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Relatório dá mais privilégios a servidores na transição
Os servidores públicos que in-

gressaram na carreira até 2003 
terão direito a uma nova regra de 
transição, disse nesta quinta-feira o 
relator da reforma da Previdência 
na comissão especial da Câmara 
dos Deputados, Samuel Moreira 
(PSDB-SP). A pedido do governo, 
a regra será estendida aos trabalha-
dores da iniciativa privada, que se 
aposentam pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

Contudo, para os funcionários 
públicos – os privilegiados – o re-
latório cria uma opção de transição. 
Na prática, a regra permitirá que 
eles tenham direito mais cedo a 
aposentadorias mais altas. Na pro-
posta de Bolsonaro, para ter direito 
à integralidade (salário do último 
cargo ocupado) e à paridade (re-
ajuste igual ao dos servidores na 
ativa), esses servidores teriam que 
ter 65 anos (homens) ou 62 anos 
(mulheres). Na regra criada pelo 
relator, eles ganharão esses direi-

tos aos 60 anos (homem) e aos 57 
anos (mulher), desde que cumpram 
alguns requisitos.

Tanto para os trabalhadores pri-
vados quanto para os servidores a 
mais de dois anos da aposentadoria 
terão um pedágio de 100% sobre o 
tempo faltante para terem direito ao 
benefício.

Segundo a equipe econômica, a 
nova regra de transição reduzirá a 
economia em torno de R$ 100 bi-
lhões em 10 anos. Já o Centrão cal-
cula que, com essas mudanças, os 
cortes cairão para R$ 700 bilhões 
de R$ 1,13 trilhão previsto pelo re-
lator para o período.

O relatório da proposta de refor-
ma da Previdência prevê aumento 
do tempo mínimo de contribuição 
para homens de 15 para 20 anos. A 
proposta é somente para trabalha-
dor urbano. O tempo de contribui-
ção para as mulheres permanece 
em 15 anos, no parecer do deputa-
do Samuel Moreira.

O relator também não concordou 
com a proposta do governo de ex-
trair do texto constitucional a apo-
sentadoria por idade. O relatório 
também reduziu a idade mínima de 
aposentadoria para professoras de 
60 anos para 57 anos.

Com relação ao trabalhador ru-
ral, o parecer do relator mantém 
a redação do texto constitucional 
atual, que garante a aposentadoria 
com a idade mínima de 60 anos, no 
caso dos homens, e 55 anos, para 
mulheres, incluídos os garimpeiros 
e os pescadores artesanais.

Sobre o regime de capitaliza-
ção, o relator considera que “não é 
o modelo mais adequado para um 
país cujos trabalhadores têm baixos 
rendimentos, além de ter elevado 
custo de transição”.

Samuel Moreira também excluiu 
mudanças no Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC) e 

não aceitou mudanças no abono 
salarial.
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Petrobras conclui venda
da TAG por R$ 33,5 bi

Por R$ 33,5 bilhões a Petrobras 
concluiu nesta quinta-feira a ven-
da de 90% de sua participação na 
Transportadora Associada de Gás 
S.A. (TAG) para o grupo formado 
pela Engie e pelo fundo canadense 
Caisse de Dépôt et Placement du 
Québec (CDPQ). Do total acerta-
do, aproximadamente R$ 2 bilhões 
serão destinados à liquidação da dí-
vida da TAG com o BNDES.

A Petrobras continuará a utilizar 
os serviços de transporte de gás natu-
ral prestados pela TAG, por meio dos 
contratos já vigentes entre as duas 
companhias, sem qualquer impacto 

em suas operações e na entrega de 
gás natural para seus clientes. Essa 
operação está alinhada à otimização 
do portfólio e à melhoria de alocação 
do capital da companhia, visando à 
geração de valor para os acionistas.

A Petrobras também se posicio-
nou em relação às notícias veicu-
ladas na mídia sobre o projeto de 
desinvestimento em águas rasas 
dos polos Enchova e Pampo, locali-
zados na Bacia de Campos. Segun-
do a estatal, o valor ofertado pe-
los polos ultrapassa US$ 1 bilhão, 
considerando pagamentos firmes e 
contingentes.

Trabalhadores 
em greve contra 
reforma da 
Previdência
Sindicalistas analisam 
que mudanças no 
relatório foram fruto 
da pressão

As centrais e sindicatos dos tra-
balhadores prometem para esta sex-
ta-feira uma greve geral com maior 
adesão do que a realizada em abril 
de 2017. Há dois anos, como agora, 
o que mobiliza é a reação contra a 
reforma da Previdência. As altera-
ções feitas na proposta do governo 
ainda na fase de relatório da comis-
são que analisa o tema reforçaram a 
mobilização.

“As mudanças no projeto da 
reforma da Previdência são um 
recado dado pelos deputados ao 
governo também por conta da pres-
são que sindicatos e movimentos 
fizeram nas bases desses políticos, 
deixando claro que quem votar na-
quela proposta não volta mais para 
Brasília”, declarou o presidente da 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), Vagner Freitas, ao Blog do 

Sakamoto.
“Os deputados e senadores sa-

bem que a reforma da Previdência é 
impopular. E viram que muitos de-
les ficaram em casa depois das elei-
ções por terem votado pela reforma 
trabalhista”, complementa Freitas.

Os sindicalistas adiantam que 
não haverá transporte público em 
cidades como São Paulo (SP), Por-
to Alegre (SP), Recife (PE), Belo 
Horizonte (MG), Salvador (BA) e 
Brasília (DF). Segundo as centrais, 
vários estabelecimentos na região 
central dessas capitais confirmaram 
que não abrirão as portas nesta sex-
ta-feira porque, ao que tudo indica, 
as ruas estarão vazias.

A mobilização é maior entre ban-
cários, professores e demais trabalha-
dores da Educação, metalúrgicos, fun-
cionários públicos, empregados dos 
Correios, motoristas e petroleiros. Em 
várias cidades, estão marcadas mani-
festações. A adesão dos caminhonei-
ros também é esperada. As entidades 
dos motoristas autônomos prometem 
mobilização contra a reforma da Pre-
vidência e contra a privatização dis-
farçada da Petrobras.

Gilmar aponta 1º crime da Lava Jato
A conversa entre o então 

juiz Sergio Moro e o procu-
rador da Lava Jato Deltan 
Dallagnol, sobre usar uma 
“notícia apócrifa” para fazer 
uma intimação, foi condenada 
pelo ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). “Simular uma denún-
cia não é só uma falta ética, 
isso é crime.”

Na noite desta quarta-feira, 
o The Intercept Brasil divulgou 
mais detalhes dos diálogos en-
tre Moro e Dallangnol. Em um 
dos trechos, em 7 de dezembro 
de 2015, o então juiz sugere ao 
procurador que ouça uma pos-
sível testemunha. Mais tarde, 
Dallangnol informou que a pes-

soa não estava mais interessada 
em falar.

“Liguei e ele arriou. Disse 
que não tem nada a falar etc... 
Quando dei uma pressionada, 
desligou na minha cara... Es-
tou pensando em fazer uma 
intimação oficial até, com base 
em notícia apócrifa”, escreveu 
Dallagnol. “Estranho pois ele é 
quem teria alertado as pessoas 
que me comunicaram. Melhor 
formalizar então”, respondeu 
Moro.

Em entrevista à revista Épo-
ca, Gilmar Mendes classificou o 
caso como um crime. Sobre as 
denúncias da Vaza Jato, o mi-
nistro disse que Moro e Dallang-
nol anularam a condenação de 

Lula. “O chefe da Lava Jato 
não era ninguém mais, ninguém 
menos do que Moro. O Dallag-
nol, está provado, é um bobi-
nho. É um bobinho. Quem ope-
rava a Lava Jato era o Moro”, 
disse Gilmar Mendes.

Outro trecho divulgado pelo 
Intercept mostra a proximidade 
de Moro com o PSDB. A então 
deputada federal tucana, hoje 
senadora, Mara Gabrilli enviou 
uma mensagem ao juiz sobre 
Marcos Valério – condenado no 
mensalão –, que havia revelado 
detalhes sobre a morte do pre-
feito Celso Daniel, do PT, em 
sua delação premiada em Mi-
nas Gerais. Moro encaminhou o 
caso a Dallangnol.

Divergência com os Bolsonaro derruba Santos Cruz
O general Carlos Alberto dos 

Santos Cruz foi demitido pelo 
presidente Jair Bolsonaro e deixa-
rá o ministério da Secretaria Ge-
ral da Presidência do governo. A 
saída foi definida no final da ma-
nhã desta quinta-feira, em reunião 
de Santos Cruz com Bolsonaro no 
Palácio do Planalto. Segundo o 
jornal O Globo, a decisão foi atri-
buída a uma “falta de alinhamen-
to político-ideológico” e embates 
com outros integrantes do próprio 
governo.

Durante sua permanência no Pla-

nalto, o militar foi alvo constante 
de críticas dos filhos do presidente 
e do ideólogo Olavo de Carvalho, 
alimentando um embate entre a ala 
militar e os olavistas.

Santos Cruz chegou a defender 
os militares após críticas feitas por 
Olavo ao grupo, em especial ao 
vice-presidente, Hamilton Mourão. 
“Não leio Olavo de Carvalho. Acho 
ele um desocupado esquizofrêni-
co”, afirmou em maio, após um tu-
íte de Olavo em que afirmava que 
Santos Cruz “fofoca e difama pelas 
costas”.

O Planalto confirmou que o ge-
neral de Exército Luiz Eduardo 
Ramos Baptista Pereira é quem as-
sumirá a pasta. O novo ministro é 
o atual comandante militar do Su-
deste. Ramos também atuou como 
comandante da Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização do Hai-
ti e foi vice-chefe do Estado-Maior 
do Exército.

Santos Cruz é o terceiro ministro 
a deixar a gestão Bolsonaro, após 
as demissões de Gustavo Bebianno 
(Secretaria Geral) e Ricardo Vélez 
Rodríguez (Educação).
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A escalabilidade é um fator 
primordial para que uma empresa 
possa crescer e aumentar seu fa-
turamento. Entre várias demandas 
do job description, a missão dos 
diretores de grandes companhias 
é principalmente a de permitir que 
o negócio aumente seu nível de 
performance e rendimentos sem 
implicar custos adicionais.

Ter um negócio escalável sig-
nifica gerar mais emprego, renda 
e impacto. É reproduzir em gran-
de quantidade aquilo que garante 
ganho de escala e produtividade 
sem demandar uma busca inces-
sante por mais recursos: seja di-
nheiro ou mão de obra, na mesma 
proporção.

Para que a empresa cresça sem 
o obstáculo de dobrar os custos, é 
essencial que possua três caracte-
rísticas: processo, metodologia e 
liderança com a visão clara. Ou 
seja, para começar, toda a equipe 
precisa ter consciência da missão 
e da visão da companhia e saber 
onde a organização quer chegar. 
Além disso, uma forma de obter 
sucesso é garantir um modelo de 
produção eficaz e que tenha um 
mercado pronto para receber um 
grande volume.

Quando se trata de gerar esca-
labilidade para o negócio, muitos 
especialistas falam sobre apostar 
em tecnologia. A inovação, com 
certeza, pode ser uma ótima alia-
da para crescer, mas o segredo 
para sair da caixa e alavancar o 
negócio pode estar dentro de casa. 

Buscar soluções arrojadas e novas 
é algo que deve estar no DNA de 
um empreendedor, e consequen-
temente dos diretores das grandes 
empresas. Mas algumas vezes é 
preciso olhar para dentro e criar o 
próprio caminho para seguir.

É importante prestar atenção no 
que pode ser mudado internamen-
te. Às vezes acreditamos que a so-
lução é contratar serviços terceiri-
zados para dar vazão ao produto, 
mas talvez a chave para alcançar 
o crescimento pode estar dentro 
da própria empresa. Na Madeira-
Madeira, por exemplo, ao buscar 
inovação para atingir objetivos 
cada vez maiores percebemos que 
era preciso investir em muito mais 
do que tecnologia. Precisávamos 
investir em pessoas.

Ter as pessoas certas para 
criar as soluções é um grande 
passo. É preciso recrutar pro-
fissionais que tenham a vontade 
de inovar e criatividade para ir 
além, não só executar. Tenha 
em mente que a tecnologia tam-
bém é feita por pessoas, por isso 
busque investir em profissionais 
que tenham não só a capacidade 

técnica, mas também que sejam 
capazes de analisar a continui-
dade dos processos e pensar em 
quais os ganhos que aquele pro-
jeto trará para o cliente a curto, 
médio e longo prazo.

Para escalar também é inte-
ressante ter uma equipe de TI 
transversal para todas as áreas e 
especializadas em cada segmen-
to. Deste modo é possível criar 
soluções específicas de acordo 
com as necessidades de cada time 
e otimizar a performance de cada 
equipe. Lembre-se que ninguém 
conhece melhor o negócio do que 
quem o vive no dia a dia.

Quando falamos em internali-
zar processos, isto certamente se 
traduz em mais velocidade. Por 
isso, a primeira solução pode ser 
desenvolver a própria tecnologia 
para sanar as dificuldades. A ca-
pacidade de automação dos pro-
cessos é essencial para melhorar o 
progresso da corporação.

Com mais agilidade e eficiên-
cia nas operações, diminuem-se 
os erros e falhas no atendimento 
aos clientes. Por isso, ao adotar 
o uso de sistemas e ferramentas 
que permitem a padronização das 
atividades, é possível entregar um 
serviço final com mais qualidade.

O importante é pensar sempre 
em conjunto: tecnologia e pesso-
as. Com isso, o seu negócio tem 
grandes chances de ser escalável.

q  Daniel Scandian
CEO da MadeiraMadeira.

Segredo para sair da 
caixa e alavancar o 
negócio pode estar 
dentro de casa

Novas tecnologias mitigam 
crise do desemprego no Brasil

Em Paris, a primavera  
é cor-de-rosa

Investir em pessoas e 
tecnologia é o primeiro passo

Os brasileiros estão buscan-
do formas de driblar a crise que 
corroeu sua renda na última dé-
cada. De acordo com os dados do 
IBGE, o problema do desemprego 
vai muito além da taxa de 12,5% 
registrada no trimestre de feverei-
ro a abril. O tamanho da popula-
ção subutilizada (28,4 milhões de 
pessoas) – que agrega desempre-
gados, subocupados por insufici-
ência de horas e a força de traba-
lho potencial – bateu o recorde da 
série histórica iniciada em 2012.

E, diante deste cenário, as no-
vas tecnologias dos apps, como o 
Rappi, Uber, Clooser, 99 e iFood, 
que conectam aqueles que querem 
prestar serviço para recomporem 
renda e os consumidores, têm 
amenizado o problema. Ao todo, 
são cerca de 4 milhões de pesso-
as que se beneficiam da tecnolo-
gia para obter renda, uma lista de 
“empregados” 35 vezes mais lon-
ga do que a dos Correios, maior 
empresa estatal em número de 
funcionários. Segundo o Instituto 
Locomotiva, cerca de 17 milhões 
de pessoas usam algum aplicativo 
regularmente para obter renda, e 
não poderia ser diferente.

Sabe-se que esta situação não 
deve mudar tão cedo, pois em 
momentos de crise econômica e 
baixo crescimento, o último indi-
cador macroeconômico a demons-
trar melhora é justamente o índice 
de desemprego. Há o medo das 
empresas de recontratarem fun-

cionários sem que haja, ao mesmo 
tempo, a retomada da demanda 
e, por consequência, das vendas. 
Portanto, a desconfiança dos em-
presários também gera a própria 
queda da renda e da demanda e, 
desta forma, o círculo negativo se 
concretiza.

O problema é ainda maior para 
segmentos que sofrem com sazo-
nalidades e também com picos de 
demanda pontuais, como é o caso 
do food service. Neste caso, a os-
cilação do movimento de clientes 
inviabiliza a manutenção de uma 
força de trabalho estável.

De qualquer modo, existe de-
manda pontual do setor em contra-
tar e também mão de obra dispo-
nível. O que faltava era como unir 
o útil ao agradável, e a tecnologia 
viabilizou isso. Ainda recente no 
mercado, a Clooser já reúne quase 
4.500 profissionais que estão co-
nectados a 200 estabelecimentos 
comerciais do setor de food service 
somente na cidade de São Paulo. E 
o crescimento, em poucos meses, 
tem se mostrado exponencial.

Levantamento da Clooser com 
os seus usuários que usam o app 
para ampliar a renda mensal de-
monstram que não é apenas a ele-
vada taxa de desemprego que mo-
tiva a busca, mas também o estilo 
de vida. Os trabalhadores da nova 
geração também querem flexibili-
dade de fazer seu horário e com-
por sua renda através de metas, ou 
seja, trabalhar “x” dias da semana 
de acordo com sua disponibilida-
de até obter o valor desejado.

O desenvolvimento de platafor-
mas que conectam as duas partes e 
ainda fornecem históricos e avalia-
ções, tanto dos trabalhos realizados 
quanto dos estabelecimentos, tor-
nou isso possível. Através da inte-
ligência artificial, algoritmos en-
contram quem possui a qualificação 
demandada e, de acordo com sua 
localização, disponibilidade e ava-
liação, o recomenda. Se este aceitar 
a oferta, ambos são colocados em 
contato, via chat.

Os apps da era da disrupção 
não revolucionaram apenas a rela-
ção entre empresas e clientes, mas 
entre empresas e colaboradores. 
No caso da economia brasileira, 
que passa pela pior crise da sua 
história nas últimas décadas com 
retração média anual do PIB per 
capita de 0,3%, os apps ajudam a 
mitigar a crise e recompor a renda 
de alguma forma.

q  Walter Vieira
Fundador e CEO da Closeer.

Aplicativos dão 
ocupação a cerca 
de 4 milhões de 
trabalhadores

O Rio de Janeiro anda chato, peri-
goso. As manchetes dos jornais são as 
mesmas de sempre: impeachment ou 
não do Crivella; Niemeyer fechada; 
alagamentos, deslizamentos; buracos 
nas ruas por toda a parte, de Ipanema 
a Santa Cruz; insegurança nas vias; 
falta de médicos e de leitos…

O Brasil continua na inércia. Cri-
ses e mais crises, políticas, sociais, 
econômicas! Bolsonaro falando coi-
sas periféricas; reforma da Previdên-
cia na gangorra; ministros que não 
se entendem, e mais grave até os do 
STF; hackers clonando contas; de-
semprego em alta; estupros… Deses-
perança.

Que desânimo ser carioca e brasi-
leiro, atualmente! Diante desse cená-
rio tão desalentador, nada melhor do 
que pegar um voo noturno e amanhe-
cer em Paris. Afinal, aqui, na Cidade 
Luz, a atmosfera nos propicia desfru-
tar de cenários belos, mágicos e sedu-
tores, além de nos permitir também 
bons momentos para reflexões sobre 
o que somos, o que queremos ser e o 
que procuramos para as nossas vidas.

Diante do pandemônio brasileiro 
pelo qual todos nós vivemos, passar 
alguns dias caminhando pela Champs 
Elysées, navegando pelo Sena, ob-
servando como ficou a Notre Dame, 
assistir a bons espetáculos, shows e 
teatros, e até mesmo revisitar Mont-
martre e o Sacre-Coeur e curtir a bo-
emia no Quartier Latin empolgam. 
Fascinam. Revigora as nossas forças!

Paris é daquelas cidades para as 
quais podemos voltar cem vezes e 
sempre teremos algo novo a visitar, a 
desbravar. Sinto-me privilegiado por 
visitar essa metrópole, anualmente. O 
mais incrível é que, mesmo com toda 
essa frequência, se consegue descobrir 
algo novo por aqui ou nas cidades pró-
ximas. Um teatro, uma atração.

A efervescência da capital france-
sa seduz e encanta. A Ilê de lá Cité 
é uma opção de lazer. Paris surgiu 
ali. E começar o passeio pela Sainte-
Chapelle, uma obra-prima da arqui-
tetura gótica e um dos patrimônios 
mais visitados da cidade, admirando 
também a bela construção do Palais 
de la Justice, é formidável.

E já que se está por ali, revisitar o 
edifício da Conciergerie, construído 
como residência real e sede da mo-
narquia e, posteriormente, transfor-
mado em uma das prisões mais duras 
da cidade, é uma dica. Ah, para tomar 
o famoso sorvete Berthillon, basta 
atravessar a pequenina ponte que li-
gas as duas ilhotas. Difícil será esco-
lher, dentre tantos, o sabor a ser pe-
dido. A Ilê de lá Cité é charme puro.

Pode ser até nostálgico, mas ca-
minhar pelo Sena, seja pela margem 
direita ou pela esquerda, é aprazível. 
Navegar por ele, a bordo dos bateaux, 
cruzando as Pont Neuf, a Pont des Arts, 
famosa pelos cadeados pendurados 
pelos casais nas suas grades, e várias 
outras, é sublime. Ao entardecer, esse 
passeio fica ainda mais romântico, pois 
o barco passa por algumas das atrações 
mais famosas de Paris que, iluminadas 
pela noite, potencializam ainda mais a 
sua beleza ímpar.

Se optar pela rivière gauche, atra-
vessando a Pont de la Tournelle, es-
tará no Quartier Latin, uma região 
conhecida pelo seu movimento ani-
mado, com dezenas de bistrôs e a 
Universidade de Sorbonne. Por lá, 
aprecie a região e o entorno do Pan-
théon, com suas enormes pilastras e 
onde repousam os restos mortais dos 
grandes nomes da História da Fran-

ça, que são lindos.
Nas imediações estão os Jardins de 

Luxemburgo, uma área que é um ver-
dadeiro museu a céu aberto e na qual 
são abrigadas diversas obras de arte. 
Caminhar pela Rue Mouffetard, que 
conta com um bom comércio de ali-
mentação, é agradável. Na Place Saint 
Michel, o mais famoso ponto de en-
contro parisiense, relaxe, apreciando o 
vaivém das pessoas e curta a paisagem.

Os museus, em Paris, estão por 
toda a parte. O do Louvre, que abri-
ga mais de 35 mil obras de arte, den-
tre tantas obras importantes, como a 
Vênus de Milo e a Monalisa, do lado 
do Arco do Triunfo do Carrossel, e o 
Quai D’Órsay são imperdíveis, assim 
como é pitoresco apreciar o Jardim 
de Tuileries – o primeiro jardim pú-
blico de Paris.

Próximo a ele fica a Praça da Con-
córdia, uma das mais emblemáticas da 
cidade, e a imponente Champs Élyse-
es, a avenida mais importante da ca-
pital francesa. Além de jardins e belos 
edifícios, a avenida é um ótimo local 
para compras que cabem em todos os 
bolsos. Logo em seguida, chega-se a 
um dos monumentos parisienses mais 
representativos, o Arco do Triunfo d’ 
Étoile. Subir ao seu topo e observar o 
entroncamento de tantos boulevards é 
magnífico. Cena de filme!

Andar até a Praça do Trocadero, 
um dos mais fantásticos pontos de 
observação da Torre Eiffel, é outra 
opção. Optar em Paris por ir aqui, lá 
ou acolá, se torna até difícil, devido 
à variedade de entretenimento. Co-
mer um crepe por ali, às margens do 
Sena, acompanhado de uma boa taça 
de vinho tinto, cai muito bem e o ce-
nário seduz.

Nas imediações de Paris, cerca de 
meia hora da capital, está o imponen-
te Castelo de Versalhes. Essa majes-
tosa construção simboliza a Monar-
quia Absoluta. Construído no século 
17 por Luís XIV, o Rei Sol, é, hoje, 
um dos palácios mais belos e famo-
sos do mundo. São numerosos salões 
e quartos para visitar em Versailles 
e todos os ambientes impressionam 
pelo luxo e ostentação da época. 
Além é claro, do belíssimo jardim 
concebido por André Le Nôtre, com 
diversos desenhos, cores e formas.

A noite parisiense, além dos res-
taurantes e dos bistrôs, dos queijos, 
frios e croissants, dos passeios pelas 
ruas e avenidas, com esse friozinho 
agradável, também oferece pompo-
sos shows nos cabarés, como o icô-
nico Moulin Rouge, é um programa 
para lá de divertido afinal, as france-
sas, les belles de jours, são sensua-
líssimas. A casa apresenta um espe-
táculo com dançarinas e números de 
cancan. Diversão pura. Musicais e 
peças de teatro são constantes.

Visitar a Cidade Luz, nesta épo-
ca do ano, na estação mais florida, 
é curtir “La vie en rose”, já que a 
primavera em Paris é, literalmente, 
cor-de-rosa. As nuances e os tons ro-
sados se devem, em boa parte, à flor 
de cerejeira, a característica árvore 
local, que pode ser vista em dezenas 
de ruas, praças e parques.

Além de ficar mais bonita do que 
nunca, as temperaturas amenas tam-
bém fazem de Paris uma ótima pe-
dida na primavera. Nessa chamada 
meia-estação, os passeios ao ar livre 
se tornam extremamente agradáveis.

q  Paulo Alonso
Jornalista e chanceler da 

Universidade Santa Úrsula.
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Governo perde espinha dorsal 
da reforma da Previdência

O relatório sobre a reforma da Previdência não só 
tirou os principais bodes da sala – BPC e rural – como 
fulminou duas peças que faziam parte da espinha dorsal 
do projeto do governo: a capitalização e a retirada dos di-
reitos previdenciários da Constituição. Só um sonhador 
acredita que os dois itens poderão ser ressuscitados na 
comissão especial que analisa a reforma. E, se o governo 
não consegue vencer a batalha no terreno mais favorável 
(votação por maioria simples), quem dirá no plenário, 
onde precisa dois terços dos votos.

Muitos pontos negativos foram mantidos no relatório. 
A questão das pensões e a desumanidade das aposenta-
dorias por doença deverão ter mais relevância, agora que 
as distrações foram jogadas para escanteio. A fixação de 
idade mínima parece ter apoio, mas o limite provavel-
mente sofrerá alterações.

O Senado vem construindo uma boa visão sobre os 
impactos da reforma e o descontrole da dívida interna. 
Se este ponto de vista preponderar, a discussão começará 
a entrar nos eixos.

Disputa solar
Se as regras sobre geração distribuída (produção de 

energia solar) forem mantidas, os governos Federal e es-
taduais conseguirão arrecadar mais de R$ 25 bilhões até 
2027, e serão gerados mais de 672 mil empregos apenas 
nos segmentos de microgeração e minigeração distribuí-
da solar fotovoltaica até 2035, defende a Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

O estudo foi feito pela entidade para rebater argumen-
tos das distribuidoras de energia, parcialmente endossa-
dos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
de que o modelo atual embute subsídios a quem gera, 
normalmente consumidores de maior poder aquisitivo, 
pois os sistemas de geração são caros. Hoje, há menos 
de 85 mil instalações, de um universo de mais de 84 mil-
hões de consumidores cativos atendidos pelas compan-
hias de energia elétrica.

É claro (ops!) que as distribuidoras não têm interesse 
na manutenção do modelo atual, em que o consumidor 
injeta no sistema elétrico a energia produzida além do 
que consome durante o dia e faz uma compensação com 
a força consumida da empresa à noite.

Para as distribuidoras, além de ter que “comprar” en-
ergia no momento do dia em que o consumo é menor, 
ainda são obrigadas a fornecer à noite em uma espécie de 
permuta. Claro que é muito mais lucrativo vender essa 
energia, ainda mais com os custos embutidos na conta 
que são uma verdadeira caixa-preta (ops! De novo).

Segundo a Absolar, a geração distribuída solar foto-
voltaica também contribuirá para o alívio da demanda 
diurna do sistema elétrico. Segundo dados oficiais do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em ja-
neiro de 2019, o Brasil bateu os recordes de demanda 
justamente no período diurno, por volta das 15h, horário 
no qual a fonte solar está perto do pico. Além disso, a 
entidade estima que o país evitará a emissão de 75,38 
milhões de toneladas de CO2 até 2035.

Perdão
A falta de perdão pode prejudicar a saúde cardiovas-

cular. Esta é a conclusão do trabalho de mestrado da 
psicanalista Suzana Avezum, que estudou 130 pessoas, 
entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. A pesquisa 
será apresentada no 40º Congresso da Sociedade de Car-
diologia do Estado de São Paulo (Socesp).

Suzana diz que as mágoas e ressentimentos são gera-
doras de estresse, que consequentemente provocam res-
postas fisiológicas de defesa, com adrenalina (epinefrina) 
e noradrenalina (norepinefrina). “A ruminação da mágoa 
e a revivescência do evento mantêm o estresse, e o corpo 
fica exposto a essas respostas fisiológicas, o que pode 
produzir patologias. Quando se trabalha o perdão, há o 
relaxamento das defesas do organismo, cura da mágoa e 
do corpo”, explica.

O Congresso (socesp2019.socesp.org.br/) será real-
izado de 20 a 22 de junho, no Expo Transamérica. São 
esperados 7 mil profissionais da saúde de todo o Brasil.

Bye, bye, Brasil
Paulo Guedes disse que, se o corte não chegar a pelo 

menos R$ 800 bilhões e sem a capitalização, vai pegar 
um avião e morar “lá fora”. Vai pagar a passagem em 
dinheiro ou no cartão?

Rápidas
A Fiesp e a Escola da Advocacia-Geral da União 

realizarão o Fórum sobre a MP 881/2019 – Liberdade 
Econômica, na próxima segunda-feira. Programação 
completa em bit.ly/2WChVhB *** O diretor médico da 
Med-Rio, Gilberto Ururahy, está em Paris organizando o 
fórum sobre longevidade que as academias de Medicina 
da França e do Brasil realizarão em novembro, no Rio.

GASTER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.512.581/0001-02 - NIRE 33.3.0028908-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 3 DE 
JUNHO DE 2019. 1. Data, Horário e Local: Aos 3 dias do mês de junho 
de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, (“Companhia”), na 
Rua Rainha Guilhermina nº 75, Leblon, CEP 22441-120, na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
prévia, conforme facultado pelo artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), tendo em vista a presença 
dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
3. Publicações: As demonstrações financeiras e o relatório da administra-
ção relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
acompanhados das notas explicativas, foram publicados no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, nas páginas de 4 a 7, e no Jornal Monitor Mercan-
til, nas páginas de 9 a 12, ambos no dia 31 de maio de 2019, bem como se
encontravam arquivados na sede da Companhia a partir desta mesma data
à disposição dos acionistas. 4. Mesa: Presidente: Sr. Antônio José de Almei-
da Carneiro; Secretário: Sr. Mariano Boardman Carneiro. 5. Ordem do Dia e 
Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade
de votos dos acionistas presentes, sem quaisquer reservas ou ressalvas:
5.1. Em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do ca-
pital social da Companhia, considera-se sanada a inobservância dos prazos
para publicação dos anúncios previstos no art. 133, caput, da Lei nº 6.404/76, 
na forma constante no §4º, desse mesmo dispositivo. 5.2. Após examinadas
e discutidas, tomar as contas dos administradores e aprovar sem ressalvas
as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as
quais foram entregues a cada um dos presentes. 5.3. Aprovar a proposta
da administração, para destinação do prejuízo apurado no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018, para a conta de Prejuízos Acumulados;
5.4. Fixar, nos termos do Artigo 6, §4º do Estatuto Social da Companhia, a
remuneração anual global dos membros da administração em R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), tendo em vista a eleição, em sede da Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 18 de abril de 2019, da Diretoria da Companhia, 
ora composta por Antônio José de Almeida Carneiro, brasileiro, casado
sob o regime de comunhão de bens, empresário, portador da carteira de
identidade n.º 2.381.252-2, emitida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob
o n.º 028.600.667/72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Av. Epitácio Pessoa nº 10, Aptº 501 - Ipanema, CEP 22410-
090, na qualidade de Diretor Presidente, e Mariano Boardman Carneiro,
solteiro, nascido em 10.05.1986, publicitário, portador da carteira de identi-
dade nº 11.666.134-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
117.169.937-92, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Epitácio Pes-
soa nº 10, Ipanema, CEP 22410-090, na qualidade de Diretor sem designa-
ção específica, cujos ambos mandatos se estendem até 19 de abril de 2020;
e. 5.5. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Or-
dinária em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 
e a publicação da mesma com a omissão das assinaturas dos acionistas.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada
e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas da Com-
panhia. Confere com o original lavrado no livro próprio. Rio de Janeiro, 03
de junho de 2019. Mesa: Antônio José de Almeida Carneiro, Presidente;
Mariano Boardman Carneiro, Secretário. Jucerja nº 00003649253 em
12/06/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

O que muda com o relatório 
da reforma da Previdência

A previsão de economia 
de R$ 1,13 trilhão em 10 
anos, passou para R$ 913,4 
bilhões, segundo o relatório 
da reforma da Previdência, 
apresentado nesta quinta-
feira na comissão especial da 
Câmara dos Deputados, que 
começará a ser debatido na 
próxima terça-feira (18). A 
data de votação na comissão 
ainda não está definida.

O relator da proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC), deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP) fez di-
versas mudanças em relação 
à proposta original enviada 
pela equipe econômica no 
fim de fevereiro. A solução 
apresentada para cobrir o 
rombo de R$ 200 bilhões nas 
previsões, é a  transferência 
de 40% de recursos do Fun-
do de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT) para a Previdência 
Social, o que reforçaria as 
receitas em R$ 217 bilhões, 

resultando na economia final 
de R$ 1,13 trilhão, próximo 
da economia inicial de R$ 
1,23 trilhão estipulada pela 
área econômica.

A retirada de diversos 
pontos na comissão especial 
havia sido acertada quando o 
texto foi aprovado na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara, como a 
antecipação do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
ou o aumento da idade míni-
ma para trabalhadoras rurais.

Outros itens foram altera-
dos após negociações com 
parlamentares, como a redu-
ção do tempo mínimo de con-
tribuição para as mulheres, 
a retirada da capitalização 
(poupança individual de cada 
trabalhador) e a exclusão dos 
estados e dos municípios da 
reforma, com a possibilida-
de de reincluir os governos 
locais por meio de destaques.

Entre as mudança no rela-

tório estão;  idades mínimas 
mantidas, com tempo de 
contribuição de 20 anos para 
homens e 15 anos para as 
mulheres; na regra de tran-
sição no Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), 
que abrange os trabalhado-
res do setor privado,e no 
Regime Próprio de Previ-
dência Social (RPPS), dos 
servidores públicos, o rela-
tório acrescentou uma regra 
de transição que valerá tanto 
para o serviço público como 
para a iniciativa privada. Os 
trabalhadores a mais de dois 
anos da aposentadoria terão 
um pedágio de 100% sobre o 
tempo faltante para terem di-
reito ao benefício e no caso 
dos servidores públicos que 
entraram antes de 2003, o 
pedágio dará direito à inte-
gralidade e à paridade; sobre 
aposentadoria rural foram  
mantidas as regras atuais, 
com 55 anos para mulheres 

e 60 anos para homens, in-
cluindo garimpeiros e pes-
cadores artesanais, apenas o 
tempo mínimo de contribui-
ção para homens sobe para 
20 anos, com a manutenção 
de 15 anos para mulheres.

Capitalização

A proposta do governo le-
vava em conta que a consti-
tuição viria com autorização 
para lei complementar que 
instituirá o regime de capita-
lização mas o relatório deci-
diu pela retirada.  O mesmo 
ocorreu com relação ao Be-
nefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), ou seja, foi 
mantido o paga,mento de um 
salário mínimo  para idosos 
pobres a partir dos 65 anos. 
O governoqueria reduzir o 
benefício para R$ 400 a par-
tir dos 60 anos, alcançando 
um salário mínimo somente 
a partir dos 70.

Leilão de cessão onerosa foi transferido para novembro
A data de realização do 

leilão do excedente da ces-
são onerosa do pré-sal foi 
adiada para o dia 6 de no-
vembro, informou nesta 
quinta-feira a Agência Na-
cional do Petróleo (ANP). 
O certame estava marcado 
para o dia 28 de outubro. 
A agência publicou o pré-
edital com as minutas dos 
contratos da rodada de lici-
tações que será efetuada no 
regime partilha da produ-
ção, por ser uma área loca-
lizada no pré-sal da bacia de 
Santos.

Firmado pela Petrobras e 
a União em 2010, o contrato 
de cessão onerosa garantia à 

estatal explorar 5 bilhões de 
barris de petróleo em áreas 
do pré-sal pelo prazo de 40 
anos. Em troca, a empresa 
antecipou o pagamento de 
R$ 74,8 bilhões ao governo. 
Os excedentes são os volu-
mes descobertos de petró-
leo, que ultrapassam os 5 bi-
lhões de barris. Desde 2013, 
o governo vem negociando 
um aditivo do contrato, de-
pois que a Petrobras pediu 
ajustes por conta da desva-
lorização do preço do barril 
de petróleo no mercado in-
ternacional.

Após acordo com a Petro-
bras, o governo estipulou em 
R$ 106,6 bilhões o valor a 

ser pago pelo bônus de assi-
natura do leilão do exceden-
te da cessão onerosa e em 
US$ 9,058 bilhões, o valor a 
ser descontado para a Petro-
bras, a título de negociação 
do aditivo do contrato fecha-
do com a União. 

Serão leiloadas as áreas 
de Atapu, Búzios, Itapu e 
Sépia, na Bacia de Santos, 
com área total de 1.385 km². 
De acordo com a ANP, o pré-
edital ficará em consulta pú-
blica até o dia 3 de julho e, 
em 5 de julho será realizada, 
no Rio de Janeiro, uma audi-
ência pública para tratar das 
contribuições ao certame. 
Também teve início o prazo 

para o pagamento da taxa de 
participação e para a inscri-
ção na rodada.

Pelo novo cronograma 
divulgado pela agência, o 
edital será publicado no dia 
6 de setembro. As empre-
sas terão até 23 de setembro 
para entregar os documentos 
manifestando sua intenção 
de participar do certame. A 
assinatura dos contratos de 
partilha de produção resul-
tantes da rodada está pre-
vista para ocorrer até março 
de 2020. Já o pagamento do 
bônus de assinatura, previsto 
inicialmente para 13 de de-
zembro, passou para o dia 27 
do mesmo mês.

Bolsonaro pede desculpas à 
 Maria do Rosário (PT-RS)

“Em razão de terminação 
judicial, venho pedir publi-
camente desculpas pelas mi-
nhas falas passadas dirigidas 
à deputada Federal Maria 
do Rosário Nunes. Naquele 
episódio, no calor do mo-
mento, em embate ideológico 
entre parlamentares, especi-
ficamente no que se refere 
à política de direitos huma-
nos, relembrei fato ocorrido 
em 2003, em que, após ser 
injustamente ofendido pela 
congressista em questão, que 
me insultava, chamando-me 

de estuprador, retruquei afir-
mando que ela ‘não merecia 
ser estuprada’”.

O texto é do presidente da 
República, publicado no em 
sua conta de Twitter ao pedir 
desculpas por falas dirigidas 
à deputada federal Maria do 
Rosário (PT-RS) em 2003, 
quando afirmou que a depu-
tada mas não foi relado que 
sua intenção não se concreti-
zaria porque ela “feia” . Ele 
também não fez comentário 
sobre a multa de R$ 10 mil 
que lhe foi imposta.
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CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A.
CNPJ/MF 17.855.050/0001-53 - NIRE 33.3.0030702-8
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2019
Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2019, às 
10:30h, na sede da Cultura Inglesa Idiomas S.A. (“Companhia” ou “Emisso-
ra”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Bambina, 
nº 130, Botafogo, CEP 22251-050. Convocação e Presença: dispensada a 
convocação, diante da presença dos acionistas representando a totalidade de 
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do §4º do Artigo 124 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das So-
ciedades por Ações”), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença 
de Acionistas. Mesa: Presidente: Marina da Fontoura Azambuja, Secretário: 
Patrick Szklarz. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (A) 
alteração dos seguintes termos e condições das Debêntures da 1ª (primeira) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com 
garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, para 
distribuição pública com esforços restritos, da Companhia (“Debenturistas”, 
“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), mediante a celebração do pri-
meiro aditamento (“Primeiro Aditamento”) à “Escritura Particular da 1ª (primei-
ra) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (duas) Séries, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Cultura Inglesa Idiomas 
S.A.”, celebrada entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) e, na qualidade de prestadora de
garantia fidejussória no âmbito da Emissão, o Cultura Inglesa I Fundo de In-
vestimento em Participações (“Fiador”) em 14 de novembro de 2018 (“Escritu-
ra de Emissão”), com vistas a: (i) alterar a data de vencimento e valor nominal
unitário das Debêntures da Segunda Série e a quantidade de Debêntures; (ii)
alterar a redação sobre o pagamento da Remuneração das Debêntures da
Segunda Série; (iii)  alterar as datas de amortização do Valor Nominal Unitário
das Debêntures da Segunda Série em razão da alteração da data de venci-
mento das Debêntures da Segunda Série; (iv) alterar as condições da Reserva 
da Segunda Série; (v) alterar as disposições que tratam das Garantias Reais
para prever que a Garantia Real da Primeira Série e a Garantia Real da Se-
gunda Série serão constituídas em instrumento único, mediante a celebração
de aditamento ao Contrato Garantia Real da Primeira Série; (vi) alterar o pro-
cedimento de distribuição das Debêntures da Segunda Série; (vii) alterar e
incluir novas hipóteses de vencimento antecipado na Escritura de Emissão;
(viii) alterar e  incluir novas obrigações na Escritura de Emissão; (ix) incluir a
possibilidade de realização de Assembleia Geral de Debenturistas por confe-
rência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunica-
ção, caso venha a ser permitido o uso e esclarecida a forma aplicável do voto,
expressamente em relação às debêntures, pela legislação aplicável e CVM;
(x) alterar o quórum de deliberação das Debêntures da Segunda Série; (xi)
atualizar e ratificar as declarações prestadas pela Companhia e pelo Fiador;
(xii) atualizar as informações da Companhia para fins de comunicações; (xiii)
uniformizar a redação da Escritura de Emissão em razão da alteração de de-
terminadas características da Emissão; e (xiv) substituir o Anexo I à Escritura
de Emissão; (B) alterações da Garantia Real (conforme definido abaixo), a ser
prestada pela Companhia mediante a celebração do segundo aditamento 
(“Segundo Aditamento ao Contrato de Garantia Real”) ao Instrumento Particu-
lar de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Aven-
ças, celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário e o Itaú Unibanco S.A.
(“Banco Depositário”) em 14 de novembro de 2018; e (C) autorizar os Direto-
res da Companhia a praticarem os atos necessários à formalização correta e
eficaz das deliberações dessa assembleia, incluindo, mas sem limitação, a
celebração do Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão e do Segundo Adi-
tamento ao Contrato de Garantia Real. Deliberações: Os acionistas da Com-
panhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 1.
Em relação ao item (A) da ordem do dia, promover a modificação da Escritura
de Emissão com a: i. alteração das cláusulas 2.7 e 2.7.1 da Escritura de Emis-
são e exclusão da Cláusula 2.7.2 da Escritura de Emissão, passando a cláu-
sula 2.7 a vigorar com a redação abaixo e todas e quaisquer referências ao
Contrato de Garantia Real da Primeira Série e/ou ao Contrato de Garantia
Real da Segunda Série e/ou aos Contratos de Garantia Real na Escritura de
Emissão a serem compreendidas como “Contrato de Garantia Real”: “2.7
Constituição da Garantia Real: 2.7.1 Nos termos do inciso III do artigo 62 da
Lei das Sociedades por Ações, observado o disposto na Cláusula 3.5.1 abai-
xo, a Garantia Real (conforme definido abaixo) será formalizada por meio do
“Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Ga-
rantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, o Banco Depo-
sitário (conforme definido abaixo) e o Agente Fiduciário (conforme definido
abaixo), conforme aditado (“Contrato de Garantia Real”), e deverá ser consti-
tuída mediante registro do Contrato de Garantia Real nos Cartórios de Regis-
tro de Títulos e Documentos das circunscrições das sedes das partes de tal
instrumento, qual seja, a Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
e, exclusivamente no caso do aditamento ao Contrato de Garantia Real para
exclusão do Banco Depositário como parte do mesmo, o Contrato de Garantia
Real também será registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos 
da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.” ii. alteração das cláusulas
3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 da Escritura de Emissão de modo a refletir as novas carac-
terísticas das garantias das Debêntures, bem como estabelecer que toda e
qualquer referência à “Fiança” na Escritura de Emissão deverá ser compreen-
dida como “Fiança da Primeira Série”, passando as referidas cláusulas a vigo-
rar com a seguinte redação: “3.5.1. Garantia Real. Em garantia do fiel, correto,
pontual e integral pagamento (i) de todas as obrigações e valores, principais
ou acessórios, incluindo Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), de-
vidos pela Companhia nos termos desta Escritura de Emissão ou do Contrato
de Garantia Real, com relação às Debêntures da Primeira Série, bem como
eventuais indenizações aqui e ali previstas, incluindo todo e qualquer custo ou
despesa de responsabilidade da Emissora, nos termos das Cláusulas 8.6 e
11.5 abaixo, assim como custos e despesas incorridas pelo Agente Fiduciário
em caso de execução de garantias (“Obrigações Garantidas da Primeira Sé-
rie”) e (ii) de todas as obrigações e valores, principais ou acessórios, incluindo
Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), devidos pela Companhia nos
termos desta Escritura de Emissão ou do Contrato de Garantia Real, com re-
lação às Debêntures da Segunda Série, bem como eventuais indenizações
aqui e ali previstas, incluindo todo e qualquer custo ou despesa de responsa-
bilidade da Emissora, nos termos das Cláusulas 8.6 e 11.5 abaixo, assim 
como custos e despesas incorridas pelo Agente Fiduciário em caso de execu-
ção de garantias (“Obrigações Garantidas da Segunda Série” e, em conjunto
com as Obrigações Garantidas da Primeira Série, “Obrigações Garantidas”), a 
Emissora constituirá, até a Data de Integralização da Segunda Série, a cessão
fiduciária de (a) 100,00% (cem por cento) dos direitos creditórios de sua titula-
ridade detidos contra seus clientes em razão da prestação de serviços de
curso de inglês, conforme cobrados por meio de boletos bancários (“Recebí-
veis Cedidos”), (b) os direitos creditórios decorrentes de sua titularidade da
conta vinculada aberta junto ao Itaú Unibanco S.A. (“Banco Depositário”) e
não movimentável pela Emissora (“Conta Vinculada”), na qual serão credita-
dos (b.1) os Recebíveis Cedidos, observados os fluxos mensais mínimos a
serem previstos no Contrato de Garantia Real; e (b.2) a Reserva da Segunda
Série, sendo certo que o valor correspondente à Reserva da Segunda Série e
seus eventuais rendimentos serão cedidos fiduciariamente exclusivamente
em garantia do fiel, correto, pontual e integral pagamento das Obrigações Ga-
rantidas da Segunda Série, observada a cláusula 3.8.3, e (c) todos os direitos
creditórios acessórios aos itens (a) e (b.1) acima, incluindo investimentos e
aplicações financeiras vinculadas à Conta Vinculada, tudo em conformidade
com os termos e condições a serem previstos no Contrato de Garantia Real
(“Garantia Real”). 3.5.2 Garantia Fidejussória da Primeira Série. O Fiador, 
neste ato, se obriga, solidariamente com a Companhia, em caráter irrevogável 
e irretratável, perante os Debenturistas da Primeira Série, representados pelo
Agente Fiduciário, como fiador, principal pagador e solidariamente (com a
Companhia) responsável por parcela referente a 50% (cinquenta por cento)
das Obrigações Garantidas da Primeira Série (“Fiança da Primeira Série” e,
em conjunto com a Garantia Real, “Garantias da Primeira Série”), renunciando 
expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração
de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366,
368, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janei-
ro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), e dos artigos 130 e 794 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo
Civil”). (...). 3.5.3. Garantia Fidejussória da Segunda Série. Em substituição à
Reserva da Segunda Série (conforme definida abaixo), o Fiador obriga-se a
partir de 30 de junho de 2019 (“Data Limite - Fiança da Segunda Série”), soli-
dariamente com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante
os Debenturistas da Segunda Série, representados pelo Agente Fiduciário,
como fiador, principal pagador e solidariamente (com a Companhia) responsá-
vel por parcela referente a 50% (cinquenta por cento) das Obrigações Garan-
tidas da Segunda Série (“Fiança da Segunda Série”), com renúncia expressa
aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer
natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824,
827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794 do
Código de Processo Civil. 3.5.3.1. A Companhia obriga-se a entregar a cópia
autenticada do termo de apuração datado de 18 de abril de 2019 (“Termo de
Apuração”) devidamente registado no 4º Registro de Títulos e Documentos da
Cidade do Rio de Janeiro sob o nº 1022857, em 26 de abril de 2019 em até 20
(vinte) Dias Úteis contados do referido registro, observado que a Companhia
deverá informar o Agente Fiduciário em até 1 (um) Dia Útil no caso de o refe-
rido Termo de Apuração ser cancelado, anulado ou considerado inválido.
3.5.3.2. Considerando que a Fiança da Segunda Série foi aprovada com base
nas deliberações dos cotistas do Fiador em consulta formal realizada em 08
de abril de 2019 e conforme Termo de Apuração, a Fiança da Segunda Série
estará devidamente constituída a partir da Data Limite - Fiança da Segunda
Série (“Condição Suspensiva - Fiança da Segunda Série”). Fica estabelecido
que a Fiança de Segunda Série deverá observar os exatos termos e condições 
da Fiança da Primeira Série previstos na Cláusula 3.5.2.1 e seguintes acima,
sendo que a Fiança da Segunda Série passará a integrar, em conjunto com a
Garantia Real, o conceito de “Garantias da Segunda Série”, que, em conjunto
com as Garantias da Primeira Série, passarão a refletir o conceito de “Garan-
tias”. 3.5.3.2.1. A partir da data de implementação da Condição Suspensiva -
Fiança da Segunda Série, isto é 30 de junho de 2019, (i) a Emissora notificará
o Agente Fiduciário até às 09:30h (nove horas e trinta minutos) sobre a não
ocorrência das hipóteses previstas na Cláusula 3.5.3.3 desta Escritura de
Emissão de modo que todos os recursos correspondentes à Reserva da Se-
gunda Série e às respectivas aplicações financeiras nos Investimentos Permi-
tidos da Reserva da Segunda Série (conforme definido abaixo), conforme apli-
cável, depositados na Conta Vinculada sejam liberados para a Conta Movi-
mento (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) para livre movi-
mentação da Companhia (“Notificação de Liberação - Condição Suspensiva -
Fiança da Segunda Série”); e (ii)  na mesma data do recebimento da Notifica-
ção de Liberação - Condição Suspensiva - Fiança da Segunda Série, o Agen-
te Fiduciário notificará o Banco Depositário até às 11:30h (onze horas e trinta
minutos) do mesmo dia para que seja realizada a imediata liberação dos recur-
sos correspondentes à Reserva da Segunda Série e às respectivas aplicações 
financeiras nos Investimentos Permitidos da Reserva da Segunda Série, con-
forme aplicável, depositados na Conta Vinculada para a Conta Movimento
para livre movimentação da Companhia. 3.5.3.3. Caso (i) as deliberações
aprovadas no Termo de Apuração sejam canceladas, anuladas ou considera-
das inválidas; ou (ii) seja declarado o vencimento antecipado das obrigações
decorrentes desta Escritura de Emissão, conforme previsto na Cláusula
6.1.1.1; os Debenturistas da Segunda Série, representados pelo Agente Fidu-
ciário, poderão, a seu exclusivo critério, independentemente de qualquer co-
municação, aviso ou, notificação judicial ou extrajudicial, independentemente
de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, ex-
cutir a Reserva da Segunda Série e seus respectivos rendimentos, deposita-
dos na Conta Vinculada a fim de garantir as Obrigações da Segunda Série.”
iii. alteração da cláusula 3.6.1 e exclusão das cláusulas 3.6.3 e 3.6.3.1 da Es-
critura de Emissão, sendo que todas as referências ao Coordenador Líder
deverão ser entendidas como “Coordenadores”, passando a Cláusula 3.6 da
Escritura de Emissão a vigorar com a seguinte redação: “3.6. Procedimento
de Distribuição: 3.6.1. As Debêntures serão objeto de distribuição pública,
com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de
garantia firme de colocação, com relação a totalidade das Debêntures, com a

intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribui-
ção de valores mobiliários responsáveis pela distribuição das Debêntures 
(“Coordenadores”), nos termos do “Contrato de Coordenação, Estruturação e 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob Regime Misto de Colocação, 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garan-
tia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 1ª (Pri-
meira) Emissão da Cultura Inglesa Idiomas S.A.”, celebrado entre a Emissora 
e os Coordenadores, conforme aditado (“Contrato de Colocação”). 3.6.2. O 
plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, 
conforme previsto no Contrato de Colocação. Para tanto, os Coordenadores 
poderão acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, 
sendo possível a subscrição ou aquisição de Debêntures por, no máximo, 50 
(cinquenta) Investidores Profissionais. 3.6.2.1. Nos termos da Instrução CVM 
476, a Oferta Restrita será destinada a Investidores Profissionais, e para fins 
da Oferta Restrita, serão considerados “Investidores Profissionais” aqueles 
investidores referidos no artigo 9º-A da Instrução CVM 539, observado que os 
fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas 
decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considera-
dos como um único investidor, para os fins dos limites previstos na Cláusula 
3.6.2 acima. 3.6.2.2. No ato de subscrição das Debêntures, os Investidores 
Profissionais assinarão declaração atestando, dentre outros, que efetuaram 
sua própria análise com relação à capacidade de pagamento da Emissora e 
atestando sua condição de Investidor Profissional, de acordo com o Anexo 9-A 
da Instrução CVM 539, e estar cientes, entre outras coisas, de que: (a) a Ofer-
ta Restrita não foi registrada perante a CVM, e que poderá vir a ser registrada 
na ANBIMA apenas para fins de informação de base de dados, nos termos da 
Cláusula 2.2.1 acima, desde que expedidas diretrizes específicas pela ANBI-
MA até a data da Comunicação de Encerramento; e (b) as Debêntures estão 
sujeitas a restrições de negociação previstas na regulamentação aplicável e 
nesta Escritura, devendo, ainda, por meio de tal declaração, manifestar sua 
concordância expressa a todos os termos e condições desta Escritura. 3.6.3. 
A Emissora obriga-se a: (a) não contatar ou fornecer informações acerca da 
Oferta Restrita a qualquer Investidor Profissional, exceto se previamente co-
municado aos Coordenadores; e (b) informar aos Coordenadores, até o Dia 
Útil imediatamente subsequente, sobre a ocorrência de contato que receba de 
potenciais Investidores Profissionais que venham a manifestar seu interesse 
na Oferta Restrita, comprometendo-se desde já a não tomar qualquer provi-
dência em relação aos referidos potenciais Investidores Profissionais nesse 
período. 3.6.4. Não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes míni-
mos ou máximos para a Oferta Restrita, independentemente da ordem crono-
lógica. 3.6.5. Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos 
atuais acionistas ou controladores (conforme definição de controle prevista no 
artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) (“Controladores”, sendo termos 
correlatos como “Controle” e “Controlada” utilizados com o mesmo significado) 
diretos ou indiretos da Emissora. 3.6.6. Não será constituído fundo de susten-
tação de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez para as Debêntu-
res. Não será firmado contrato de estabilização de preço das Debêntures no 
mercado secundário.” iv. alteração da cláusula 3.8.3 da Escritura de Emissão, 
que passará a vigorar com a seguinte redação: “3.8.3. Para fins de constitui-
ção de fundo de reserva em garantia das Obrigações Garantidas da Segunda 
Série, 50% (cinquenta por cento) dos recursos líquidos das Debêntures da 
Segunda Série serão creditados e retidos na Conta Vinculada (“Reserva da 
Segunda Série”), que somente será liberada mediante a implementação da 
Condição Suspensiva - Fiança da Segunda Série, conforme previsto na Cláu-
sula 3.5.3.2 acima. Será permitida a aplicação dos recursos correspondentes 
à Reserva da Segunda Série dentre os seguintes investimentos: Certificados 
de Depósito Bancário (“Investimentos Permitidos da Reserva da Segunda Sé-
rie”).” v. alteração da Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série, 
passando a cláusula 4.5.1 da Escritura de Emissão a vigorar com a seguinte 
redação: “4.5.1. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debên-
tures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debên-
tures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão: (i) as Debêntures da 
Primeira Série terão prazo de vencimento de 6 (seis) anos contados da Data 
de Emissão, vencendo-se, portanto, em 21 de novembro de 2024, (“Data de 
Vencimento da Primeira Série”) e (ii) as Debêntures da Segunda Série terão 
prazo de vencimento de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses contados da Data de 
Emissão, vencendo-se, portanto, em 21 de abril maio de 2024 (“Data de Ven-
cimento da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento da 
Primeira Série, “Data de Vencimento”).” vi. alteração das cláusulas 4.6 e 4.7 
da Escritura de Emissão para prever o novo regime de colocação das Debên-
tures da Segunda Série e a alteração do valor nominal unitário das Debêntures 
da Segunda Série, bem como a exclusão da Cláusula 4.7.2 da Escritura de 
Emissão, com a consequente renumeração automática da cláusula subse-
quente, passando as Cláusulas 4.6 e 4.7 da Escritura de Emissão a vigorar 
conforme abaixo: “4.6. Valor Nominal Unitário: 4.6.1. As Debêntures da Pri-
meira Série (conforme definido abaixo) terão valor nominal unitário de 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Valor Nominal Unitário das Debêntures 
da Primeira Série”) e as Debêntures da Segunda Série (conforme definido 
abaixo) terão valor nominal unitário de R$100.000,00 (cem mil reais) (“Valor 
Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com o 
Valor Nominal das Debêntures da Primeira Série, “Valor Nominal Unitário”) na 
Data de Emissão. 4.7. Quantidade de Debêntures: 4.7.1. Serão emitidas 435 
(quatrocentas e trinta e cinco) Debêntures, sendo 85 (oitenta e cinco) Debên-
tures alocadas na primeira série da Emissão (“Debêntures da Primeira Série”), 
totalizando o valor de R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), e 
350 (trezentas e cinquenta) Debêntures alocadas na segunda série da Emis-
são (“Debêntures da Segunda Série”), totalizando o valor de R$35.000.000,00 
(trinta e cinco milhões de reais). 4.7.2. Todas as referências às “Debêntures” 
devem ser entendidas como referências indistintamente às Debêntures da Pri-
meira Série e às Debêntures da Segunda Série.” vii. alteração da cláusula 4.11 
da Escritura de Emissão a fim de prever que a data de pagamento da remune-
ração das Debêntures da Segunda Série deverá ocorrer a partir da data de 
integralização das Debêntures da Segunda Série, passando a vigorar com a 
seguinte redação: “4.11. Pagamento da Remuneração: 4.11.1. Sem prejuízo 
dos pagamentos devidos em decorrência de realização da Amortização Extra-
ordinária ou da liquidação antecipada das Debêntures da respectiva série da 
Emissão em razão do resgate antecipado ou da declaração de vencimento 
antecipado, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração 
aplicável às: (i) Debêntures da Primeira série será paga mensalmente, a partir 
da Data de Emissão, observado que as parcelas serão devidas sempre no dia 
30 de cada mês, exceto no mês de fevereiro, em que as parcelas serão devi-
das no dia 28, e com relação à última data de pagamento, que corresponderá 
à Data de Vencimento da Primeira Série (sendo cada data em que ocorra o 
pagamento da Remuneração da Primeira Série uma “Data de Pagamento de 
Remuneração da Primeira Série”) e; (ii) Debêntures da Segunda Série será 
paga mensalmente, a partir de junho de 2019, observado que as parcelas se-
rão devidas sempre no dia 30 de cada mês, exceto no mês de fevereiro, em 
que as parcelas serão devidas no dia 28, e com relação à última data de pa-
gamento, que corresponderá à Data de Vencimento da Segunda Série, cada 
data em que ocorra o pagamento da Remuneração da Segunda Série uma 
“Data de Pagamento de Remuneração da Segunda Série” e, em conjunto e 
indistintamente com cada Data de Pagamento de Remuneração da Segunda 
Série, uma “Data de Pagamento de Remuneração”).” viii. alteração da cláusu-
la 4.12.1 da Escritura de Emissão, em conjunto com a inclusão da cláusula 
4.12.2 para refletir o plano de amortização das Debêntures da Segunda Série, 
que passam a vigorar com a seguinte redação: “4.12.1. Sem prejuízo dos pa-
gamentos devidos em decorrência de realização da Amortização Extraordiná-
ria ou da liquidação antecipada das Debêntures da respectiva série da Emissão 
em razão do resgate antecipado ou do vencimento antecipado, nos termos 
previstos nesta Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures da Primeira Série será amortizado em 48 (quarenta e oito) parcelas 
mensais consecutivas, a partir de 2 (dois) anos contados da Data de Emissão 
(exclusive), observado que as parcelas serão devidas sempre no dia 30 de 
cada mês (exceto no mês de fevereiro, em que as parcelas serão devidas no 
dia 28, e com relação à última data de amortização, que corresponderá à Data 
de Vencimento da Primeira Série), sendo a primeira parcela devida em 30 de 
dezembro de 2020 e as demais parcelas serão devidas em cada uma das res-
petivas datas de amortização das Debêntures, de acordo com a tabela abaixo: 

Parcela

Data de amortização
das Debêntures da 

 Primeira Série

Percentual Amortizado do Saldo 
do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures da Primeira Série

1ª 30/12/2020 2,0833%
2ª 30/01/2021 2,1276%
3ª 28/02/2021 2,1739%
4ª 30/03/2021 2,2222%
5ª 30/04/2021 2,2727%
6ª 30/05/2021 2,3255%
7ª 30/06/2021 2,3809%
8ª 30/07/2021 2,4390%
9ª 30/08/2021 2,5000%
10ª 30/09/2021 2,5641%
11ª 30/10/2021 2,6315%
12ª 30/11/2021 2,7027%
13ª 30/12/2021 2,7777%
14ª 30/01/2022 2,8571%
15ª 28/02/2022 2,9411%
16ª 30/03/2022 3,0302%
17ª 30/04/2022 3,1249%
18ª 30/05/2022 3,2257%
19ª 30/06/2022 3,3333%
20ª 30/07/2022 3,4482%
21ª 30/08/2022 3,5713%
22ª 30/09/2022 3,7036%
23ª 30/10/2022 3,8460%
24ª 30/11/2022 3,9999%
25ª 30/12/2022 4,1665%
26ª 30/01/2023 4,3477%
27ª 28/02/2023 4,5453%
28ª 30/03/2023 4,7617%
29ª 30/04/2023 4,9998%
30ª 30/05/2023 5,2630%
31ª 30/06/2023 5,5553%
32ª 30/07/2023 5,8821%
33ª 30/08/2023 6,2497%
34ª 30/09/2023 6,6663%
35ª 30/10/2023 7,1425%
36ª 30/11/2023 7,6919%
37ª 30/12/2023 8,3328%
38ª 30/01/2024 9,0903%
39ª 28/02/2024 9,9992%
40ª 30/03/2024 11,1102%
41ª 30/04/2024 12,4988%
42ª 30/05/2024 14,2842%
43ª 30/06/2024 16,6645%
44ª 30/07/2024 19,9969%
45ª 30/08/2024 24,9952%
46ª 30/09/2024 33,3248%
47ª 30/10/2024 49,9808%
48ª Data de Vencimento da 

Primeira Série
100,0000%

4.12.2 Sem prejuízo dos pagamentos devidos em decorrência de realização 
da Amortização Extraordinária ou da liquidação antecipada das Debêntures da 
respectiva série da Emissão em razão do resgate antecipado ou do vencimen-
to antecipado, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 
37 (trinta e sete) parcelas mensais consecutivas, observado que as parcelas 
serão devidas sempre no dia 30 de cada mês (exceto no mês de fevereiro, em 
que as parcelas serão devidas no dia 28, e com relação à última data de amor-
tização, que corresponderá à Data de Vencimento da Segunda Série, sendo 
a primeira parcela devida em 30 de maio de 2021 e as demais parcelas serão 
devidas em cada uma das respetivas datas de amortização das Debêntures, 

de acordo com a tabela abaixo: 

Parcela

Data de amortização 
das Debêntures da 

Segunda Série

Percentual Amortizado do 
Saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures

da Segunda Série 
1ª 30/05/2021 2,70%
2ª 30/06/2021 2,78%
3ª 30/07/2021 2,86%
4ª 30/08/2021 2,94%
5ª 30/09/2021 3,03%
6ª 30/10/2021 3,13%
7ª 30/11/2021 3,23%
8ª 30/12/2021 3,33%
9ª 30/01/2022 3,45%
10ª 28/02/2022 3,57%
11ª 30/03/2022 3,70%
12ª 30/04/2022 3,85%
13ª 30/05/2022 4,00%
14ª 30/06/2022 4,17%
15ª 30/07/2022 4,35%
16ª 30/08/2022 4,55%
17ª 30/09/2022 4,76%
18ª 30/10/2022 5,00%
19ª 30/11/2022 5,26%
20ª 30/12/2022 5,56%
21ª 30/01/2023 5,88%
22ª 28/02/2023 6,25%
23ª 30/03/2023 6,67%
24ª 30/04/2023 7,14%
25ª 30/05/2023 7,69%
26ª 30/06/2023 8,33%
27ª 30/07/2023 9,09%
28ª 30/08/2023 10,00%
29ª 30/09/2023 11,11%
30ª 30/10/2023 12,50%
31ª 30/11/2023 14,29%
32ª 30/12/2023 16,67%
33ª 30/01/2024 20,00%
34ª 28/02/2024 25,00%
35ª 30/03/2024 33,33%
36ª 30/04/2024 50,00%
37ª Data de Vencimento 

da Segunda Série
100,00%

ix. ratificação das referências previstas no item “I” da Cláusula 5.2.1 da Escri-
tura de Emissão, passando a vigorar com a seguinte redação: “5.2.1 (...). I - a
Emissora realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de comunicação
individual enviada aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário, ou
publicação de anúncio, nos termos da Cláusula 4.19 acima (“Edital de Oferta
de Resgate Antecipado”), o qual deverá descrever os termos e condições da
Oferta de Resgate Antecipado, incluindo (a) se a Oferta de Resgate Antecipa-
do será relativa à totalidade ou a parte das Debêntures, devendo abranger
todas as séries, sem distinção; (b) caso a Oferta de Resgate Antecipado se
refira a parte das Debêntures, a quantidade de Debêntures objeto da Oferta de
Resgate Antecipado, observado o disposto no inciso IV abaixo; (c) se a Oferta
de Resgate Antecipado estará condicionada à aceitação desta por uma quan-
tidade mínima de Debêntures; (d) o valor do prêmio de resgate antecipado,
caso exista, que não poderá ser negativo; (e) a forma de manifestação dos
Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado, ob-
servado o disposto no inciso II abaixo; (f) a data efetiva para o resgate anteci-
pado das Debêntures; e (g) demais informações necessárias para tomada de
decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do resgate antecipado das
Debêntures.” x. inclusão do: (i) item “x” da Cláusula 6.1.1.1 da Escritura de
Emissão para prever que a não implementação da Condição Suspensiva -
Fiança da Segunda Série ensejará o vencimento antecipado automático das
Debêntures da Segunda Série; e (ii) conceito de coligadas no item “ix” da
cláusula 6.1.1.1 da Escritura de Emissão, que passam a vigorar com a seguin-
te redação: “6.1.1.1 Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o
vencimento automático das obrigações decorrentes desta Escritura de Emis-
são: (...) IX. atuação, pela Emissora, pelo Fiador e/ou por qualquer das Con-
troladas e/ou coligadas, conforme definição prevista no artigo 243 § 1º da Lei
das Sociedades por Ações, da Emissora, em desconformidade com as nor-
mas que lhe são aplicáveis que versam sobre atos de corrupção e atos lesivos 
contra a administração pública, na forma da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, conforme alterada, e do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 (em
conjunto “Leis Anticorrupção”); e X. exclusivamente com relação às Debêntu-
res da Segunda Série, a não implementação da Condição Suspensiva - Fiança 
da Segunda Série até a Data Limite - Fiança da Segunda Série e/ou na hipó-
tese de o Termo de Apuração ser cancelado, anulado ou considerado inváli-
do.” xi. Inclusão do item “xxi” da Cláusula 6.1.1.2 da Escritura de Emissão para 
prever que a não manutenção de, pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos
cotistas atuais do Fiador ensejará o vencimento antecipado não automático
das Debêntures, passando a referida cláusula a vigorar com a seguinte reda-
ção: “6.1.1.2 Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o venci-
mento não automático das obrigações decorrentes desta Escritura de Emis-
são: (...) XXI. não manutenção de participação direta ou indireta no Fiador,
pelo menos, 60% (sessenta por cento) do seu capital comprometido entre os
cotistas atuais do Fiador até a última Data de Vencimento, observado que será 
permitida a transferência de cotas dos atuais cotistas do Fiador para (i) suas
sociedades controladas; e/ou (ii) seus respectivos cônjuges ou companheiros
e/ou ascendentes e/ou descendentes até o 1º (primeiro) grau, conforme apli-
cável, sem que tais transferências sejam consideradas uma alteração do co-
tista atual do Fiador para os fins deste item.” xii. alteração das cláusulas 6.1.3;
6.1.3.1; 6.1.3.2 e 6.2.3.1 da Escritura de Emissão, a fim de adequar as reda-
ções concernentes às Assembleias Gerais de Debenturistas para cada res-
pectiva série, que passam a vigorar com a seguinte redação: “6.1.3. Ocorren-
do qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 6.1.1.2
acima, o Agente Fiduciário deverá, no prazo máximo de 2 (dois) Dias Úteis
contados da data em que tiver ciência de sua ocorrência, convocar uma As-
sembleia Geral de Debenturistas de cada série, conforme aplicável, a se rea-
lizar conforme legislação aplicável e as regras de convocação e instalação
definidas nesta Escritura, para deliberar sobre a eventual não decretação de
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Pri-
meira Série ou das Debêntures da Segunda Série, conforme aplicável. 6.1.3.1. 
Se, na referida assembleia geral de Debenturistas da Primeira Série e/ou de
Debenturistas da Segunda Série, conforme aplicável, os Debenturistas da Pri-
meira Série e/ou os Debenturistas da Segunda Série, conforme aplicável, re-
presentando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures da determinada
série decidirem por não declarar o vencimento antecipado das obrigações de-
correntes das Debêntures da respectiva série, conforme aplicável, ou, ainda,
em caso de suspensão dos trabalhos para deliberação em data posterior, o
Agente Fiduciário não deverá declarar o vencimento antecipado das obriga-
ções decorrentes das Debêntures da respectiva série; caso contrário, ou em
caso de não instalação, em segunda convocação, da referida assembleia ge-
ral de Debenturistas, o Agente Fiduciário deverá, imediatamente, declarar o
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da res-
pectiva série, conforme aplicável. 6.1.3.2. Em caso do vencimento antecipado
das obrigações decorrentes das Debêntures de determinada série, a Emissora 
se obriga a resgatar a totalidade das Debêntures da respectiva série, com o
seu consequente cancelamento, pelo Valor Nominal Unitário da respectiva sé-
rie (ou saldo do Valor Nominal Unitário da respectiva série, conforme o caso),
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a primeira
Data de Integralização da respectiva série, ou da última Data de Pagamento
de Remuneração da respectiva série ou a última Data de Amortização Extra-
ordinária da respectiva série, conforme o caso, até a data do efetivo resgate,
sem prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o caso. A
Emissora se obriga, ainda, ao pagamento de quaisquer outros valores eventu-
almente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de Emissão, fora
do âmbito da B3, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tenha
sido declarado o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das De-
bêntures da específica série, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada,
ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios, sendo certo que, tal pagamen-
to é devido pela Emissora deste a data da declaração do vencimento anteci-
pado, podendo os Debenturistas da determinada série adotar todas as medi-
das necessárias para a satisfação do seu crédito, independentemente de
qualquer prazo operacional necessário para o resgate das Debêntures da
respectiva série. O Agente Fiduciário se obriga a comunicar a B3 sobre a de-
claração do vencimento antecipado das Debêntures da respectiva série ime-
diatamente após o evento. 6.2.3. Renúncia ou Perdão Temporário (Waiver)
Prévio: 6.2.3.1. Não obstante o disposto nesta Cláusula VI, a Emissora pode-
rá, a qualquer momento, convocar Assembleia Geral de Debenturistas de
cada série, conforme aplicável, para que estes deliberem sobre a renúncia ou
o perdão temporário (waiver) prévio de qualquer Evento de Inadimplemento
previsto na Cláusula 6.1. acima, que dependerá da aprovação de Debenturis-
tas que representem a maioria simples das Debêntures em Circulação da res-
pectiva série.” xiii. alteração das obrigações previstas nos incisos “XV”; “XVI” e 
“XVII”, bem como inclusão do novo inciso “XX” da Cláusula 7.1 da Escritura,
que passam a vigorar com a seguinte redação: “7.1. (...) XV. notificar  o Agen-
te Fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Úteis da data em que tomar ciência, de que 
a Emissora, qualquer de suas controladoras, coligadas e/ou controladas, dire-
tas ou indiretas, o Fiador, ou ainda, qualquer dos respectivos administradores, 
empregados, mandatários, representantes, bem como fornecedores, contrata-
dos ou subcontratados encontram-se envolvidos em investigação, inquérito,
ação, procedimento e/ou processo judicial ou administrativo, conduzidos por
autoridade administrativa ou judicial nacional ou estrangeira, relativos à práti-
ca de atos lesivos ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema 
financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública nacional ou es-
trangeira, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou
financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira
aplicável, desde que não haja impedimento legal, devendo, quando solicitado
pelo Agente Fiduciário, fornecer cópia de eventuais decisões proferidas e de
quaisquer acordos judiciais ou extrajudiciais firmados no âmbito dos citados
procedimentos, bem como informações detalhadas sobre as medidas adota-
das em resposta a tais procedimentos; XVI. não oferecer, prometer, dar, auto-
rizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida,
pecuniária ou de qualquer natureza, assim como não praticar atos lesivos, in-
frações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financei-
ro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira,
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financia-
mento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicá-
vel, e tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores,
empregados, agentes, representantes, fornecedores contratados ou subcon-
tratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo em seu benefício; XVII. ob-
servar, cumprir e/ou fazer cumprir, por si, por suas coligadas, controladas,
controladoras e seus respectivos administradores, empregados, diretores,
agentes, representantes, fornecedores, contratados, subcontratados ou ter-
ceiros agindo em seu nome toda e qualquer lei que trata de corrupção, crimes
contra a ordem econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de bens,
direitos e valores, ou contra o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado de
Capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, incluindo, sem
limitação, atos ilícitos que possam ensejar responsabilidade administrativa,
civil ou criminal nos termos Legislação Anticorrupção, (a) adotando políticas e
procedimentos internos que assegurem integral cumprimento das leis acima,
nos termos do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015; (b) dando conheci-
mento pleno de tais normas a todos os seus profissionais e/ou os demais
prestadores de serviços, previamente ao início de sua atuação no âmbito da
Oferta Restrita; e (c) abstendo-se de praticar atos de corrupção e de agir de
forma lesiva à administração pública, nacional ou estrangeira; XX. cumprir,
durante o prazo de vigência das Debêntures, as obrigações oriundas da legis-
lação e da regulamentação ambiental, relativas à saúde e segurança ocupa-
cional aplicável à Emissora, inclusive no que se refere à inexistência de traba-
lho escravo e infantil, bem como àquela pertinente à Política Nacional do Meio
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Ambiente, às Resoluções do Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente 
e às demais legislações e regulamentações ambientais supletivas, adotando 
as medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir 
eventuais danos ambientais apurados, decorrentes da atividade descrita em 
seu objeto social.” xiv. alteração da cláusula 9.1 da Escritura de Emissão, a fim 
de prever a possibilidade de realização de Assembleia Geral de Debenturistas 
por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de 
comunicação, se assim permitido pela legislação aplicável ou pela CVM, pas-
sando a vigorar com a seguinte redação: “CLÁUSULA IX - ASSEMBLEIA 
GERAL DE DEBENTURISTAS: 9.1. Os Debenturistas poderão, a qualquer 
tempo, reunir-se em assembleia geral, de acordo com o disposto no artigo 71 
da Lei das Sociedades por Ações, a fim de deliberar sobre matéria de interes-
se da comunhão dos Debenturistas (“Assembleia Geral” ou “Assembleia Geral 
de Debenturistas”). Os Debenturistas de cada uma das Séries poderão, a 
qualquer tempo, reunir-se, de forma presencial, por conferência telefônica, ví-
deo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação, caso venha a 
ser permitido o uso e esclarecida a forma aplicável do voto, expressamente 
em relação às debêntures, pela legislação aplicável e CVM, em Assembleia 
Geral de Debenturistas da respectiva Série, de acordo com o artigo 71 da Lei 
das Sociedades por Ações, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da 
comunhão dos Debenturistas da respectiva Série. Nos casos em que a As-
sembleia Geral seja convocada para deliberar somente sobre matéria de inte-
resse dos Debenturistas de determinada série da Emissão, o percentual de 
10% (dez por cento) referido na Cláusula 9.2.1, bem como os quóruns de 
instalação e aprovação definidos nesta Escritura, serão calculados em relação 
à totalidade das Debêntures em Circulação da respectiva Série.” xv. Alteração 
do quórum de deliberação das Debêntures da Segunda Série, passando as 
cláusulas 9.4.2 e 9.4.3 da Escritura de Emissão a vigorar com a seguinte reda-
ção: “9.4.2.  Ressalvados os quóruns específicos estabelecidos nesta Escritu-
ra de Emissão e na legislação aplicável, (i) as deliberações das Assembleias 
Gerais de Debenturistas da Primeira Série realizadas em primeira convocação 
dependerão da aprovação de Debenturistas titulares de, no mínimo, maioria 
absoluta das Debêntures em Circulação da Primeira Série, enquanto as As-
sembleias Gerais de Debenturistas da Segunda Série realizadas em primeira 
convocação dependerão da aprovação de Debenturistas titulares de, no míni-
mo, 60% (sessenta por cento) das Debêntures em Circulação da Segunda 
Série e, (ii) em segunda convocação, dependerão da aprovação da maioria 
simples dos Debenturistas presentes ou dos Debenturistas presentes da res-
pectiva Série, conforme aplicável. 9.4.3 As hipóteses de alteração (i) dos quó-
runs e disposições previstos nesta cláusula, (ii) da Remuneração, (iii) das Da-
tas de Vencimento, (iv) dos valores, montantes e datas de amortização do 

principal das Debêntures; (v) do resgate antecipado facultativo das Debêntu-
res; (vi) dos quóruns previstos nesta Escritura de Emissão; e/ou (vii) dos Even-
tos de Inadimplemento; dependerão da aprovação de Debenturistas que re-
presentem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circula-
ção e/ou 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação da respecti-
va série, conforme aplicável, assim como  as deliberações para alteração de 
quaisquer das condições da Fiança da Primeira e/ou da Fiança da Segunda 
Série e/ou da Garantia Real dependerão da aprovação de Debenturistas que 
representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures da Primei-
ra Série em Circulação ou 90% (noventa por cento) das Debêntures da Segun-
da Série em Circulação, conforme o caso.” xvi. alteração do item XIV da Cláu-
sula 10.1 para prever a inclusão do termo “Efeito Adverso Relevante”, bem 
como o item XVIII da referida cláusula para incluir as coligadas da Emissora e/
ou Fiador, que passam a vigorar com a seguinte redação: “10.1. A Emissora e 
o Fiador, neste ato, declaram que: (...) XIV. não tem conhecimento de qual-
quer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou outro
procedimento de investigação governamental que possa afetar adversamente
a Emissão ou os negócios da Emissora e/ou qualquer evento que cause um
Efeito Adverso Relevante; (...) XVIII. não tem conhecimento de qualquer viola-
ção ou indício de violação, em benefício ou interesse da Emissora, do Fiador,
de suas afiliadas, controladas, controladoras e/ou coligadas, conforme defini-
ção prevista no artigo 243 §1º da Lei das Sociedades por Ações, de qualquer
dispositivo legal ou regulatório, nacional ou estrangeiro, relativo à prática de
corrupção ou de atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, 
a Legislação Anticorrupção, conforme aplicável.” xvii. ratificação das referên-
cias previstas na Cláusula 10.4 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar
com a seguinte redação: “10.4 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 10.3
acima, a Emissora e o Fiador obrigam-se a notificar, na mesma data em que
tomar conhecimento, o Agente Fiduciário caso qualquer das declarações pres-
tadas nos termos da Cláusula 10.1 acima seja falsa e/ou incorreta na data em
que foi prestada.” xviii. Alteração da Cláusula 11.1.1 para prever a inclusão de
um novo contato para envio de comunicações a Companhia, passando a vigo-
rar com a seguinte redação: “11.1.1 As comunicações a serem enviadas por
qualquer das Partes nos termos desta Escritura deverão ser encaminhadas 
aos destinatários aplicáveis para os seguintes endereços: Para a Emissora: 
Cultura Inglesa Idiomas S.A. Rua Bambina, nº 130 - Botafogo, Rio de Janei-
ro - RJ - CEP 22251-050. At.: Sr. Fernando Lucas Cunha Guerreiro / Sra.
Marina da Fontoura Azambuja - Tel.: (21) 2528-1131 - E-mail: juridico.corpora-
tivo@spot-edu.com.br/ri@spot-edu.com.br ”. xix. substituir o Anexo I da Escri-
tura de Emissão para prever a nova definição de “EBITDA” como o lucro líqui-
do da Emissora apurado antes da consideração de: (a) despesa (ou receita)

financeira; (b) provisão para o imposto de renda e contribuições sociais; (c) 
depreciações e amortizações; (d) amortização de mais valia de estoque; (e) 
perdas (ou lucros) resultantes de equivalência patrimonial nos resultados dos 
investimentos em sociedades coligadas ou controladas; (f) ágio; (g) despesas 
com plano de stock options; (h) baixas decorrentes de impairment de ativos 
(efeito não-caixa), calculado nos termos da Instrução CVM nº 527, de 4 de 
outubro de 2012; (i) exclusão da amortização do investimento em desenvolvi-
mento editorial que a auditoria externa apropriar como custo e cujo valor este-
ja destacado nas notas explicativas das demonstrações financeiras auditadas; 
e (j) exclusão de custos e despesas não recorrentes cujo valor esteja destaca-
do nas notas explicativas das demonstrações financeiras auditadas e ratifica-
dos e destacados pelos auditores como não recorrentes. 2. Em relação ao 
item (B) da ordem do dia, aprovar as novas condições da Garantia Real (con-
forme definido abaixo) das Debêntures e da constituição, pela Companhia, até 
a Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série, mediante a cele-
bração do Segundo Aditamento ao Contrato de Garantia Real, de cessão fidu-
ciária de: (i) 100,00% (cem por cento) dos direitos creditórios de sua titularida-
de detidos contra seus clientes em razão da prestação de serviços de curso de 
inglês, conforme cobrados por meio de boletos bancários (“Recebíveis Cedi-
dos”), (ii) os direitos creditórios decorrentes de sua titularidade da conta vincu-
lada aberta junto ao Banco Depositário e não movimentável pela Emissora 
(“Conta Vinculada”), na qual serão creditados os Recebíveis Cedidos, obser-
vados os fluxos mensais mínimos a serem previstos no Contrato de Garantia 
Real, e (iii) todos os direitos creditórios acessórios aos itens (i) e (ii) acima, 
incluindo investimentos e aplicações financeiras vinculadas à Conta Vincula-
da, tudo em conformidade com os termos e condições a serem previstos no 
Segundo Aditamento ao Contrato de Garantia Real (“Garantia Real”); 3. Em 
relação ao item (C) da ordem do dia, autorizar os Diretores da Companhia a, 
observadas as disposições legais, negociar, firmar os termos e celebrar todos 
os instrumentos e praticar todos os atos necessários para efetivar as delibera-
ções aqui consubstanciadas, incluindo mas não se limitando, a celebração do 
Primeiro Aditamento, do aditamento ao Contrato de Garantia Real e quaisquer 
outra documentação que se faça necessária. Encerramento: Aprovar a lavra-
tura da ata a que se refere esta assembleia geral em forma de sumário, nos 
termos do art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se esta assembleia, após a lavratura desta ata, que foi lida, 
aprovada e assinada pelos acionistas presentes na companhia. Certifico que 
confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 31 de maio de 
2019. Autenticação da Mesa: Marina da Fontoura Azambuja - Presidente, Pa-
trick Szklarz - Secretário. JUCERJA nº 3646297 em 10/06/2019. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário Geral.

Alerj cria regras de segurança 
para uso de patinetes

Patinete, que já foi brinquedo de criança, agora é meio de 
transporte individual nos grandes centros urbanos. No Rio 
de Janeiro os patinetes chegaram tão rápido que não houve 
tempo para regulamentação. Esta semana, no entanto, os 
deputados estaduais chegaram a um acordo e juntaram dois 
projetos de lei em uma única legislação, que agora depende 
apenas do aval do governador Wilson Witzel para entrar em 
vigor.

Privacidade online
A reprodução e/ou divulgação de dados pessoais, tão 

comum na internet nos dias de hoje, pode ser proibida no 
Estado do Rio de Janeiro. Para acabar com esse abuso, os 
deputados André Ceciliano, presidente da Assembleia Leg-
islativa do Rio, e Waldeck Carneiro, ambos do PT, se uni-
ram e apresentaram um projeto de lei que determina que a 
divulgação online de dados pessoais só será permitida após 
o consentimento por escrito, com a assinatura do usuário. O 
projeto foi aprovado esta semana em plenário e seguiu para 
sanção do governador Wilson Witzel.

A união faz a força
De olho nas eleições do ano que vem, 22 vereadores 

cariocas assinam o projeto de lei que mantém a isenção 
de cobrança da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCL) 
para moradias populares. A medida beneficiará donos de 
imóveis com valor venal inferior a R$ 55 mil em toda a 
cidade do Rio de Janeiro. Quando a matéria for aprovada, 
cada um vai dar as boas novas em seus redutos eleitorais.

Risco nas estradas
Pesquisas de diferentes institutos comprovam que os 

caminhoneiros são as maiores vítimas de crimes e aci-
dentes de trânsito nas rodovias brasileiras. No início deste 
ano, a Confederação Nacional do Transporte ouviu mais de 
mil caminhoneiros, e 64,5% deles afirmaram que um dos 
maiores problemas enfrentados na profissão são os crimes; 
49,5% relataram já ter recusado um serviço pro medo de 
serem alvo de roubos e assaltos.

‘Homenagem’ a ex-prefeito do Rio
Assessores próximos a Marcelo Crivella insistem para 

que ele troque o nome da ciclovia da Avenida Niemeyer. 
Querem que ela seja rebatizada com Ciclovia Eduardo 
Paes, uma “homenagem” aos ex-prefeito do Rio. Foi Ed-
uardo Paes quem construiu a ciclovia e deu a ela o nome 
de Tim Maia. A família do falecido cantor já pediu diver-
sas vezes para que o nome dele fosse retirado da obra. 
Desde sua inauguração, às vésperas das Olimpíadas do 
Rio, em 2016, a ciclovia já caiu quatro vezes e matou 
duas pessoas.

Capacete será obrigatório
Pela proposta dos deputados Rosane Félix e Giovani 

Ratinho, as empresas que exploram o serviço de alu-
guel de patinetes terão que fornecer capacetes aos 
usuários, com uso obrigatório. Além disso, os patinetes 
só poderão circular em áreas destinadas aos pedestres 
e em ciclovias e ciclo faixas, com velocidade máxima 
de até 20km/h, além de serem dotados de faróis e lan-
ternas de posição.

Rosane Félix, que quebrou três dentes ao cair de um 
patinete elétrico, disse que sua maior preocupação foi 
com a segurança do usuário. “As pessoas não sabem 
o risco que estão correndo andando de patinete sem 
capacete. Meu projeto era mais voltado para esse as-
pecto. O deputado Giovani Ratinho se preocupou mais 
com a circulação nas vias. A fusão das duas propostas 
foi perfeita”, disse a deputada.

A lista cresce
As concessionárias de serviços públicos estão proibidas 

de suspender o fornecimento de energia elétrica, água e 
gás para escolas e universidades estaduais. Uma lei com 
a determinação, de autoria do deputado estadual Welberth 
Rezende, foi sancionada pelo governador Wilson Witzel. 
As concessionárias já estavam proibidas de suspender o 
fornecimento para órgãos públicos das áreas de segurança 
pública, defesa civil e Justiça.

Deputado Welberth Rezende

Deputada Rosane Félix

Saldo da balança do 
agronegócio soma  
US$ 8,6 bilhões em maio
Os destaques 
foram para a carne 
bovina e suína in 
natura, celulose e 
café verde

As exportações do agro-
negócio foram de US$ 9,80 
bilhões em maio deste ano, 
recuo de 1,7% em relação ao 
mês de 2018. A redução das 
exportações ocorreu princi-
palmente em função da di-
minuição do índice de preço 
dos produtos de exportação 
do agronegócio brasileiro, de 
9,1%. De acordo com a Se-
cretaria de Comércio e Rela-
ções Internacionais (SCRI) 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), o índice de quantum 
(volume) contribuiu para 
evitar uma queda maior do 
valor exportado, registrando 
elevação de 8,1%.

A participação do agrone-
gócio na balança comercial 
brasileira de maio recuou 
de 51,6% para 46,1%, devi-
do à queda das exportações 
do agronegócio em 1,7% 
e a elevação das exporta-
ções dos demais setores em 
22,5%

As importações de produ-
tos do agronegócio, por sua 
vez, subiram de US$ 1,08 
bilhão em maio de 2018 para 
US$ 1,18 bilhão em maio de 
2019. O saldo da balança co-
mercial do Agronegócio fi-
cou em US$ 8,6 bilhões.

Os produtos agropecuá-
rios que tiveram recorde em 
quantidade vendidas ao ex-
terior para o mês de maio, 
desde a séria histórica de 
1997, foram a carne bovina 

e suína in natura, celulose e 
café verde.

As vendas externas de car-
ne bovina in natura alcança-
ram 123 mil toneladas, com 
destaque para três mercados: 
Emirados Árabes (+7,8 mil 
toneladas), Rússia (+7,1 mil 
toneladas) e China (+6,2 mil 
toneladas).

Quanto à carne suína, os 
casos de Peste Suína Afri-
cana (PSA) já estão geran-
do impacto nas exportações 
brasileiras, de acordo com 
a SCRI/Mapa. Alguns mer-
cados mereceram evidência 
quanto ao incremento da 
quantidade exportada em 
maio: China (+7,2 mil to-
neladas), Rússia (+3,1 mil 
toneladas), Chile (+2,1 mil 
toneladas) e Vietnã (+1,8 mil 
toneladas).

O principal produto ex-
portado pelo setor de produ-
tos florestais foi a celulose, 
com recorde na quantidade 
exportada de 1,58 milhões 
de toneladas para maio. 
Também o valor de US$ 
859,18 milhões em celulose 
(+18,0%) foi recorde. Prati-
camente a metade das expor-
tações de celulose brasileira 
foi adquirida pela China, que 
comprou US$ 413,52 mi-
lhões do produto (+52,3%) 
ou 784,5 mil toneladas.

O Brasil exportou US$ 
438,3 milhões no setor de 
café (+71,7%), com forte 
expansão da quantidade ex-
portada de 205 mil toneladas 
do grão (125%), embora os 
preços internacionais dos 
produtos do setor tenham 
caído, em média, 23,7%. O 
café verde teve incremento 
de 130% na quantidade em-
barcada, recorde para todos 
os meses de maio, desde 
1997, totalizando 196 mil to-
neladas.
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Seu Site Capital

Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

JBS Engie

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cotadas 
a R$ 51,45, com perda de 1,59%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram 
cotadas a R$ 16,09, com ganho de 1,96%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
30,81 com ganho de 0,46%.  Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 32,29, 
com ganho de 1,51%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e dois, vendido

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 21,55, 
com desvalorização de 2,62%.  Dois dos três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado e um, vendido

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 44,39, 
com valorização de 0,89%. Dois dos três indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido

DIÁRIOInvestimento direto da 
China no exterior cai  
1% de janeiro a maio

O investimento direto não 
financeiro feito pela China no 
exterior (IDE) se manteve es-
tável nos primeiros cinco me-
ses deste ano, mostraram da-
dos oficiais nesta quinta-feira.

De acordo com o Ministé-
rio do Comércio, o IDE não 
financeiro em 3.115 compa-
nhias de 149 países e regiões 
chegou a 301,15 bilhões de 
iuans (cerca de US$ 44,54 
bilhões) entre janeiro e maio, 
uma queda anual de 1%.

Durante o período, as 
empresas chinesas fizeram 
investimentos de US$ 5,63 
bilhões em 51 países ao lon-
go do Cinturão e Rota, re-
presentando 12,6% do total.

O Ministério do Comér-
cio informou que a estrutura 
do investimento ao exterior 
melhorou, com as aplicações 

entrando principalmente nos 
setores de serviços de lea-
sing e negócios, manufatura 
e varejo, bem como tecnolo-
gia da informação.

Investimento estrangeiro
Já o investimento direto 

estrangeiro no país cresceu. 
Segundo o Ministério do 
Comércio, a China registrou 
crescimento estável no in-
vestimento direto estrangei-
ro (IDE) no mês de maio.

O IDE atingiu 63,83 bi-
lhões de iuans (US$ 9,47 bi-
lhões) no mês passado, alta 
de 8,5% em termos anuais.

Ainda de acordo com a pas-
ta, os investimentos estrangei-
ros realmente utilizados nos 
últimos cinco meses chega-
ram a um total de 369,06 bi-
lhões de iuans, um aumento 
de 6,8% na base anual.

SANTA TERESA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 20.324.450/0001-47 - NIRE 33.3.0031241-2

Ata da AGE realizada em 05/06/19. Data, Horário e Local. No dia 5/06/19, 
às 12h, na sede social da Santa Teresa Participações S.A. (“Cia.”), na Rua 
Alcindo Guanabara, 25, sl. 1.804, Centro, RJ. Convocação e Presença. Dis-
pensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista repre-
sentando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas 
constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa.
Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Ana Luiza de Figueiredo 
Brandão Squadri. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a redução do capital 
social para absorver prejuízos acumulados; (ii) a redução de capital social 
por ser excessivo; e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social. Deli-
berações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do 
dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar a redução do 
capital da Cia., a fim de absorver os prejuízos acumulados, no montante de 
R$40.185.000,00, com o consequente cancelamento de 40.185.000 ações 
ordinárias. (ii) Aprovar, ainda, a redução do capital da Cia., considerado ex-
cessivo, no valor de R$2.000.000,00, com o consequente cancelamento de 
2.000.000 de ações ordinárias. Em razão da deliberação acima, alterar o art. 
5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art.
5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, em moe-
da corrente nacional, é de R$44.311.570,00, representado por 44.311.570 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Em decorrência da re-
dução do capital por ser considerado excessivo acima mencionada, resta 
autorizada a restituição ao acionista, do valor correspondente à redução do 
capital realizada, em moeda corrente do país. Adicionalmente, em face do 
que dispõe o art. 174 da Lei 6.404/76, resta registrado que a eficácia da 
deliberação de restituição da parcela de capital reduzida ao acionista fica 
condicionada ao cumprimento da (i) publicação da presente ata antes do 
seu respectivo registro perante a JUCERJA; (ii) decurso do prazo de 60 dias, 
contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada 
pelos interessados, nos termos do §1º do citado dispositivo legal, oposição 
ou, se existente, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. (iii) 
Aprovar a reforma e consolidação do novo Estatuto Social da Cia., conforme 
proposta apresentada, a qual foi lida, aprovada e rubricada por todos para o 
arquivo na sede social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como 
nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os tra-
balhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida 
e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 5/06/19. Mesa:
Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente; Ana Luiza de Figueiredo Brandão 
Squadri - Secretária. Acionistas: K2 Brasil Partners I E - Fundo de In-
vestimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior; 
Etna LBO V - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior.

Seguro garantia nos dividendos da Braskem
Companhia 
estava impedida 
pela Justiça 
de realizar a 
distribuição

Os acionistas da Braskem 
já podem contar com o rece-
bimento de seus dividendos. 
A ação estava suspensa há 
dois meses. O presidente do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), ministro João Otávio 
de Noronha, acolheu o ofere-
cimento de um seguro garan-
tia da Braskem e suspendeu 
uma decisão que impedia a 
realização de uma assembleia 
geral para a distribuição de di-
videndos da petroquímica. As 
ações da companhia subiam 
3% no início da tarde desta 
quinta-feira, com o mercado 
reagindo positivamente sobre 
a decisão.

A suspensão da liminar, 
anunciada na noite de quarta-
feira, está condicionada ao 
oferecimento do seguro ga-
rantia no valor integral dos 
dividendos a serem distribuí-
dos, aproximadamente R$ 2,6 
bilhões. A maior beneficiada 
com a decisão é a Odebrecht, 
controladora da Braskem e 
que atravessa grave crise fi-
nanceira, à beira de uma recu-
peração judicial.

O grupo deve receber cer-
ca de R$ 1 bilhão de dividen-
dos da petroquímica – assim 
como Petrobras, outra acio-
nista da empresa. Noronha 
afirmou que o oferecimento 
de seguro garantia no valor 
dos dividendos a serem dis-
tribuídos demonstra a inten-
ção da empresa de cumprir 
obrigações eventualmente 
por ela devidas caso seja 
reconhecida a responsabili-
dade da Braskem pela cala-
midade ocorrida em Maceió.

O impedimento por parte 
da justiça ocorreu em abril, 

após denúncias de que a ex-
ploração de jazidas de sal-
gema pela Braskem teria 
causado tremores de terra em 
pontos da capital alagoana.

No caso analisado, o Mi-
nistério Público de Alagoas 
(MPAL) e a Defensoria Públi-
ca do Estado de Alagoas ajui-
zaram ação civil pública com 
pedido de liminar, para que 
fosse apurada a responsabi-
lidade da Braskem pela cala-
midade ocorrida em diversos 
bairros de Maceió em 2018.

A Braskem comunicou 
aos seus acionistas e ao mer-
cado nesta quinta-feira em 
fato relevante que tomou 
conhecimento da decisão do 
Presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça que permitiu 
a deliberação de distribuição 
de dividendos pela compa-
nhia anteriormente suspensa 
por liminar, condicionada à 
efetiva apresentação de se-
guro-garantia oferecido pela 
Braskem ao juízo.

“A efetiva distribuição dos 

dividendos está ainda condi-
cionada à análise e delibera-
ção pelos órgãos competentes, 
observadas as regras de gover-
nança da companhia”, destacou 
no comunicado Pedro van Lan-
gendonck Teixeira de Freitas, 
diretor financeiro e de relações 
com investidores da empresa. 
De acordo com a empresa, 
informações adicionais po-
dem ser obtidas junto ao De-
partamento de Relações com 
Investidores através do tele-
fone +55 11 3576-9531 ou do 
e-mail braskem-ri@braskem.
com.br.

Caso

No curso do processo, o ju-
ízo responsável pela demanda 
determinou a indisponibilida-
de de bens da Braskem até o 
limite de R$ 100 milhões. Em 
abril, o desembargador relator 
do caso no Tribunal de Justiça 
de Alagoas (TJAL) determi-
nou a suspensão da assembleia 
geral convocada para aquele 

mês, cuja finalidade era a dis-
tribuição de dividendos entre os 
acionistas da empresa.

De acordo com o minis-
tro Noronha, os fatos e ar-
gumentos apresentados pela 
Braskem evidenciam que 
a decisão do desembarga-
dor do TJAL provoca grave 
lesão à economia pública, 
situação que justifica a sus-
pensão da liminar.

“Apesar do minucioso exa-
me do Desembargador rela-
tor a respeito dos pedidos de 
efeito suspensivo formulados 
pelos interessados no refe-
rido agravo de instrumento, 
entendo que, ao determinar a 
suspensão da referida assem-
bleia e, em termos práticos, 
suspender a distribuição de di-
videndos, cujo montante é ex-
pressivo, o Juízo afetou, direta 
e indiretamente, a economia 
local e nacional”, explicou.

O presidente do STJ afir-
mou que, sem adentrar o 
mérito da causa, é possível 
verificar que ao contrário do 

desejado, a decisão a ser sus-
pensa afeta o interesse públi-
co local e nacional.

No pedido de suspensão, a 
Braskem mencionou que em 
virtude da não distribuição 
dos dividendos, a Petrobras, 
uma das maiores acionistas 
da empresa, deixou de rece-
ber mais de R$ 1 bilhão. Além 
disso, afirmou que a liminar 
do desembargador do TJAL 
impossibilita o cumprimento 
de obrigações assumidas pelo 
grupo Odebrecht e a renova-
ção de suas dívidas, prejudi-
cando o pagamento de salá-
rios e tributos.

João Otávio de Noronha 
explicou que a lesão à eco-
nomia pública é evidente já 
que a decisão a ser suspensa 
prejudica a continuidade da 
prestação das atividades da 
Braskem, “cujo papel socio-
econômico é expressivo na 
geração de renda e empre-
gos. Com efeito, a medida 
acarreta prejuízos, diretos e 
indiretos, à municipalidade”.
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Trump ameaça com sanções 
gasoduto Rússia–Alemanha

Apoiado pela Comissão Europeia, que é contra o pro-
jeto Nord Stream 2, um gasoduto para transportar gás da 
Rússia para a Alemanha, Donald Trump começou a fazer 
ameaças aos dois países para chegar a um acordo com os 
alemães e estabelecer regras que permitam um controle 
sobre a gestão do gasoduto, opção rejeitada por Angela 
Merkel. Os Estados Unidos e a Comissão Europeia temem 
que a Rússia utilize o fornecimento de gás natural como 
forma de pressão sobre os restantes países europeus de-
pendentes desse produto.

Não é a primeira vez que o presidente norte-americano 
critica o projeto, mas ainda não revelou quais as empre-
sas ou governos alvos de sanções por parte dos Estados 
Unidos. Trump alega que está protegendo a Alemanha. 
O presidente russo, Vladimir Putin, foi mais longe e, em 
declarações ao canal Mir TV, afirmou que as relações en-
tre os Estados Unidos e a Rússia estão a “deteriorando-se 
e ficando cada vez piores”. O Nord Stream 2 é um em-
preendimento conjunto entre a energética russa Gazprom 
e outras cinco empresas europeias. O objetivo é fornecer 
55 mil milhões de metros cúbicos de gás natural russo, an-
ualmente, à Alemanha e a outros países europeus, através 
de um gasoduto duplo colocado no fundo do Mar Báltico.

Petrobras recebe propostas de mais de US$ 1 bi
A Petrobras recebeu as ofertas finais dos potenciais in-

teressados na aquisição dos Polos Enchova e Pampo, na 
Bacia de Campos, e elas superam a US$ 1 bilhão, com 
pagamentos firmes e contingentes. Esses desinvestimentos 
em águas rasas serão submetidos à aprovação dos órgãos 
competentes da estatal. Isso num dia em que o mercado de 
petróleo teve comportamento irregular. Em Londres, a co-
tação do barril, tipo Brent, chegou a subir 4,45% para US$ 
62,64, quando surgiram as notícias sobre o ataques a dois 
navios petroleiros no Golfo de Omã, mas devido à interven-
ção das forças navais norte-americanas, a alta foi reduzida 
para 2,45%, e o preço para US$ 61,44. Em Nova York, o 
West Texas Intermediate, subiu 1,97% para os US$ 52,15. 
As ações ordinárias da Petrobras subiram 2,03% e foram para 
R$ 29,92 e as preferenciais, 1,68% voltando para R$ 27,18.

Magazine Luiza iguala proposta da Centauro
O Magazine Luiza, em fato relevante, confirmou que 

igualou a oferta da Centauro pela Netshoes, através de um 
aditivo ao Agreement and Plan of Merger que regula a op-
eração e elevou o preço por ação ofertado para US$ 3,70. 
E ressaltou que o Conselho de Administração da Netshoes 
reiterou, com a abstenção de Marcio Kumruian, a reco-
mendação para que os acionistas votem favoravelmente à 
aprovação da operação, que será submetida a assembleia 
convocada para amanhã, dia 14 de junho, e, caso aprovada, 
deverá ser concluída até o próximo dia 19 de junho.

Netflix terá videojogo nas séries
A Netflix anuncia que vai disponibilizar videojogos 

baseados nos seus programas. O primeiro será Stranger 
Things 3: The Game, que chegará ao público no dia 4 de 
julho, ao mesmo tempo que estreia a terceira temporada da 
série com o mesmo nome. A Netflix também já licenciou 
o título The Dark Crystal: Age of Resistance. Os dois jo-
gos estarão disponíveis para a maioria dos consoles, bem 
como para computador.

MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 27.050.764/0001-48 

Balanço Patrimonial (Em R$)
31/12/2018 31/12/2017

ATIVO 214.776.243 191.480.198
Circulante 166.341.566 165.999.637
Disponibilidade: Caixa e Bancos 56.125 1.056.428

Aplicações Financeiras 6.518.425 4.845.350
Imóveis a Comercializar 159.767.016 159.767.016
Contas a Receber - 330.843

Não - Circulante 48.434.678 25.480.561
Empréstimos 22.888.415 -

Investimentos
Imobilizado 25.546.262 25.480.561

31/12/2018 31/12/2017
PASSIVO 214.776.243 191.480.198
Circulante 22.739.532 26.588.177
Adiantamento de Clientes 4.417.764 3.177.952
Financiamentos Bancários 3.175.290 7.906.687
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias 1.867 1.573
Outras Contas a Pagar 1.736.851 594.751
Lucros e Dividendos 13.407.759 14.907.214

Não - Circulante 58.745.766 36.175.176
Empréstimos e Financiamentos Bancários 58.707.770 36.041.112
Outras Contas a Pagar-LP 37.995 134.065

Patrimônio Líquido 133.290.946 128.716.844
Capital Social 41.046.828 41.046.828
Lucros/Prejuízos Acumulados 92.244.118 87.670.017

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em R$)

Demonstração do Resultado - DRE (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Findo em 31/12/2018 (Em R$)

Assinaturas
Diretora: Flavia Raffaelli Marcolini - CPF 837.711.237-04

Contador: Ricardo Luiz da Costa - CRC - 106689/O-1-RJ - CPF 494.767.267-68

Descrição
Capital
Social

Reserva  
de Lucros

Lucros  
Acumulados Totais

Saldo em 31/12/2017 41.046.828 - 87.670.017 128.716.844
Ajustes de Exercícios
 Anteriores - - - -
Dividendos a Distribuir - - - -
Lucro Líquido do Exercício - - 4.574.101 4.574.101
Saldo em 31/12/2018 41.046.828 - 92.244.118 133.290.946

31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta de Locação Imóveis 15.529.935 17.488.402
Receita Líquida 15.529.935 17.488.402
Receitas (Despesas) Operacionais
(-) Despesas gerais e administrativas (5.597.095) (677.235)
(-) Despesas financeiras líquidas (3.943.607) (4.551.296)
Receitas financeiras 689,42 927.652

Resultado do Exercício Antes dos Impostos,
 Contribuições e Participações 5.989.922 13.187.522
(-) Imposto de Renda (1.034.692) (951.516)
(-) Contribuição social (381.129) (372.330)

Lucro Líquido do Exercício 4.574.101 11.863.676

Atividade operacionais 31/12/2018 31/312/2017
Lucro líquido do exercício 4.574.101 11.863.676
Subtotal 4.574.101 11.863.676
Variações nas contas do ativo circulante
 e não circulante 1.342.232 (7.142.904)
Aumento/Diminuição de outros ativos circulantes 1.342.232 (7.142.904)
Variações nas contas do passivo circulante
 e não circulante 18.721.944 (18.415.165)
Aumento/Diminuição de outros exigíveis 18.721.944 (18.415.165)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 24.638.277 (13.694.393)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
 e operacional (24.638.277) (13.694.393)
Atividade de empréstimo e financiamento
Empréstimos 15.534.067 -
Financiamentos Bancário 9.776.981 8.014.942
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de financiamento 25.311.048 8.014.942
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 672.771 (5.679.451)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5.901.778 11.691.229
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 6.574.550 5.901.778
Variação no exercício (672.771) 5.789.451

CIA CARIOCA DE FOMENTO
CNPJ/MF nº 27.886.787/0001-97

Balanço Patrimonial (Em reais) Demonstração do Resultado - DRE Demonstração do Fluxo de Caixa (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Findo em 31/12/2018 (Em reais)

Diretora: Flavia Raffaelli Marcolini - CPF 837.711.237-04
Contador: Ricardo Luiz da Costa - CRC - 106689/O-1-RJ - CPF 494.767.267-68

31/12/2018 31/12/2017
ATIVO 20.997.575 18.757.845
Circulante 10.549.954 18.757.845
Caixa e Bancos 128 1.654
Imóveis a Comercializar 1.566.704 1.566.704
Outros Ativos Circulantes 8.983.121 17.189.486
Não - Circulante 10.447.621 -
Empréstimos 10.447.621 -

31/12/2018 31/12/2017
PASSIVO 20.997.575 18.757.845
Circulante 1.802 1.519
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias 1.802 1.519
Patrimônio Líquido 20.995.773 18.756.325
Capital Social 40.000 40.000
Reserva de Capital 4.829 4.829
Lucros/Prejuízos Acumulados 20.950.944 18.711.496

31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta de Locação Imóveis 2.741.647 2.881.381
Receita Líquida 2.741.647 2.881.381
Receitas (Despesas) Operacionais
(-) Despesas gerais e administrativas (107.652) (121.367)
(-) Despesas financeiras líquidas (1.003) (894)
Receitas financeiras 9 37

Resultado do Exercício Antes dos Impostos,
 Contribuições e Participações 2.633.001 2.759.157
(-) Imposto de Renda (192.835) (166.345)
(-) Contribuição social (114.906) (119.985)
Lucro Líquido do Exercício 2.325.260 2.472.828

Descrição
Capital
Social

Reserva  
de Capital

Lucros  
Acumulados Totais

Saldo em 31/12/2017 40.000 4.829 18.711.496 18.756.325
Dividendos a Distribuir - - (85.813) (85.813)
Lucro Liquido do Exercício - - 2.325.260 2.325.260
Saldo em 31/12/2018 40.000 4.829 20.950.944 20.995.773

Atividade operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício 2.325.260 2.472.828
Subtotal 2.325.260 2.472.828
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante (8.206.365)(5.967.835)
Aumento/Diminuição de outros ativos circulantes (8.206.365)(5.967.835)
Variações nas contas do passivo circulante
 e não circulante 283 (505)
Aumento/Diminuição de outros exigíveis 283 (505)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 10.531.908 8.440.158
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
 e operacional 10.531.908 8.440.158
Atividade de financiamento: Empréstimos 10.533.434 8.453.335
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de financiamento (1.526) 8.453.335
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.526) (13.177)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.654 14.832
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 128 1.654
Variação no exercício 1.526 13.177

Fundos de pensão tiveram déficit 
acumulado de R$ 29,2 bi em 2018
Corrupção 
e decisões 
equivocadas 
enfraqueceram 
financeiramente

Os fundos de pensão são 
organizações ligadas a em-
presas, estatais ou privadas, 
que geram investimentos e 
oferecem benefícios aos seus 
trabalhadores e aposentados, 
como previdência privada 
e plano de saúde. Para isso, 
as empresas e trabalhadores 
fazem contribuições para o 
fundo. São os gestores dos 
fundos que definem onde 
investir esses recursos para 
fazê-los render mais. Pelo 
menos deveria ser assim, 
mas não foi bem isso que 
aconteceu nos últimos anos. 
Em vez de lucros, alguns 
fundos tiveram prejuízos bi-
lionários.

O Funcef, formado pelos 
funcionários da Caixa Eco-
nômica Federal, Petros, da 
Petrobras, Previ (ligado ao 
Banco do Brasil) e Postalis 
(dos Correios) estiveram en-
volvidos em uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI ) em 2016 e foram foco 
da Operação Greenfield, da 
Polícia Federal e do Minis-
tério Público A CPI indiciou 
353 pessoas por corrupção 
e má gestão que levaram a 
prejuízos superiores a R$ 4 
bilhões.

A investigação de irregu-
laridades nos fundos de pen-
são e a busca do equilíbrio 
financeiro dessas entidades 
não deve levar à “demoniza-
ção” dos gestores por deci-
sões equivocadas. A análise 
foi feita por debatedores 
ouvidos na Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) em au-
diência pública interativa, na 
noite de quarta-feira (12). Os 
aposentados chegam a pagar 
38% dos benefícios.

O diretor de Administra-
ção do Fundo de Pensão dos 
Funcionários da Caixa Eco-
nômica Federal (Funcef), 
Antonio Augusto de Miran-
da e Souza, lembrou da im-
portância da CPI dos Fun-
dos de Pensão (2015-2016) 
e da Operação Greenfield, 
mas lamentou a “insuficiên-
cia patrimonial” da Funcef 
causada por “equivocadas 
decisões de investimento” 
nos anos anteriores à in-
vestigação. Ele chamou a 
atenção para os fundos de 
investimento em participa-
ções (FIPs), que vieram a ter 
rentabilidade declinante.

“Esses projetos empresa-
riais canalizaram dezenas de 
milhões de reais de vários 
fundos, muitos deles com 
prejuízos integrais, contri-
buindo para os déficits”, 
avaliou.

Conforme noticiou a 
agência Senado, Souza co-
memorou as sanções cíveis 
e criminais aos gestores que 
lesaram os fundos. Em sua 
opinião, porém, ainda falta 
ao poder público a necessá-
ria independência para com-

bater a corrupção e os confli-
tos de interesse no setor.

Diretor de Seguridade da 
Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do 
Brasil (Previ), Marcel Juvi-
niano Barros pediu “matu-
ridade e responsabilidade” 
para aprimorar o modelo de 
governança dos fundos. Ele 
criticou a generalização de 
condenar gestores, obser-
vando que, em praticamente 
todos os casos de irregulari-
dades, a gestão era terceiri-
zada.

“Criminalizar os gesto-
res e demonizar os fundos 
atende a interesses que não 
são da sociedade e dos tra-
balhadores”, afirmou, la-
mentando que sejam limi-
tadas as chances de gestão 
de riscos em investimentos 
e faltem categorias de in-
vestimento seguro fora dos 
títulos públicos.

Para o interventor da Su-
perintendência Nacional de 
Previdência Complementar 
(Previc) no Postalis (fundo 
dos funcionários dos Cor-
reios), Walter de Carvalho 
Parente, dizer que a entidade 
foi submetida a gestão teme-
rária é “eufemismo”. Em sua 
avaliação, diante da inves-
tigação da Greenfield e das 
ações judiciais, o Postalis 
agiu corretamente dentro das 
possibilidades, mas segue a 
vigência de regras questio-
náveis para cobertura de dé-
ficits em fundos.

“Se a gente for equacionar 
isso no Postalis, os aposenta-
dos pagarão 49% em contri-
buições extraordinárias. Isso 
é proibitivo”, declarou.

Sem punição

O presidente da Federação 
Única dos Petroleiros (FUP), 
Paulo César Chamadoiro, 
mencionou o histórico de dé-
ficits e equacionamentos na 
Fundação Petrobras de Segu-
ridade Social (Petros), muitas 
vezes de forma “inadequada e 
tardia”. Segundo ele, o plano 
tem que pagar seus compro-
missos e a legislação precisa-
ria mudar de modo a reduzir a 
sobrecarga sobre os benefici-
ários. “Não temos legislação 
efetiva que puna os crimes fi-
nanceiros. Quem leva a maior 
fatia do bolo é o corruptor”, 
ressaltou.

Diretora da Associação 
Nacional dos Participantes 
dos Fundos de Pensão (Ana-
par), Claudia Muinhos Ri-
caldoni citou a influência da 
taxa de juros e das ações ju-
diciais no déficit dos fundos 
e opinou que o participante 
não deve pagar pelas mal-
versações de recursos nas 
entidades. Para ela, a parida-
de de participação está sendo 
descumprida em todas as es-
tatais, e o Estado não protege 
os participantes.

Em 2018, o déficit acu-
mulado do sistema de previ-
dência complementar fecha-
do ficou em R$ 29,2 bilhões, 
queda de 13,4% ante 2017 
(R$ 33,7 bilhões), mas ain-
da muito alto. Os dados, di-
vulgados em março, são da 
associação que representa as 
entidades do setor, a Abrapp 
(Associação Brasileira das 
Entidades de Previdência 
Complementar Fechada) são 
de março.

Funcionários da Caixa são contra devolução de dinheiro ao Tesouro
Fenae considera 
uma ingerência 
política do 
governo federal 
no banco 

A Federação Nacional 
das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Fede-
ral (Fenae) divulgou nesta 
quinta-feira que considera 
uma ingerência política do 
governo federal no banco a 
devolução dos recursos to-
mados ao Tesouro Nacional 
por meio do Instrumento 
Híbrido de Capital e Dívida 
(IHCD).

Na quarta-feira (12), 

o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e o pre-
sidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, anunciaram a 
devolução de R$ 3 bilhões 
agora e mais R$ 17 bilhões 
até o final do ano. Os recur-
sos, tomados entre 2007 e 
2013, não tinham prazo de 
vencimento e, desta forma, 
caberia ao tomador do em-
préstimo definir o momen-
to para a devolução. “Na 
prática, isso é uma ingerên-
cia política do governo, do 
Ministério da Fazenda, em 
cima da Caixa. É um recur-
so que a Caixa não precisa-
va ter devolvido agora”, diz 
o presidente da Fenae, Jair 
Pedro Ferreira.

As seis operações de 
IHCD contribuíram para a 
Caixa ampliar sua carteira 
de crédito durante a crise 

financeira, atuando para o 
desenvolvimento socioeco-
nômico nacional e expan-
dindo seu papel de prin-
cipal agente das políticas 
públicas dirigidas à popu-
lação de baixa renda.

Enfraquecimento

O presidente da Fenae 
afirma que a decisão to-
mada pelo governo federal 
e acatada pela direção da 
Caixa se traduz no enfra-
quecimento do banco. “O 
Estado perde poder nas 
decisões estratégicas da 
política macroeconômica 
ao deixar para os bancos 
privados a decisão de onde 
colocar seus recursos. Nós 
somos contrários a esse 
tipo de enfraquecimento do 
papel da Caixa na socieda-

de brasileira. Esta empresa 
é do povo brasileiro e isso 
tem que ser respeitado”, 
afirmou.

O governo alega que usa-
rá os recursos para o paga-
mento da dívida pública, 
o que significa o aporte do 
capital nos bancos privados. 
A representante eleita pelos 
empregados no Conselho 
de Administração da Caixa, 
Rita Serrano, que votou con-
tra a decisão, explicou em 
que implica a devolução do 
IHCD.

“Há uma transferên-
cia de recursos de quem 
tem menos para quem tem 
mais. Os bancos públicos, 
que têm o papel de ajudar 
o país a sair da crise finan-
ceira, terão seus recursos 
enxugados”, conclui a con-
selheira.
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Balanço patrimonial - Em 31 de dezembro de 2018 
(em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV V S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação 
de submeter a apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras  em 31/12/2018, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí 
Fotovoltaica FV V S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de ener-
gia elétrica de origem solar, bem como a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2018 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a)
Contratação do Leilão - Em 04/04/2018 a Companhia participou do 27º Leilão de Energia Nova realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). No certâme a Companhia foi contratada em um total de 6,72 
MW médios em contratos firmados em Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”). A partir desse leilão, a Companhia esta contratada em 80% de sua garantia física por 20 anos e início do suprimento está previsto para 1º/01/2022. (b)
Constituição da Companhia - A Companhia foi constituída no dia 11 de abril de 2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100 mil. Nos dias 8 de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 mil e R$90 mil, respectiva-
mente. (c) Aumento de capital - No dia 11/12/2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 43.143 mil. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do capital ocorrerá na proporção dos desem-
bolsos a serem realizados no âmbito do financiamento do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (d) Contrato de financiamento com o BNB - No dia 20/12/2018, a Companhia assinou com o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) o contrato de financiamento no valor de R$ 67.480 mil para a construção do empreendimento, com previsão de desembolso no primeiro semestre de 2019, quando deverá estar finalizado a constituição das garantias necessárias 
ao processo de desembolso. A principal garantia para o desembolso está relacionada a fiança bancária contratada pelo total do desembolso das seis usinas no montante de R$ 405 milhões. A fiança foi contratada com o BTG Pactual 
sendo consubstanciada por laudo técnico de independent engineer. A fiança deverá ser apresentada em junho de 2019. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus 
acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, 
a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam as 
demonstrações financeiras da Companhia e com as opinões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras  em 31/12/2018.

Nota 2018
Caixa e equivalentes de caixa 8 2.910
Impostos e contribuições a recuperar 1
Despesas antecipadas 9 133
Outros ativos 1
Total do ativo circulante 3.045
Imobilizado 10 3.378
Total do imobilizado 3.378
Total do ativo não circulante 3.378
Total do ativo 6.423
Fornecedores 11 3.373
Impostos e contribuições a recolher 8
Adiantamento para futuro aumento de capital 13 (a) 2.957
Total do passivo circulante 6.338
Capital social 14 (a) 100
Prejuizos acumulados (15)
Total do patrimônio líquido 85
Total do passivo e patrimônio líquido 6.423
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado - Período de 11/04 a 31/12 
(em milhares de Reais)

Nota 2018
Serviços de terceiros 15 (20)
Despesas operacionais (20)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras (20)
Receitas financeiras 8
Despesas financeiras (3)
Receitas (despesas) financeiras líquidas 5
Prejuízo do período (15)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente - Per. de 11/04 a 31/12 
(em milhares de Reais)

2018
Prejuízo do período (15)
Outros resultados abrangentes -
Prejuízo do período (15)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa - Per. de 11/04 a 31/12 
(em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2018
Prejuízo do período (15)

(15)
Variações em:
- Impostos e contribuições a recuperar (1)
- Outros ativos (134)
- Fornecedores 3.373
- Impostos e contribuições a recolher 9
Caixa gerado pelas atividades operacionais 3.232
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.232
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento do imobilizado 10 (3.378)
Caixa utilizado nas atividades de investimento (3.378)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 14 (a) 100
Adiantamento para futuro aumento de capital 13 (a) 2.957
Caixa líquido utilizados nas atividades de financiamento 3.057
Redução em caixa e equivalentes de caixa 2.911
Caixa e equivalentes de caixa no início do período -
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 2.910
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Período de 11/04 a 31/12 (em milhares de Reais)

Capital Social Pre-
juízos

acumu-
ladosNota

Subs-
crito

A inte-
gralizar

Inte-
grali-
zado

To-
tal

Saldo em 11/04/2018 (consti-
tuição) - - - - -
Subscrição de capital em 11/04 100 (100) - - -
Integralização de capital em 
08/05 14(a) - (10) 10 10
Integralização de capital em 
30/09 14(a) - (90) 90 - 90
Subscrição de capital em 11/12 14(a) 43.143 (43.143) - - -
Prejuizo do período - - - (15) (15)
Saldo em 31/12/2018 43.243 (43.243) 100 (15) 85
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“Compa-
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está 
estabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto 
social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem 
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2018 a Companhia 
é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 
1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou 
o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em
18/09/2018. O contrato tem como objetivo a implantação e exploração da
Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui V. O empreen-
dimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios de
garantia física de energia, constituída por vinte e uma unidades geradoras de
1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzida
pela Companhia destina-se a comercialização na modalidade de Produçaõ
Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sis-

Celeo São João do Piauí FV V S.A.
CNPJ: 30.456.405/0001-08

tema de transmissão de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 São João 
do Piauí V constituído de uma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a 
Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente onze quilô-
metro de extensão, em circuito simples, interligado a subestação elevadora à 
subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18/09/2018 e 
tem vigência de 35 anos, com previsão de execução do projeto de 1º/05/2020 
a 1º/01/2022. Estima-se que em 1º/01/2022 terá início a operação comercial. 
2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi autoriza-
da pela diretoria em 28/05/2019. Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, 
e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Mo-
eda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financei-
ras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. 4 Base de mensuração: As demonstrações 
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de 
determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio 
do resultado. 5 Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas 
demonstrações financeiras, a Administração analisou possíveis  estimativas e 
julgamentos que poderiam impactar na aplicação das políticas contábeis e os 
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são 
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. Em 31/12/2018 não haviam saldos impactados por esti-
mativas. 6 Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis 
adotadas pela Companhia estão descritas a seguir. 6.1 Caixa e Equivalentes 
de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancá-
rios à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta 
liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor. 6.2 Imobilizado - Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado 
são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“im-
pairment”) acumuladas.  6.3 Ativos e passivos financeiros - A Companhia 
classifica seus ativos financeiros como mensurado pelo custo amortizado. Os 
ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa. 6.4 Capital Social
- As ações ordinárias, caso não sejam resgatáveis ou resgatáveis somente
à escolha da Companhia, são classificadas no patrimônio líquido. 7 Novas
normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas
ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios ini-
ciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A Companhia não adotou essas
alterações na preparação destas demonstrações financeiras e não planeja
adotar estas normas de forma antecipada. A Companhia está avaliando os
impactos das seguintes normas alteradas e interpretações.

Vigente a partir de

Normas e interpretações técnicas
01/01/
2019

01/01/
2020

01/01/
2021

CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos. •
IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos 
de Tributos sobre o Lucro. •
Características de Pré-Pagamento com Remune-
ração Negativa (Alterações na IFRS 9). •
Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-
2017 - várias normas. •
Alterações nas referências à estrutura conceitual 
nas normas IFRS. •
IFRS 17 Contratos de Seguros. •
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento 
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas 
as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida 
para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Embora normas novas ou alte-
radas que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações finan-
ceiras não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas no-
vas ou alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
8 Caixa e equivalentes de caixa 2018
Conta corrente 39
Compromissadas (a) 2.871

2.910
As aplicações financeiras foram proporcionadas pelo adiantamento para fu-
turo aumento de capital da sua controladora CRTR. (a) A Companhia estru-
turou seus recursos por meio de operações compromissadas, atrelada ao 
Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander. A taxa média 
de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI com venci-
mento em janeiro de 2019. 9 Despesas Antecipadas: A Companhia possui 
apólice de seguro contratado com a empresa Swiss Re Corporate Solutions. 
O prêmio refere-se ao saldo pago como garantia de indenização, até o valor 
fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes de possíveis inadimplências 
por parte da Companhia com a Camara de Comercialização de Energia Elé-
trica (“CCEE”).
10 Imobilizado 11/04/2018 Adições 2018
Adiantamentos (a) - 2.561 2.561
Outros - 816 816

- 3.378 3.378
(a) Se refere a adiantamentos a fornecedores para a aquisição de bens e
serviços atrelados a construção.
11 Fornecedores 2018
Materiais e serviços 2.322
Partes relacionadas (a) 1.051

3.373
(a) Veja nota explicativa 13 (b).
12 Provisões e passivos contingentes: A Companhia não possui passivos
contingentes em 31/12/2018. 13 Transações com partes relacionadas: (a)
Adiantamento para futuro aumento de capital - Durante o exercício findo
em 31/12/2018, a controladora CRTR realizou a título de adiantamento para
futuro aumento de capital totalizando o montante de R$ 2.957. (b) Transa-
ções comerciais - Durante o exercício de 2018 a Celeo Redes Brasil S.A.
pagou despesas da Companhia. Em 31/12/2018 o saldo em aberto com a

Celeo é de R$ 1.051 e está reconhecido na rubrica de fornecedores. (c) Re-
muneração da administração - Em 31/12/2018 não houve despesas com 
a remuneração dos administradores. A remuneração é realizada pela Celeo 
Redes Brasil S.A. 14 Patrimônio líquido: (a) Capital social - A Companhia 
foi constituída no dia 11/04/2018 com subscrição de capital no valor de R$ 
100 mil. Nos dias 8 de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 
10 mil e R$90 mil, respectivamente. No dia 11/12/2018, a acionista aprovou 
o aumento do capital social da Companhia em R$ 43.143 mil. Esse valor foi
totalmente subscrito. A integralização do capital ocorrerá na proporção dos 
desembolsos a serem realizados no âmbito do financiamento do contrato com 
o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Em 31/12/2018 o capital social subs-
crito é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal. 15 Serviços de terceiros: (a) Despesas operacionais - 
Nesta conta são registradas substancialmente as despesas com consultorias 
e auditorias. 16 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e 
políticas - A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar 
que possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionis-
tas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos 
considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, 
de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A companhia não operou 
qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresenta-
dos. i. Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu capital com 
o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo,
oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas 
e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo 
de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a 
administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, 
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a 
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. 
ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da
Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou
outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as
despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplica-
ções financeiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui taxas
pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à
possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento
de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das 
contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da pos-
sibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento
de valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco
e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia moni-
tora o volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de
cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o
que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de 
crédito com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as
disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a miti-
gação do risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a
utilização de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Com-
panhia realiza o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua
qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências
de rating para as instituições financeiras com as quais a Companhia possui
operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez
é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com seus com-
promissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela
Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo
como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos, des-
concentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O
permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de even-
tuais necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária
para a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há
sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos ex-
cedentes com base na política de crédito da Companhia, com o objetivo de
preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os
recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros - A Companhia efetua testes de análise de sen-
sibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos em aberto no final do exercício findo em 31/12/2018. Na realização
do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto
durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados três cenários de
análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de juros futuros
observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução de 50% do
cenário provável, respectivamente.

Cenários
2018 Risco (i) (ii) (iii)

Aplicações financeiras 2.871  Redução do CDI 187 140 93
* fonte: relatório FOCUS de 28/12/2018 publicado no site do Banco Central
(www.bcb.gov.br). O CDI para o cenário provável (6,5%) foi considerado da 
Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2019. (c) Valor justo e hie-
rarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são deter-
minados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na falta 
destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores 
justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos 
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de 
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos 
financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) 
nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, ob-
serváveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são 
informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e pas-
sivos financeiros foram classificados no nível II e não houve transferências de 
níveis no exercício. 17 Evento Subsequente: Em fevereiro, março e maio a 
Companhia firmou contratos de fornecimentos de materiais no valor total de 
R$ 8.542 para a implantação do empreendimento.

Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV V S.A. - RJ - Opinião - Examinamos as demonstra-
ções financeiras da Celeo São João do Piauí FV V S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o período de 11/04/2018 a 31/12/2018, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV V S.A. em 31/12/2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o período de 11/04/2018 a 31/12/2018, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 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 cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 

operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções 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 condi-
ções futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação 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. RJ, 29/05/2019. KPMG Auditores Independen-
tes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Marcelo Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ- 086312/O-6

Reparos de barragem, provisões e acordos
Próximas ações 
serão voltadas 
a produção 
e estratégia 
comercial  

Uma reunião nesta quin-
ta-feira com o CEO da Vale, 

Eduardo Bartolomeo, e o 
CFO, Luciano Siani defi-
niu as ações prioritárias da 
mineradora a médio prazo. 
Um relatório sobre os temas 
foi preparado pela equipe da 
Research XP, que acompa-
nhou a reunião, e divulgado 
à imprensa. Os principais 
temas discutidos na reunião 
foram: reparos de barragens 
de rejeitos, provisões e acor-
dos finais que devem ser fe-
chados até o final de 2019 ou 

em 2020 e produção e estra-
tégia comercial da Vale. 

De acordo com o relató-
rio, a mineradora reiterou 
seu foco em segurança e 
excelência operacional, dis-
ciplina de alocação de capi-
tal e maximização do valor 
do portfólio, entre outros. 
“Mantemos recomendação 
de compra na Vale, com pre-
ço-alvo de R$ 68/ação”, 

Sobre provisões para 
barragens de rejeitos, a 

Vale publicou recente-
mente uma apresentação 
detalhando a provisão de 
US$1,9 bilhão para as 9 
barragens a montante que 
estão sendo descomissio-
nadas em Minas Gerais. 

No total, a companhia 
provisionou US$4,5bi em 
custos relacionados à tragé-
dia de Brumadinho, mas as 
provisões ambientais ain-
da não foram definidas. De 
acordo com a empresa, as 

provisões adicionais devem 
ser graduais ao longo do ano 
e não esperam uma adição 
material aos US$4,5bi.

Em relação aos acordos 
finais, o relatório destaca 
que a Vale está focada em 
chegar em acordos com as 
partes afetadas pela tragé-
dia de Brumadinho e com 
as autoridades e espera 
assinar duas TACs (Termo 
de Ajuste de Conduta) - 
social e ambiental - no fim 

de 2019 ou em 2020.
Das 90 milhões de tonela-

das de produção de minério 
de ferro suspensas, a Vale 
espera que as 30mt de Bru-
cutu sejam retomadas em 
breve (10mt já estão de volta 
através de processamento a 
seco). Outros 30mt de Ale-
gria, Vargem Grande e Tim-
bopeba aguardam o licencia-
mento para processamento a 
seco e podem retomar gradu-
almente ao longo do 2S19.
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Balanço patrimonial Em 31 de dezembro de 2018 (em milhares de Reais)
Nota 2018

Caixa e equivalentes de caixa 8  753
Impostos e contribuições a recuperar  1
Despesas antecipadas 9  133
Total do ativo circulante  887
Imobilizado 10  3.685
Total do imobilizado  3.685
Total do ativo não circulante  3.685
Total do ativo  4.572
Fornecedores 11  1.110
Impostos e contribuições a recolher  7
Adiant. para futuro aumento de capital 13  3.376
Total do passivo circulante  4.493
Capital social 14 (a)  100
Prejuizos acumulados  (21)
Total do patrimônio líquido  79
Total do passivo e patrimônio líquido  4.572

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado  

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)
Nota 2018

Serviços de terceiros 15  (25)
Despesas operacionais  (25)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras  (25)
Receitas financeiras  6
Despesas financeiras  (2)
Receitas (despesas) financeiras líquidas  4
Prejuízo do período  (21)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente  

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)
2018

Prejuízo do período  (21)
Outros resultados abrangentes  -
Prejuízo do período  (21)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido  

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)
Capital Social Prejuízos

Nota
Subs-
crito

A inte-
gralizar

Integra-
lizado

acumula-
dos

To-
tal

Saldo em 11 de abril de 
2018 (constituição)  -  -  - -  -
Subscrição de capital em 
11 de abril  100 (100) -  - -
Integralização de capital 
em 8 de maio

14
(a)  - (10)  10 10

Integralização de capital 
em 30 de setembro

14
(a)  - (90)  90  - 90

Subscrição de capital em 
11 de dezembro

14
(a)  43.143  (43.143)  -  - -

Prejuizo do período  - -  -  (21)  (21)
Saldo em 31 de dezembro 
de 2018  43.243  (43.243)  100  (21)  79

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos fluxos de caixa 

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)
Nota 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período  (21)

 (21)
Variações em:
- Impostos e contribuições a recuperar  (1)
- Outros ativos  (133)
- Fornecedores 11  1.110
- Impostos e contribuições a recolher  7
Caixa gerado pelas atividades operacionais  962
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  962
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento do Imobilizado 10  (3.685)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento  (3.685)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 14 (a)  100
Adiantamento para futuro aumento de capital 13 (a)  3.376
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento  3.476
Aumento em caixa e equivalentes de caixa  753
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  -
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  753
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório da administração
1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV I S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter a apreciação dos
senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV
I S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de
origem solar, bem como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a)
Contratação do Leilão: Em 4 de abril de 2018 a Companhia participou do 27º Leilão de Energia Nova realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). No certâme a Companhia foi contratada em um total de 6,72 
MW médios em contratos firmados em Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”). A partir desse leilão, a Companhia esta contratada em 80% de sua garantia física por 20 anos e início do suprimento está previsto para 1º de janeiro
de 2022. (b) Constituição da Companhia: A Companhia foi constituída no dia 11 de abril de 2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100 mil. Nos dias 8 de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 mil e R$90 mil,
respectivamente. (c) Aumento de capital: No dia 11 de dezembro de 2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 43.143 mil. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do capital ocorrerá na
proporção dos desembolsos a serem realizados no âmbito do financiamento do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (d) Contrato de financiamento com o BNB: No dia 20 de dezembro de 2018, a Companhia assinou
com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) o contrato de financiamento no valor de R$ 67.480 mil para a construção do empreendimento, com previsão de desembolso no primeiro semestre de 2019, quando deverá estar finalizado a
constituição das garantias necessárias ao processo de desembolso. A principal garantia para o desembolso está relacionada a fiança bancária contratada pelo total do desembolso das seis usinas no montante de R$ 405 milhões. A fiança
foi contratada com o BTG Pactual sendo consubstanciada por laudo técnico de independent engineer. A fiança deverá ser apresentada em junho de 2019. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam
fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria: A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete
aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram,
discutiram e concordam as demonstrações financeiras da Companhia e com as opinões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“Companhia”), 
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está es-
tabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social 
a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a 
manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2018 a Compa-
nhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 
1.1 Outorga: A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou o 
contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em 18 de 
setembro de 2018. O contrato tem como objetivo a implantação e exploração da 
Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui I. O empreendimento 
possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios de garantia física 
de energia, constituída por vinte e uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma 
unidade geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzida pela Companhia 
destina-se a comercialização na modalidade de Produçaõ Independente de 
Energia Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sistema de transmissão 

de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 São João do Piauí I constituído de 
uma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha 
em 500 kV com aproximadamente onze quilômetro de extensão, em circuito 
simples, interligado a subestação elevadora à subestação São João do Piauí. O 
Contrato foi assinado no dia 18 de setembro de 2018 e tem vigência de 35 anos, 
com previsão de execução do projeto de 1º de maio de 2020 a 1º de janeiro de 
2022. Estima-se que em 1º de janeiro de 2022 terá início a operação comercial. 
2 Base de preparação: Declaração de conformidade: As demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada 
pela diretoria em 28 de maio de 2019. Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os 
saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indi-
cado de outra forma. 4 Base de mensuração: As demonstrações financeiras 
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados 
instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 5
Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações 
financeiras, a Administração analisou possíveis estimativas e julgamentos que 
poderiam impactar na aplicação das políticas contábeis e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma con-
tínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Em 
31 de dezembro de 2018 não haviam saldos impactados por estimativas 6
Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas pela 
Companhia estão descritas a seguir. 6.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas 
a um insignificante risco de mudança de valor. 6.2 Imobilizado: Reconhecimen-
to e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de re-
dução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas.  6.3 Ativos e passivos 
financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros como mensurado 
pelo custo amortizado. Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de 
caixa. 6.4 Capital Social: As ações ordinárias, caso não sejam resgatáveis ou 
resgatáveis somente à escolha da Companhia, são classificadas no patrimônio 
líquido 7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de 
novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para 
exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A Companhia não ado-
tou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras e não 
planeja adotar estas normas de forma antecipada. A Companhia está avaliando 
os impactos das seguintes normas alteradas e interpretações.

Vigente a partir de
01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021

Normas e interpretações técnicas
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos. •
IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre 
Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. •
Características de Pré-Pagamento com 
Remuneração Negativa (Alterações na 
IFRS 9). •
Ciclo de melhorias anuais nas normas 
IFRS 2015-2017 - várias normas. •
Alterações nas referências à estrutura 
conceitual nas normas IFRS. •
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento 
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas 
as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida 
para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Embora normas novas ou alteradas 
que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras 
não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou 
alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
8 Caixa e equivalentes de caixa 2018
Conta corrente  30
Compromissadas (a)  723

 753
As aplicações financeiras foram proporcionadas pelo adiantamento para futuro 
aumento de capital da sua controladora CRTR. (a) A Companhia estruturou seus 
recursos por meio de operações compromissadas, atrelada ao Cetificado de 
Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander. A taxa média de indexação 
dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI com vencimento em janeiro 
de 2019. 9 Despesas Antecipadas: A Companhia possui apólice de seguro 
contratado com a empresa Swiss Re Corporate Solutions. O prêmio refere-se 
ao saldo pago como garantia de indenização, até o valor fixado na apólice, pelos 
prejuízos decorrentes de possíveis inadimplências por parte da Companhia com 
a Camara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”).
10 Imobilizado 11/04/2018 Adições 2018
Adiantamentos (a) -  2.835  2.835
Outros  -  850  850

 -  3.685  3.685
(a) Se refere a adiantamentos a fornecedores para a aquisição de bens e ser-
viços atrelados a construção. 
11 Fornecedores 2018
Materiais e serviços  9
Partes relacionadas (a)  1.101

 1.110
(a) Veja nota explicativa 13 (b). 12 Provisões e passivos contingentes:  A
Companhia não possui passivos contingentes em 31 de dezembro de 2018.
13 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro
aumento de capital: Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
a controladora CRTR realizou a título de adiantamento para futuro aumento
de capital totalizando o montante de R$ 3.376. (b) Transações comerciais:
Durante o exercício de 2018 a Celeo Redes Brasil S.A. pagou despesas da
Companhia. Em 31 de dezembro de 2018 o saldo em aberto com a Celeo é de 

R$ 1.101 e está reconhecido na rubrica de fornecedores. (c) Remuneração 
da administração: Em 31 de dezembro de 2018 não houve despesas com 
a remuneração dos administradores. A remuneração é realizada pela Celeo 
Redes Brasil S.A. 14 Patrimônio líquido: (a) Capital social: A Companhia foi 
constituída no dia 11 de abril de 2018 com subscrição de capital no valor de R$ 
100 mil. Nos dias 8 de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 
mil e R$90 mil, respectivamente. No dia 11 de dezembro de 2018, a acionista 
aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 43.143 mil. Esse valor 
foi totalmente subscrito. A integralização do capital ocorrerá na proporção dos 
desembolsos a serem realizados no âmbito do financiamento do contrato com o 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Em 31 de dezembro de 2018 o capital social 
subscrito é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal. 15 Serviços de terceiros: (a) Despesas operacionais: 
Nesta conta são registradas substancialmente as despesas com consultorias 
e auditorias. 16 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e 
políticas: A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que 
possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. O 
gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos con-
siderados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, de 
mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A companhia não operou qualquer 
tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Ges-
tão de risco de capital: A Companhia administra seu capital com o objetivo 
de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas e buscando 
manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. 
Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a administração 
pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, a devolução de 
capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, 
dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco 
de mercado: Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em 
perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, 
tais como índices de preço, que impactem as despesas financeiras relativas 
a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o 
financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco 
de crédito: O risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer 
em perdas devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas 
contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais: A principal 
exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em per-
das resultantes do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes 
comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de 
inadimplência, a Companhia monitora o volume de contas a receber de clien-
tes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a 
regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção 
do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras: Para
operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobili-
ários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito 
que tem como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às 
instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de 
primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada 
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados 
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Com-
panhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez: O risco 
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com 
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada 
pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo 
como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos, descon-
centração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O per-
manente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais 
necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para 
a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de 
caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com 
base na política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez 
da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com 
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros: A
Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas 
normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis 
dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. Na realização do teste, a Companhia assu-
me que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício 
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) 
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) 
redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.

Cenários
2018 Risco (i) (ii) (iii)

Aplicações financeiras  723  Redução do CDI  47  35  23
* fonte: relatório FOCUS de 28 de dezembro de 2018 publicado no site do
Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI para o cenário provável (6,5%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2019. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros: Os valores justos são 
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores
justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos e
passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus
valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos finan-
ceiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são preços
cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos 
aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) nível II - são 
informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para
o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são informações não 
observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros
foram classificados no nível II e não houve transferências de níveis no exercício.
17 Evento Subsequente: Em fevereiro, março e maio a Companhia firmou
contratos de fornecimentos de materiais no valor total de R$ 9.804 para a im-
plantação do empreendimento. 

Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor;  
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV I S.A. Rio de Janeiro - RJ Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João do Piauí FV I S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 11 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV I S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 11 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de  maneira compatível 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, 29 de maio de 2019. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Marcelo 
Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ- 086312/O-6

CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FOTOVOLTAICA FV I S.A.
CNPJ: 30.520.122/0001-70

Indústria de materiais de construção tem aumento de 11,5%
Greve dos 
caminhoneiros 
atrapalhou 2018

A Associação Brasileira 
da Indústria de Materiais de 
Construção (Abramat) apon-
tou alta de 11,5% no fatu-
ramento em maio frente ao 
mesmo mês no ano anterior, 
mas com queda de 1% em 
relação a abril de 2019. O 
resultado observado reflete 

o mau desempenho do se-
tor em maio de 2018, quan-
do o país enfrentou grandes 
contingenciamentos com a 
greve dos caminhoneiros. O 
atual estudo aponta cenário 
de crescimento no ano até 
aqui. Analisado o resulta-
do no acumulado dos meses 
de 2019, comparado a igual 
período de 2018, a indústria 
de materiais de construção 
apresenta variação positiva 
de 2,4%, enquanto o resulta-
do acumulado dos últimos 12 
meses aponta alta de 1,8%.

Quanto às vagas de empre-

go no setor, o resultado obser-
vado em 2019 segue estável e 
positivo. Ainda que em com-
paração ao mês anterior não 
haja crescimento na oferta das 
vagas, o resultado é 0,6% su-
perior ao observado em maio 
de 2018. A conjuntura indica-
da pela nova edição do índice 
é de crescimento de 0,6% nas 
contratações do setor no acu-
mulado do ano até aqui e alta 
de 1,6% analisados os últimos 
12 meses.

Para Rodrigo Navarro, 
presidente da Abramat, a atu-
al edição do índice, somada 

ao resultado do estudo ante-
rior, sinaliza a uma possível 
demonstração de retomada 
no ritmo da economia. “Em 
linha com os dados de cres-
cimento do emprego formal 
e de arrecadação tributária, o 
setor observa resultados me-
lhores no segundo trimestre 
desse ano. Confirmando re-
sultados como estes, diferen-
te do observado no primeiro 
trimestre, a economia estaria 
passando por um momen-
to de inflexão. De qualquer 
forma, continuaremos com 
nossos esforços, nos mais 

diferentes fóruns, de con-
tribuição por meio de diag-
nósticos precisos e propostas 
concretas junto a todos os 
nossos interlocutores, para 
que o setor consiga alcançar 
um crescimento sustentável, 
ainda que sujeito à influên-
cia de muitas externalida-
des” observa Navarro.

Ainda que obras públicas 
de habitação e infraestrutura 
não tenham sido retomadas 
pelo novo governo, a indús-
tria de materiais de constru-
ção segue sendo beneficiada 
pelas vendas ao varejo. As 

pequenas reformas residen-
ciais e comerciais acabam 
trazendo fôlego ao setor, o 
que pode ser reforçado nos 
próximos meses com o anda-
mento de pautas importan-
tes. Reúnem-se periodica-
mente associações setoriais 
e integrantes do governo 
para o debate de pautas rele-
vantes ao setor, formando as 
chamadas mesas executivas 
da construção civil, modelo 
adotado pelo governo fede-
ral para buscar soluções para 
a economia junto à iniciativa 
privada.
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Balanço patrimonial Em 31 de dezembro de 2018 (em milhares de Reais)
Nota 2018

Caixa e equivalentes de caixa 8  754
Impostos e contribuições a recuperar  1
Despesas antecipadas 9  134
Total do ativo circulante  889
Imobilizado 10  3.702
Total do imobilizado  3.702
Total do ativo não circulante  3.702
Total do ativo  4.591
Fornecedores 11  1.121
Impostos e contribuições a recolher  8
Adiant. para futuro aumento de capital 13 (a)  3.377
Total do passivo circulante  4.506
Capital social 14 (a)  100
Prejuizos acumulados  (14)
Total do patrimônio líquido  86
Total do passivo e patrimônio líquido  4.591

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado  

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de  (em milhares de Reais)
Nota 2018

Serviços de terceiros 15  (18)
Despesas operacionais  (18)
Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras  (18)
Receitas financeiras  6
Despesas financeiras  (2)
Receitas (despesas) financeiras líquidas  4
Prejuízo do período  (14)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente  
Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)

2018
Prejuízo do período  (14)
Outros resultados abrangentes  - 
Prejuízo do período  (14)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido  

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)
Capital Social Prejuízos

Nota
Subs-
crito

A inte-
gralizar

Integra-
lizado

acumula-
dos

To-
tal

Saldo em 11 de abril de 
2018 (constituição)  - -  - -  - 
Subscrição de capital em 
11 de abril  100  (100)  -  -  - 
Integralização de capital 
em 8 de maio

14
(a)  - (10)  10  - 10

Integralização de capital 
em 30 de setembro

14
(a)  - (90)  90  - 90

Subscrição de capital em 
11 de dezembro

14
(a) 43.143  (43.143)  -  - -

Prejuizo do período  -  -  -  (14)  (14)
Saldo em 31 de dezembro 
de 2018  43.243  (43.243)  100  (14)  86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos fluxos de caixa 

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)
Nota 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período  (14)

 (14)
Variações em:
- Impostos e contribuições a recuperar  (1)
- Outros ativos  (134)
- Fornecedores  1.121
- Impostos e contribuições a recolher  7
Caixa gerado pelas atividades operacionais  979
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais  979
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento no imobilizado 10  (3.702)
Caixa líquido utilizado nas atividades de
investimento  (3.702)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 14 (a)  100
Adiantamento para futuro aumento de capital 13 (a)  3.377
Caixa líquido utilizados nas atividades de
financiamento  3.477
Redução em caixa e equivalentes de caixa  754
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  - 
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  754

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“Companhia”), 
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está es-
tabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social 
a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a 
manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2018 a Compa-
nhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 
1.1 Outorga: A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou o 
contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em 18 de 
setembro de 2018. O contrato tem como objetivo a implantação e exploração da 
Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui II. O empreendimento 
possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios de garantia física 
de energia, constituída por vinte e uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV II S.A. Rio de Janeiro - RJ Opinião:  Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João do Piauí FV II S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 11 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV II S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 11 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível 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, 29 de maio de 2019. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Marcelo 
Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ- 086312/O-6.

Relatório da administração
1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV II S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter a apreciação dos
senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV
II S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de
origem solar, bem como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a)
Contratação do Leilão: Em 4 de abril de 2018 a Companhia participou do 27º Leilão de Energia Nova realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). No certâme a Companhia foi contratada em um total de 6,72
MW médios em contratos firmados em Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”). A partir desse leilão, a Companhia esta contratada em 80% de sua garantia física por 20 anos e início do suprimento está previsto para 1º de janeiro
de 2022. (b) Constituição da Companhia: A Companhia foi constituída no dia 11 de abril de 2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100 mil. Nos dias 8 de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 mil e R$90 mil,
respectivamente. (c) Aumento de capital: No dia 11 de dezembro de 2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 43.143 mil. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do capital ocorrerá na
proporção dos desembolsos a serem realizados no âmbito do financiamento do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (d) Contrato de financiamento com o BNB: No dia 20 de dezembro de 2018, a Companhia assinou
com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) o contrato de financiamento no valor de R$ 67.480 mil para a construção do empreendimento, com previsão de desembolso no primeiro semestre de 2019, quando deverá estar finalizado a
constituição das garantias necessárias ao processo de desembolso. A principal garantia para o desembolso está relacionada a fiança bancária contratada pelo total do desembolso das seis usinas no montante de R$ 405 milhões. A fiança
foi contratada com o BTG Pactual sendo consubstanciada por laudo técnico de independent engineer. A fiança deverá ser apresentada em junho de 2019. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam
fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria: A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete
aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram,
discutiram e concordam as demonstrações financeiras da Companhia e com as opinões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018.

unidade geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzida pela Companhia 
destina-se a comercialização na modalidade de Produçaõ Independente de 
Energia Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sistema de transmissão 
de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 São João do Piauí II constituído de 
uma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha 
em 500 kV com aproximadamente onze quilômetro de extensão, em circuito 
simples, interligado a subestação elevadora à subestação São João do Piauí. O 
Contrato foi assinado no dia 18 de setembro de 2018 e tem vigência de 35 anos, 
com previsão de execução do projeto de 1º de maio de 2020 a 1º de janeiro de 
2022. Estima-se que em 1º de janeiro de 2022 terá início a operação comercial. 
2 Base de preparação: Declaração de conformidade: As demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada 
pela diretoria em 28 de maio de 2019. Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os 
saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indi-
cado de outra forma. 4 Base de mensuração: As demonstrações financeiras 
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados 
instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 5
Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações 
financeiras, a Administração analisou possíveis estimativas e julgamentos que 
poderiam impactar na aplicação das políticas contábeis e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais  podem diver-
gir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma 
contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Em 
31 de dezembro de 2018 não haviam saldos impactados por estimativas. 6
Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas pela 
Companhia estão descritas a seguir. 6.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas 
a um insignificante risco de mudança de valor. 6.2 Imobilizado: Reconhecimen-
to e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de re-
dução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas.  6.3 Ativos e passivos 
financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros como mensurado 
pelo custo amortizado. Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de 
caixa. 6.4 Capital Social: As ações ordinárias, caso não sejam resgatáveis ou 
resgatáveis somente à escolha da Companhia, são classificadas no patrimônio 
líquido. 7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de 
novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para 
exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A Companhia não ado-
tou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras e não 
planeja adotar estas normas de forma antecipada. A Companhia está avaliando 
os impactos das seguintes normas alteradas e interpretações.

Vigente a partir de
01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021

Normas e interpretações técnicas
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos. •
IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Trata-
mentos de Tributos sobre o Lucro. •
Características de Pré-Pagamento com 
Remuneração Negativa (Alterações na 
IFRS 9). •
Ciclo de melhorias anuais nas normas 
IFRS 2015-2017 - várias normas. •
Alterações nas referências à estrutura 
conceitual nas normas IFRS. •
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento 
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas 
as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida 
para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Embora normas novas ou alteradas 
que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras 
não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou 
alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
8 Caixa e equivalentes de caixa 2018
Conta corrente  19
Compromissadas (a)  735

 754
As aplicações financeiras foram proporcionadas pelo adiantamento para futuro 
aumento de capital da sua controladora CRTR. (a) A Companhia estruturou seus 
recursos por meio de operações compromissadas, atrelada ao Cetificado de 
Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander. A taxa média de indexação 
dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI com vencimento em janeiro 
de 2019. 9 Despesas Antecipadas: A Companhia possui apólice de seguro 
contratado com a empresa Swiss Re Corporate Solutions. O prêmio refere-se 
ao saldo pago como garantia de indenização, até o valor fixado na apólice, pelos 
prejuízos decorrentes de possíveis inadimplências por parte da Companhia com 
a Camara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”).
10 Imobilizado 11/04/2018 Adições 2018
Adiantamentos (a)  -  2.889  2.889
Outros  -  813  813

 -  3.702  3.702
(a) Se refere a adiantamentos a fornecedores para a aquisição de bens e ser-
viços atrelados a construção.
11 Fornecedores 2018
Materiais e serviços  63
Partes relacionadas (a)  1.058

 1.121
(a) Veja nota explicativa 13 (b). 12 Provisões e passivos contingentes: A
Companhia não possui passivos contingentes em 31 de dezembro de 2018.
13 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro
aumento de capital: Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
a controladora CRTR a título de adiantamento para futuro aumento de capital
totalizando o montante de R$ 3.377. (b) Transações comerciais: Durante o
exercício de 2018 a Celeo Redes Brasil S.A. pagou despesas da Companhia.

Em 31 de dezembro de 2018 o saldo em aberto com a Celeo é de R$ 1.058 e 
está reconhecido na rubrica de fornecedores. (c) Remuneração da adminis-
tração: Em 31 de dezembro de 2018 não houve despesas com a remuneração 
dos administradores. A remuneração é realizada pela Celeo Redes Brasil S.A. 
14 Patrimônio líquido: (a) Capital social: A Companhia foi constituída no dia 
11 de abril de 2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100 mil. Nos dias 
8 de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 mil e R$90 mil, res-
pectivamente. No dia 11 de dezembro de 2018, a acionista aprovou o aumento 
do capital social da Companhia em R$ 43.143 mil. Esse valor foi totalmente 
subscrito. A integralização do capital ocorrerá na proporção dos desembolsos 
a serem realizados no âmbito do financiamento do contrato com o Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB). Em 31 de dezembro de 2018 o capital social subs-
crito é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal. 15 Serviços de terceiros: (a) Despesas operacionais: 
Nesta conta são registradas substancialmente as despesas com consultorias 
e auditorias. 16 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e 
políticas: A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que 
possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. O 
gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos con-
siderados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, de 
mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A companhia não operou qualquer 
tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Ges-
tão de risco de capital: A Companhia administra seu capital com o objetivo 
de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas e buscando 
manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. 
Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a administração 
pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, a devolução de 
capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, 
dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco 
de mercado: Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em 
perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, 
tais como índices de preço, que impactem as despesas financeiras relativas 
a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o 
financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco 
de crédito: O risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer 
em perdas devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas 
contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais: A principal 
exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em per-
das resultantes do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes 
comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de 
inadimplência, a Companhia monitora o volume de contas a receber de clien-
tes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a 
regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção 
do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras: Para
operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobili-
ários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito 
que tem como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às 
instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de 
primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada 
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados 
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Com-
panhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez: O risco 
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com 
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada 
pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo 
como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos, descon-
centração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O per-
manente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais 
necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para 
a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de 
caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com 
base na política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez 
da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com 
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros: A
Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas 
normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis 
dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. Na realização do teste, a Companhia assu-
me que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício 
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) 
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) 
redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.

Cenários
2018 Risco (i) (ii) (iii)

Aplicações financeiras  735
 Redução do 

CDI  48  36  24
* fonte: relatório FOCUS de 28 de dezembro de 2018 publicado no site do
Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI para o cenário provável (6,5%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2019. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros: Os valores justos são 
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores
justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos e
passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus
valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos finan-
ceiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são preços
cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos
aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) nível II - são
informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para
o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são informações não
observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros
foram classificados no nível II e não houve transferências de níveis no exercício.
17 Evento Subsequente: Em março e maio a Companhia firmou contratos de
fornecimentos de materiais no valor total de R$ 9.803 para a implantação do
empreendimento.

Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor;  
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8

CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FOTOVOLTAICA FV II S.A. 
CNPJ: 30.432.072/0001-79

BNDES lança programa de R$ 1 bilhão voltado a hospitais filantrópicos
O Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) lançou nes-
ta quinta-feira, em parceria 
com o Ministério da Saúde, 
um programa voltado a insti-
tuições filantrópicas de saúde 
sem fins lucrativos que pres-
tam atendimentos no âmbito 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Com dotação de R$ 1 
bilhão, o novo BNDES Saúde 
contará com dois subprogra-
mas: um voltado à implemen-
tação de melhorias de gestão, 
governança e eficiência ope-
racional e outro para implan-

tação, ampliação e moderni-
zação das instituições.

O financiamento poderá 
ser realizado de forma direta, 
indireta – por meio de agen-
tes financeiros – ou mista 
– com uma parte dos recur-
sos liberada pelo BNDES e 
outra pelo banco repassador. 
Sua taxa de juros final será 
calculada com base na TLP 
acrescida de 1,3% (remune-
ração básica do BNDES) e 
spread de risco no caso das 
operações diretas. 

Nas operações indiretas, o 
spread de risco do BNDES é 

substituído pela taxa de inter-
mediação financeira e remu-
neração do agente financeiro. 
O prazo máximo da operação 
pode chegar a 18 anos no 
apoio a investimentos de mo-
dernização ou ampliação das 
unidades. A fim de ampliar o 
acesso ao financiamento, o 
programa poderá operar com 
uso de recebíveis do SUS, 
prática no segmento.

O Hospital Sírio Libanês 
tem dado suporte ao BNDES 
na elaboração de manuais 
e formulários internos para 
o programa, bem como na 

capacitação dos técnicos do 
Banco na análise de diagnós-
ticos de planos de ação para 
melhoria de gestão.

Filantrópicas

A metade dos atendimen-
tos e dos procedimentos de 
média e alta complexidade 
do SUS é realizada pelas fi-
lantrópicas. Em 2018, elas 
disponibilizaram aos pacien-
tes da rede pública quase 129 
mil leitos, o que represen-
ta 37,6% do total de leitos 
disponíveis no Brasil. Atu-

almente, a rede hospitalar 
conta com 2.147 entidades 
filantrópicas que prestam 
serviços ao Sistema Úni-
co de Saúde, atendendo em 
1.308 municípios de todas as 
regiões do país. Em 968 mu-
nicípios, a assistência hospi-
talar é realizada unicamente 
por essas unidades.

Além dos recursos de 
custeio e de outras ações 
realizadas para qualificar, 
reforçar e ampliar os atendi-
mentos hospitalares presta-
dos pelo setor filantrópico, o 
Ministério da Saúde também 

repassa anualmente ao setor 
mais R$ 5 bilhões por meio 
de incentivos e convênios. 
No entanto, segundo a Con-
federação das Santas Casas 
de Misericórdia, Hospitais 
e Entidades Filantrópicas 
(CMB), apenas em 2015 fo-
ram fechados 218 hospitais 
sem fins lucrativos, 11 mil 
leitos e 39 mil postos de tra-
balho. O segmento também 
apresenta elevado nível de 
endividamento, além de di-
ficuldades em aspectos de 
gestão, governança e efici-
ência operacional.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV III S.A. Rio de Janeiro - RJ: Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João do Piauí FV III S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 11 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV III S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 11 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível 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, 29 de maio de 2019. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Marcelo 
Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ- 086312/O-6

Balanço patrimonial Em 31 de dezembro de 2018 (em milhares de Reais)
Nota 2018

Caixa e equivalentes de caixa 8  906
Impostos e contribuições a recuperar  1
Despesas antecipadas 9  133
Outros ativos  89
Total do ativo circulante  1.129
Imobilizado 10  8.543
Total do imobilizado  8.543
Total do ativo não circulante  8.543
Total do ativo  9.673
Fornecedores 11  4.670
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  -
Impostos e contribuições a recolher  12
Adiant. para futuro aumento de capital 13 (a)  4.907
Total do passivo circulante  9.589
Capital social 14 (a)  100
Prejuizos acumulados  (16)
Total do patrimônio líquido  84
Total do passivo e patrimônio líquido  9.673

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado 

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)
Nota 2018

Pessoal  (3)
Serviços de terceiros 15  (18)
Despesas operacionais  (21)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras  (21)
Receitas financeiras  7
Despesas financeiras  (2)
Receitas (despesas) financeiras líquidas  5
Prejuízo do período  (16)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente 

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)
2018

Prejuízo do período  (16)
Outros resultados abrangentes  -
Prejuízo do período  (16)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)
Capital Social Prejuízos

Nota
Subs-
crito

A inte-
gralizar

Integrali-
zado

acumula-
dos

To-
tal

Saldo em 11 de abril de 
2018 (constituição)  - -  - -  -
Subscrição de capital em 
11 de abril  100 (100) -  - -
Integralização de capital 
em 8 de maio 14 (a) (10) 10 - 10
Integralização de capital 
em 30 de setembro 14 (a)  - (90) 90 - 90
Subscrição de capital em 
11 de dezembro 14 (a) 43.143  (43.143) -  - -
Prejuizo do período  - -  -  (16)  (16)
Saldo em 31 de 
dezembro de 2018 43.243  (43.243)  100  (16)  84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos fluxos de caixa 

Período de 11 de abril a 31 de dezembro de (em milhares de Reais)
Nota 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período  (16)

 (16)
Variações em:
- Impostos e contribuições a recuperar  (1)
- Outros ativos  (222)
- Fornecedores  4.670
- Impostos e contribuições a recolher  12
Caixa gerado pelas atividades operacionais  4.443
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  4.443
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento do imobilizado 10  (8.543)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento  (8.543)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 14 (a)  100
Adiantamento para futuro aumento de capital 13 (a)  4.906
Caixa líquido utilizados nas atividades de financiamento  5.006
Redução em caixa e equivalentes de caixa  906
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  -
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  906

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“Compa-
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e 
está estabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto 
social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem 
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2018 
a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. 
(“CRTR”). 1.1 Outorga: A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e 
firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia 
em 18 de setembro de 2018. O contrato tem como objetivo a implantação e 
exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui III. 
O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW 
médios de garantia física de energia, constituída por vinte e uma unidades ge-
radoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A energia elétrica 

produzida pela Companhia destina-se a comercialização na modalidade de 
Produçaõ Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê a implemen-
tação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 
São João do Piauí III constituído de uma substação elevadora de 34,5/500 kV 
junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente onze 
quilômetro de extensão, em circuito simples, interligado a subestação elevadora 
à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18 de setembro 
de 2018 e tem vigência de 35 anos, com previsão de execução do projeto de 
1º de maio de 2020 a 1º de janeiro de 2022. Estima-se que em 1º de janeiro de 
2022 terá início a operação comercial. 2 Base de preparação: Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das de-
monstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 28 de maio de 2019. 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é 
a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o 
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Base de men-
suração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado. 5 Uso de estimativas e julgamentos: 
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração analisou 
possíveis estimativas e julgamentos que poderiam impactar na aplicação das 
políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e des-
pesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas 
e julgamentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas 
são reconhecidas prospectivamente. Em 31 de dezembro de 2018 não haviam 
saldos impactados por estimativas. 6 Principais políticas contábeis: As prin-
cipais políticas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas a seguir. 
6.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São 
operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. 6.2 Imobilizado: Reconhecimento e mensuração - Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável 
(“impairment”) acumuladas.  6.3 Ativos e passivos financeiros: A Companhia 
classifica seus ativos financeiros como mensurado pelo custo amortizado. Os 
ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa. 6.4 Capital Social: As 
ações ordinárias, caso não sejam resgatáveis ou resgatáveis somente à esco-
lha da Companhia, são classificadas no patrimônio líquido 7 Novas normas e 
interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas ou alterações 
de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados em ou após 
1º de janeiro de 2019. A Companhia não adotou essas alterações na preparação 
destas demonstrações financeiras e não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. A Companhia está avaliando os impactos das seguintes normas 
alteradas e interpretações.

Vigente a partir de
01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021

Normas e interpretações técnicas
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos. •
IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre 
Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. •
Características de Pré-Pagamento com 
Remuneração Negativa (Alterações na 
IFRS 9). •
Ciclo de melhorias anuais nas normas 
IFRS 2015-2017 - várias normas. •
Alterações nas referências à estrutura 
conceitual nas normas IFRS. •
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento 
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas 
as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida 
para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Embora normas novas ou alteradas 
que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras 
não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou 
alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos. 
8 Caixa e equivalentes de caixa 2018
Conta corrente  60
Compromissadas (a)  846

 906
As aplicações financeiras foram proporcionadas pelo adiantamento para futuro 
aumento de capital da sua controladora CRTR. (a) A Companhia estruturou seus 
recursos por meio de operações compromissadas, atrelada ao Cetificado de 
Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander. A taxa média de indexação 
dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI com vencimento em janeiro 
de 2019. 9 Despesas Antecipadas: A Companhia possui apólice de seguro 
contratado com a empresa Swiss Re Corporate Solutions. O prêmio refere-se 
ao saldo pago como garantia de indenização, até o valor fixado na apólice, pelos 
prejuízos decorrentes de possíveis inadimplências por parte da Companhia com 
a Camara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”).
10 Imobilizado 11/04/2018 Adições 2018
Adiantamentos (a)  -  5.687  5.687
Outros  -  2.855  2.855

 -  8.543  8.543
(a) Se refere a adiantamentos a fornecedores para a aquisição de bens e ser-
viços atrelados a construção.
11 Fornecedores 2018
Materiais e serviços  27
Partes relacionadas (a)  4.643

 4.670
(a) Veja nota explicativa 13 (b). 12 Provisões e passivos contingentes: A
Companhia não possui passivos contingentes em 31 de dezembro de 2018.
13 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro
aumento de capital: Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
a controladora CRTR realizou a título de adiantamento para futuro aumento
de capital totalizando o montante de R$ 4.907. (b) Transações comerciais:
Durante o exercício de 2018 a Celeo Redes Brasil S.A. pagou despesas da

Companhia. Em 31 de dezembro de 2018 o saldo em aberto com a Celeo é de 
R$ 4.643 e está reconhecido na rubrica de fornecedores. (c) Remuneração 
da administração: Em 31 de dezembro de 2018 não houve despesas com 
a remuneração dos administradores. A remuneração é realizada pela Celeo 
Redes Brasil S.A. 14 Patrimônio líquido: (a) Capital social: A Companhia foi 
constituída no dia 11 de abril de 2018 com subscrição de capital no valor de R$ 
100 mil. Nos dias 8 de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 
mil e R$90 mil, respectivamente. No dia 11 de dezembro de 2018, a acionista 
aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 43.143 mil. Esse valor 
foi totalmente subscrito. A integralização do capital ocorrerá na proporção dos 
desembolsos a serem realizados no âmbito do financiamento do contrato com o 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Em 31 de dezembro de 2018 o capital social 
subscrito é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal. 15 Serviços de terceiros: (a) Despesas operacionais: 
Nesta conta são registradas substancialmente as despesas com consultorias 
e auditorias. 16 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e 
políticas: A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que 
possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. O 
gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos con-
siderados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, de 
mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A companhia não operou qualquer 
tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Ges-
tão de risco de capital: A Companhia administra seu capital com o objetivo 
de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas e buscando 
manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. 
Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a administração 
pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, a devolução de 
capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, 
dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco 
de mercado: Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em 
perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, 
tais como índices de preço, que impactem as despesas financeiras relativas 
a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o 
financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco 
de crédito: O risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer 
em perdas devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas 
contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais: A principal 
exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em per-
das resultantes do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes 
comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de 
inadimplência, a  Companhia monitora o volume de contas a receber de clien-
tes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a 
regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção 
do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras: Para 
operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobili-
ários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito 
que tem como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às 
instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de 
primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada 
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados 
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Com-
panhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez: O risco 
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com 
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada 
pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo 
como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos, descon-
centração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O per-
manente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais 
necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para 
a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de 
caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com 
base na política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez 
da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com 
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros: A 
Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas 
normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis 
dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. Na realização do teste, a Companhia assu-
me que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício 
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) 
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) 
redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente. 

Cenários
2018 Risco (i) (ii) (iii)

Aplicações financeiras  846  Redução do CDI  55  41  28
* fonte: relatório FOCUS de 28 de dezembro de 2018 publicado no site do
Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI para o cenário provável (6,5%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2019. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros: Os valores justos são
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores
justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos e
passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus
valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos finan-
ceiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são preços
cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos
aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) nível II - são
informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para
o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são informações não
observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros
foram classificados no nível II e não houve transferências de níveis no exercício.
17 Evento Subsequente: Em fevereiro, março e maio a Companhia firmou
contratos de fornecimentos de materiais no valor total de R$ 21.451 para a
implantação do empreendimento.

Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor;
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório da administração
1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV III S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter a apreciação dos
senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV
III S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de
origem solar, bem como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a)
Contratação do Leilão: Em 4 de abril de 2018 a Companhia participou do 27º Leilão de Energia Nova realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). No certâme a Companhia foi contratada em um total de 6,72
MW médios em contratos firmados em Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”). A partir desse leilão, a Companhia esta contratada em 80% de sua garantia física por 20 anos e início do suprimento está previsto para 1º de janeiro
de 2022. (b) Constituição da Companhia: A Companhia foi constituída no dia 11 de abril de 2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100 mil. Nos dias 8 de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 mil e R$90 mil,
respectivamente.  (c) Aumento de capital: No dia 11 de dezembro de 2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 43.143 mil. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do capital ocorrerá na
proporção dos desembolsos a serem realizados no âmbito do financiamento do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (d) Contrato de financiamento com o BNB: No dia 20 de dezembro de 2018, a Companhia assinou
com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) o contrato de financiamento no valor de R$ 67.480 mil para a construção do empreendimento, com previsão de desembolso no primeiro semestre de 2019, quando deverá estar finalizado a
constituição das garantias necessárias ao processo de desembolso. A principal garantia para o desembolso está relacionada a fiança bancária contratada pelo total do desembolso das seis usinas no montante de R$ 405 milhões. A fiança
foi contratada com o BTG Pactual sendo consubstanciada por laudo técnico de independent engineer. A fiança deverá ser apresentada em junho de 2019. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam
fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria: A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete
aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram,
discutiram e concordam as demonstrações financeiras da Companhia e com as opinões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018.

CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FOTOVOLTAICA FV III S.A. 
CNPJ: 30.486.042/0001-45

Modelo de sandbox regulatório no Brasil
A Secretaria Especial de Fazen-

da do Ministério da Economia, o 
Banco Central do Brasil, a Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM) 
e a Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) anunciaram, em 
conjunto, a intenção de implantar 
um modelo de sandbox regulatório 
no Brasil. A ideia é alinhar tecnolo-
gicamente e de forma inovadora os 
mercados do país (financeiro, se-
curitário e de capitais), a exemplo 
do que vem acontecendo em outros 
países.

“Espera-se que a implantação 
desse regime regulatório seja capaz 
de promover o desenvolvimento 

de produtos e serviços mais inclu-
sivos e de maior qualidade e possa 
fomentar a constante inovação nos 
mercados financeiro, securitário e 
de capitais”, disse o comunicado 
do BC.

A adoção de arranjos do tipo san-
dbox regulatório é um fenômeno 
mundial. O termo sandbox (ou
caixa de areia, em tradução livre) 
foi empregado inicialmente pelos 
reguladores britânicos, que foram 
pioneiros na adoção desse instru-
mento de promoção à inovação.

“Essa iniciativa surge como 
resposta à transformação que vem 
acontecendo nos segmentos fi-

nanceiro, de capitais e securitário. 
O uso de tecnologias inovadoras, 
como distributed ledger technology 
– DLT, blockchain, roboadvisors e 
inteligência artificial, tem permiti-
do o surgimento de novos modelos 
de negócio, com reflexos na ofer-
ta de produtos e serviços de maior 
qualidade e alcance”, destacou o 
comunicado do BC.

Desafio

Na opinião das quatro instân-
cias envolvidas, o cenário impõe 
aos reguladores o desafio de atu-
ar com a flexibilidade necessária, 

dentro dos limites permitidos pela 
legislação, para adaptar suas re-
gulamentações às mudanças tec-
nológicas e constantes inovações, 
de forma que as atividades regu-
ladas mantenham conformidade 
com as regras de cada segmen-
to, independentemente da forma 
como os serviços e produtos se-
jam fornecidos, principalmente 
sob as perspectivas da segurança 
jurídica, da proteção ao cliente 
e investidor e da segurança, hi-
gidez e eficiência dos mercados.
“Os reguladores que subscrevem 
este comunicado coordenarão 
suas atividades institucionais para 

disciplinar o funcionamento de 
elementos essenciais do sandbox 
em suas correspondentes esferas 
de competência, contemplando 
elementos comuns aos modelos 
observados em outras jurisdições, 
a exemplo da concessão de auto-
rizações temporárias e a dispen-
sa, excepcional e justificada, do 
cumprimento de regras para ativi-
dades reguladas específicas, ob-
servando critérios, limites e perí-
odos previamente estabelecidos”. 
Os reguladores disseram que bus-
carão atuar conjuntamente sem-
pre que as atividades perpassem 
mais de um mercado regulado.
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Balanço patrimonial - Em 31 de dezembro de 2018 (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV IV S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação 
de submeter a apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2018, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí 
Fotovoltaica FV IV S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia 
elétrica de origem solar, bem como a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2018 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a)
Contratação do Leilão - Em 04/04/2018 a Companhia participou do 27º Leilão de Energia Nova realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). No certâme a Companhia foi contratada em um total de 6,72 
MW médios em contratos firmados em Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”). A partir desse leilão, a Companhia esta contratada em 80% de sua garantia física por 20 anos e início do suprimento está previsto para 1º/01/2022. 
(b) Constituição da Companhia - A Companhia foi constituída no dia 11/04/2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100 mil. Nos dias 8 de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 mil e R$90 mil, respectivamente.
(c) Aumento de capital - No dia 11/12/2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 43.143 mil. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do capital ocorrerá na proporção dos desembolsos a
serem realizados no âmbito do financiamento do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (d) Contrato de financiamento com o BNB - No dia 20/12/2018, a Companhia assinou com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
o contrato de financiamento no valor de R$ 67.480 mil para a construção do empreendimento, com previsão de desembolso no primeiro semestre de 2019, quando deverá estar finalizado a constituição das garantias necessárias ao
processo de desembolso. A principal garantia para o desembolso está relacionada a fiança bancária contratada pelo total do desembolso das seis usinas no montante de R$ 405 milhões. A fiança foi contratada com o BTG Pactual
sendo consubstanciada por laudo técnico de independent engineer. A fiança deverá ser apresentada em junho de 2019. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus
acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros,
a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam as
demonstrações financeiras da Companhia e com as opinões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras em 31/12/2018.

Celeo São João do Piauí FV IV S.A.
CNPJ:  30.425.445/0001-84

Nota 2018
Caixa e equivalentes de caixa 8 2.931
Despesas antecipadas 9 133
Outros ativos 1
Total do ativo circulante 3.065
Imobilizado 10 3.373
Total do imobilizado 3.373
Total do ativo não circulante 3.373
Total do ativo 6.439
Fornecedores 11 3.369
Impostos e contribuições a recolher 7
Adiant. para futuro aumento de capital 13 (a) 2.977
Total do passivo circulante 6.353
Capital social 14 (a) 100
Prejuizos acumulados (15)
Total do patrimônio líquido 85
Total do passivo e patrimônio líquido 6.439
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado - Período de 11/04 a 31/12 
(em milhares de Reais)

Nota 2018
Serviços de terceiros 15 (20)
Despesas operacionais (20)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras (20)
Receitas financeiras 7
Despesas financeiras (2)
Receitas (despesas) financeiras líquidas 5
Prejuízo do período (15)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente - Per. de 11/04 a 31/12  
(em milhares de Reais)

2018
Prejuízo do período (15)
Outros resultados abrangentes -
Prejuízo do período (15)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Período de 11/04 a 31/12 (em milhares de Reais)

Capital Social Pre-
juízos

acumu-
ladosNota

Subs-
crito

A inte-
gralizar

Inte-
grali-
zado Total

Saldo em 11/04/2018 
(constituição) - - - - -
Subscrição de capital em 
11/04 100 (100) - - -
Integralização de capital 
em 08/05 14 (a) (10) 10 - 10
Integralização de capital 
em 30/09 14 (a) - (90) 90 - 90
Subscrição de capital em 
11/12 14 (a) 43.143 (43.143) - - -
Prejuizo do período - - - (15) (15)
Saldo em 31/12/2018 43.243 (43.243) 100 (15) 85
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa - Per. de 11/04 a 31/12
(em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2018
Prejuízo do período (15)

(15)
Variações em:
- Outros ativos (134)
- Fornecedores 3.369
- Impostos e contribuições a recolher 7
Caixa gerado pelas atividades operacionais 3.227
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.227
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento do imobilizado 10 (3.373)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (3.373)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 14(a) 100
Adiantamento para futuro aumento de capital 13(a) 2.977
Caixa líquido utilizados nas atividades de 
 financiamento 3.077
Redução em caixa e equivalentes de caixa 2.931
Caixa e equivalentes de caixa no início do período -
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 2.931
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“Compa-
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está 
estabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto 
social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem 
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2018 a Companhia 
é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 
1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou 
o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em
18/09/2018. O contrato tem como objetivo a implantação e exploração da
Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui IV. O empreen-
dimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios de
garantia física de energia, constituída por vinte e uma unidades geradoras de
1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzida
pela Companhia destina-se a comercialização na modalidade de Produçaõ
Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sis-
tema de transmissão de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 São João
do Piauí IV constituído de uma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a
Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente onze quilô-
metro de extensão, em circuito simples, interligado a subestação elevadora à
subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18/09/2018 e
tem vigência de 35 anos, com previsão de execução do projeto de 1º/05/2020
a 1º/01/2022. Estima-se que em 1º/01/2022 terá início a operação comercial.
2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi autoriza-
da pela diretoria em 28/05/2019. Todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas,
e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Mo-
eda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financei-
ras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia.
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma. 4 Base de mensuração: As demonstrações 
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de
determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio
do resultado. 5 Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas
demonstrações financeiras, a Administração analisou possíveis  estimativas e
julgamentos que poderiam impactar na aplicação das políticas contábeis e os
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente. Em 31/12/2018 não haviam saldos impactados por esti-
mativas. 6 Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis
adotadas pela Companhia estão descritas a seguir. 6.1 Caixa e Equivalentes 
de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancá-
rios à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta
liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante

conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor. 6.2 Imobilizado - Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado 
são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“im-
pairment”) acumuladas.  6.3 Ativos e passivos financeiros - A Companhia 
classifica seus ativos financeiros como mensurado pelo custo amortizado. Os 
ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa. 6.4 Capital Social
- As ações ordinárias, caso não sejam resgatáveis ou resgatáveis somente
à escolha da Companhia, são classificadas no patrimônio líquido. 7 Novas 
normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas 
ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios ini-
ciados em ou após 1º/01/2019. A Companhia não adotou essas alterações 
na preparação destas demonstrações financeiras e não planeja adotar estas 
normas de forma antecipada. A Companhia está avaliando os impactos das 
seguintes normas alteradas e interpretações.

Vigente a partir de
01/01/
2019

01/01/
2020

01/01/
2021

Normas e interpretações técnicas
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos. •
IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos
 de Tributos sobre o Lucro. •
Características de Pré-Pagamento com Remunera-
ção Negativa (Alterações na IFRS 9). •
Ciclo de melhorias anuais nas normas 
 IFRS 2015-2017 - várias normas. •
Alterações nas referências à estrutura conceitual
 nas normas IFRS. •
IFRS 17 Contratos de Seguros. •
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento 
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas 
as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida 
para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Embora normas novas ou alte-
radas que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações finan-
ceiras não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas no-
vas ou alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
8 Caixa e equivalentes de caixa 2018
Conta corrente 19
Compromissadas (a) 2.912

2.931
As aplicações financeiras foram proporcionadas pelo adiantamento para fu-
turo aumento de capital da sua controladora CRTR. (a) A Companhia estru-
turou seus recursos por meio de operações compromissadas, atrelada ao 
Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander. A taxa média 
de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI com venci-
mento em janeiro de 2019. 9 Despesas Antecipadas: A Companhia possui 
apólice de seguro contratado com a empresa Swiss Re Corporate Solutions. 
O prêmio refere-se ao saldo pago como garantia de indenização, até o valor 
fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes de possíveis inadimplências 
por parte da Companhia com a Camara de Comercialização de Energia Elé-
trica (“CCEE”).
10 Imobilizado 11/04/2018 Adições 2018
Adiantamentos - 2.561 2.561
Outros - 812 812

- 3.373 3.373
(a) Se refere a adiantamentos a fornecedores para a aquisição de bens e
serviços atrelados a construção.
11 Fornecedores 2018
Materiais e serviços 2.318
Partes relacionadas (a) 1.051

3.369
(a) Veja nota explicativa 13 (b). 12 Provisões e passivos contingentes: A 
Companhia não possui passivos contingentes em 31/12/2018. 13 Transa-
ções com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro aumento
de capital - Durante o exercício findo em 31/12/2018, a controladora CRTR
realizou a título de adiantamento para futuro aumento de capital totalizando
o montante de R$ 2.977. (b) Transações comerciais - Durante o exercí-
cio de 2018 a Celeo Redes Brasil S.A. pagou despesas da Companhia. Em 
31/12/2018 o saldo em aberto com a Celeo é de R$ 1.051 e está reconhe-
cido na rubrica de fornecedores. (c) Remuneração da administração - Em 
31/12/2018 não houve despesas com a remuneração dos administradores. A 
remuneração é realizada pela Celeo Redes Brasil S.A. 14 Patrimônio líqui-
do: (a) Capital social - A Companhia foi constituída no dia 11/04/2018 com 
subscrição de capital no valor de R$ 100 mil. Nos dias 8 de maio e 30 de 
setembro houve integralização de R$ 10 mil e R$90 mil, respectivamente. No 
dia 11/12/2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Compa-
nhia em R$ 43.143 mil. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do 
capital ocorrerá na proporção dos desembolsos a serem realizados no âmbito 
do financiamento do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Em 
31/12/2018 o capital social subscrito é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 15 Serviços de terceiros:
(a) Despesas operacionais - Nesta conta são registradas substancialmente
as despesas com consultorias e auditorias. 16 Gestão de riscos financei-

ros: (a) Considerações gerais e políticas - A Companhia administra seus 
capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e ma-
ximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por 
objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela adminis-
tração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de 
liquidez (iv). A companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro 
derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A 
Companhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continui-
dade de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e 
benefícios às outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de 
com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para 
adequar sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da 
política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, 
a emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações 
de adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este 
risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a 
flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índi-
ces de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamen-
tos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento 
da Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O 
risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas 
devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapar-
tes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal expo-
sição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas 
resultantes do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes 
comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de 
inadimplência, a Companhia monitora o volume de contas a receber de clien-
tes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a 
regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção 
do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para 
operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobili-
ários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito 
que tem como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto 
às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras considera-
das de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição 
com cada contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo 
publicados pelas agências de rating para as instituições financeiras com as 
quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de li-
quidez - O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia 
não honrar com seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão 
financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do 
risco de liquidez, tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos 
financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instru-
mentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite 
a identificação de eventuais necessidades de captação de recursos, com a 
antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. 
Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras 
para os recursos excedentes com base na política de crédito da Companhia, 
com o objetivo de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz 
alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de 
sensibilidade dos instrumentos financeiros - A Companhia efetua testes 
de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, ela-
borados com base na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumen-
tos financeiros ativos e passivos em aberto no final do exercício findo em 
31/12/2018. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apre-
sentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram 
preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera 
as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e 
(iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.

Cenários
2018 Risco (i) (ii) (iii)

Aplicações financeiras 2.912  Redução do CDI 189 142 95
* fonte: relatório FOCUS de 28 de dezembro de 2018 publicado no site do
Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI para o cenário provável (6,5%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2019. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos
são determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou
na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os
valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros
ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativa-
mente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos
e passivos financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i)
nível I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos
ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de men-
suração; (ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos
no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e
(iii) nível III - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos
os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve 
transferências de níveis no exercício. 17 Evento Subsequente: Em março e 
maio a Companhia firmou contratos de fornecimentos de materiais no valor 
total de R$ 8.722 para a implantação do empreendimento.

Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor 
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores daCeleo São João do Piauí FV V S.A. - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João do Piauí 
FV V S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 11/04/2018 a 31/12/2018, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV V S.A. em 31/12/2018, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 11/04/2018 a 31/12/2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Re-
latório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades
da administração pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos 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 auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 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. RJ, 29/05/2019. KPMG Auditores Independentes
- CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Marcelo Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ- 086312/O-6

Namorados: após otimismo, lojistas caem na real: vendas a prazo caem 0,04%
Como sempre, após o otimis-

mo de véspera, os lojistas bra-
sileiros voltaram a realidade: 
o volume de vendas a prazo na 
semana que antecedeu o Dia dos 
Namorados (entre 6 e 12 de ju-
nho de 2019) não cresceu e re-
gistrou pequena variação nega-
tiva de 0,04% na comparação 
com o mesmo período de 2018. 
Os dados são da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil).

Este ano, mais da metade (59%) 
dos consumidores planejavam pa-
gar os presentes à vista e 39% ti-

nham intenção de parcelar as com-
pras.

Em 2018, houve crescimento de 
3,08% após um ano de forte queda 
em 2017, que chegou a -7,83%. Em 
anos anteriores, as variações foram 
de 3,62% (2016), -0,72% (2015), 
-5,85% (2014), 6,77% (2013), 
3,83% (2012) e -7,69% (211).

Para o presidente do SPC Bra-
sil, Roque Pellizzaro Junior, o 
desaquecimento das vendas con-
tinua refletindo o cenário de di-
ficuldades em voltar ao patamar 
de crescimento anterior à reces-
são econômica. “Com o mercado 
de trabalho enfraquecido e a ren-

da comprimida, observa-se um 
comportamento de compras mais 
cauteloso por parte do brasileiro. 
Nem mesmo o apelo comercial 
das datas comemorativas, que 
tradicionalmente impulsiona o 
varejo, está sendo suficiente para 
despertar o apetite de consumo 
das famílias”, destaca Pellizzaro 
Junior.

E-commerce

Após um Dia dos Namorados 
fortemente impactado pela greve 
dos caminhoneiros em 2018, a data 
este ano faturou R$ 2,2 bilhões, um 

crescimento nominal de 24% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado (28 de maio a 11 de junho), 
de acordo com pesquisa realizada 
pela Ebit-Nielsen, referência em 
informações sobre o comércio ele-
trônico brasileiro.

Embora o tíquete médio tenha 
sofrido uma variação negativa 
de 17%, com valor de R$ 384, o 
número de pedidos cresceu 50% 
em relação ao ano passado, com a 
impressionante marca de 5,7 mi-
lhões de pedidos.

Dentre as categorias campe-
ãs de pedidos estão: perfumaria 
& cosméticos (19,9%), moda & 

acessórios (18,2%), casa & deco-
ração (10,3%), eletrodomésticos 
(9,4%), informática (5,9%), telefo-
nia & celulares (4,8%), esporte & 
lazer (4,1%), alimentos & bebidas 
(3,8%), eletrônicos (3,2%) e livros 
(3,1%).

O estudo também mostra 
que, no início do mês de junho, 
as intenções de compra para o 
Dia dos Namorados estavam 
menor que no ano passado. 
Às vésperas da comemoração, 
no entanto, a porcentagem de 
compras com finalidade de 
presentear na data foi maior 
que em 2018.
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Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV VI S.A.
CNPJ nº  30.421.756/0001-75
Relatório da administração

1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV VI S.A. (“Companhia”) 
em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter a apreciação dos senho-
res acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas 
do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí Fotovoltaica FV VI S.A. (“Com-
panhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de
Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem 
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia é controlada pela Celeo Redes 
Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Contratação do Leilão:
Em 4 de abril de 2018 a Companhia participou do 27º Leilão de Energia Nova realizado pela Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (“CCEE”). No certâme a Companhia foi contratada em um total de 6,72 MW médios em contratos
firmados em Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”). A partir desse leilão, a Companhia esta contratada em 80% 
de sua garantia física por 20 anos e início do suprimento está previsto para 1º de janeiro de 2022. (b) Constituição da 
Companhia: A Companhia foi constituída no dia 11 de abril de 2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100 mil. 
Nos dias 8 de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 mil e R$90 mil, respectivamente. (c) Aumento
de capital: No dia 11 de dezembro de 2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$

43.143 mil. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do capital ocorrerá na proporção dos desembolsos a 
serem realizados no âmbito do financiamento do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (d) Contrato de 
financiamento com o BNB: No dia 20 de dezembro de 2018, a Companhia assinou com o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) o contrato de financiamento no valor de R$ 67.480 mil para a construção do empreendimento, com previsão de 
desembolso no primeiro semestre de 2019, quando deverá estar finalizado a constituição das garantias necessárias ao 
processo de desembolso. A principal garantia para o desembolso está relacionada a fiança bancária contratada pelo 
total do desembolso das seis usinas no montante de R$ 405 milhões. A fiança foi contratada com o BTG Pactual sendo 
consubstanciada por laudo técnico de independent engineer. A fiança deverá ser apresentada em junho de 2019. 4.
Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas 
com qualidade e transparência. (a) Diretoria: A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 
(três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos 
necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições 
legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam as demonstrações fi-
nanceiras da Companhia e com as opinões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras  em 31 de dezembro de 2018.

Nota 2018
Caixa e equivalentes de caixa 8 3.158
Impostos e contribuições a recuperar 1
Despesas antecipadas 9 133
Outros ativos 1
Total do ativo circulante 3.293
Imobilizado 10 3.622
Total do imobilizado 3.622
Total do ativo não circulante 3.622
Total do ativo 6.915
Fornecedores 11 3.615
Impostos e contribuições a recolher 8
Adiant. para futuro aumento de capital 13(a) 3.207
Total do passivo circulante 6.830
Capital social 14(a) 100
Prejuizos acumulados (15)
Total do patrimônio líquido 85
Total do passivo e patrimônio líquido 6.915
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado  
Período de 11 de abril a 31 de dezembro de 2018 (em milhares de Reais)

Nota 2018
Serviços de terceiros 15 (21)
Despesas operacionais (21)
Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras (21)
Receitas financeiras 8
Despesas financeiras (3)
Receitas (despesas) financeiras líquidas 6
Prejuízo do período (15)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente  
Período de 11 de abril a 31 de dezembro de 2018 (em milhares de Reais)

2018
Prejuízo do período (15)
Outros resultados abrangentes -
Prejuízo do período (15)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Período de 11 de abril a 31 de dezembro de 2018 (em milhares de Reais)

Nota

Capital Social Pre-
juízos

acumu-
lados Total

Subs-
crito

A inte-
gralizar

Integra-
lizado

Saldo em 11 de abril de 
2018 (constituição) - - - - -
Subscrição de capital em 
11 de abril 100 (100) - - -
Integralização de capital 
em 8 de maio 14 (a) - (10) 10 - 10
Integralização de capital 
em 30 de setembro 14 (a) - (90) 90 - 90
Subscrição de capital em 
11 de dezembro 14 (a) 43.143 (43.143) - - -
Prejuizo do período - - - (15) (15)
Saldo em 31 de 
dezembro de 2018 43.243 (43.243) 100 (15) 85
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa  
Período de 11 de abril a 31 de dezembro de 2018 (em milhares de Reais)

Nota 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período (15)

(15)
Variações em:
- Impostos e contribuições a recuperar (1)
- Outros ativos (134)
- Fornecedores 3.615
- Impostos e contribuições a recolher 8
Caixa gerado pelas atividades operacionais 3.473
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.473
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento do imobilizado 10 (3.622)
Caixa utilizado nas atividades de investimento (3.622)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 14 (a) 100
Adiantamento para futuro aumento de capital 13 (a) 3.207
Caixa líquido utilizados nas atividades de 
financiamento 3.307
Redução em caixa e equivalentes de caixa 3.158
Caixa e equivalentes de caixa no início do período -
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 3.158
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanço patrimonial Em 31 de dezembro de 2018 (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras  
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“Companhia”), 
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está es-
tabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a 
geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a ma-
nutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia é 
controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”). 1.1 Ou-
torga: A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou o contrato 
de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em 18 de setembro 
de 2018. O contrato tem como objetivo a implantação e exploração da Central 
Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui VI. O empreendimento pos-
sui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios de garantia física 
de energia, constituída por vinte e uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma 
unidade geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzida pela Companhia 

destina-se a comercialização na modalidade de Produção Independente de 
Energia Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sistema de transmissão 
de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 São João do Piauí VI constituído de 
uma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha 
em 500 kV com aproximadamente onze quilômetro de extensão, em circuito 
simples, interligado a subestação elevadora à subestação São João do Piauí.  O 
Contrato foi assinado no dia 18 de setembro de 2018 e tem vigência de 35 anos, 
com previsão de execução do projeto de 1º de maio de 2020 a 1º de janeiro de 
2022. Estima-se que em 1º de janeiro de 2022 terá início a operação comercial. 
2 Base de preparação: Declaração de conformidade: As demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela 
diretoria em 28 de maio de 2019.  Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os 
saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indi-
cado de outra forma. 4 Base de mensuração: As demonstrações financeiras 
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados 
instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 5
Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações 
financeiras, a Administração analisou possíveis  estimativas e julgamentos que 
poderiam impactar na aplicação das políticas contábeis e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contí-
nua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Em 31 de 
dezembro de 2018 não haviam saldos impactados por estimativas. 6 Principais 
políticas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas pela Compa-
nhia estão descritas a seguir. 6.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas 
a um insignificante risco de mudança de valor. 6.2 Imobilizado: Reconhecimen-
to e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de re-
dução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas.  6.3 Ativos e passivos 
financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros como mensurado 
pelo custo amortizado. Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de 
caixa. 6.4 Capital Social: As ações ordinárias, caso não sejam resgatáveis ou 
resgatáveis somente à escolha da Companhia, são classificadas no patrimônio 
líquido. 7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de 
novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para 
exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A Companhia não adotou 
essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras e não pla-
neja adotar estas normas de forma antecipada. A Companhia está avaliando os 
impactos das seguintes normas alteradas e interpretações.

Vigente a partir de
01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021

Normas e interpretações técnicas
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos. •
IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre 
Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. •
Características de Pré-Pagamento com 
Remuneração Negativa (Alterações na 
IFRS 9). •
Ciclo de melhorias anuais nas normas 
IFRS 2015-2017 - várias normas. •
Alterações nas referências à estrutura 
conceitual nas normas IFRS. •
IFRS 17 Contratos de Seguros. •
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento 
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas 
as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida 
para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Embora normas novas ou alteradas 
que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras 
não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou 
alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
 8 Caixa e equivalentes de caixa

2018
Conta corrente 33
Compromissadas (a) 3.125

3.158
As aplicações financeiras foram proporcionadas pelo adiantamento para futuro 
aumento de capital da sua controladora CRTR. (a) A Companhia estruturou 
seus recursos por meio de operações compromissadas, atrelada ao Cetificado 
de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander. A taxa média de indexa-
ção dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI com vencimento em janei-
ro de 2019. 9 Despesas Antecipadas: A Companhia possui apólice de seguro 
contratado com a empresa Swiss Re Corporate Solutions. O prêmio refere-se 
ao saldo pago como garantia de indenização, até o valor fixado na apólice, pelos 
prejuízos decorrentes de possíveis inadimplências por parte da Companhia com 
a Camara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”).
10 Imobilizado

11/04/2018 Adições 2018
Adiantamentos (a) - 2.806 2.806
Outros - 816 816

- 3.622 3.622
(a) Se refere a adiantamentos a fornecedores para a aquisição de bens e servi-
ços atrelados a construção. 
11 Fornecedores

2018
Materiais e serviços 2.564
Partes relacionadas (a) 1.051

3.615
(a) Veja nota explicativa 13 (b).
12 Provisões e passivos contingentes: A Companhia não possui passivos
contingentes em 31 de dezembro de 2018. 13 Transações com partes re-
lacionadas: (a) Adiantamento para futuro aumento de capital: Durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a controladora CRTR realizou a

título de adiantamento para futuro aumento de capital totalizando o montante de 
R$ 3.207. (b) Transações comerciais: Durante o exercício de 2018 a Celeo 
Redes Brasil S.A. pagou despesas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2018 
o saldo em aberto com a Celeo é de R$ 1.051 e está reconhecido na rubrica
de fornecedores. (c) Remuneração da administração: Em 31 de dezembro
de 2018 não houve despesas com a remuneração dos administradores. A re-
muneração é realizada pela Celeo Redes Brasil S.A. 14 Patrimônio líquido:
(a) Capital social: A Companhia foi constituída no dia 11 de abril de 2018 com 
subscrição de capital no valor de R$ 100 mil. Nos dias 8 de maio e 30 de se-
tembro houve integralização de R$ 10 mil e R$90 mil, respectivamente. No dia 
11 de dezembro de 2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da
Companhia em R$ 43.143 mil. Esse valor foi totalmente subscrito. A integraliza-
ção do capital ocorrerá na proporção dos desembolsos a serem realizados no
âmbito do financiamento do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 
Em 31 de dezembro de 2018 o capital social subscrito é de R$ 43.243 dividido 
em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 15 Serviços 
de terceiros: (a) Despesas operacionais: Nesta conta são registradas subs-
tancialmente as despesas com consultorias e auditorias. 16 Gestão de riscos 
financeiros: (a) Considerações gerais e políticas: A Companhia administra
seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e 
maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por
objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela adminis-
tração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de
liquidez (iv). A companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro
derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital: A Com-
panhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de 
seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios
às outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de com o ob-
jetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para adequar
sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da política de
pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a emissão de 
novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de adequação
de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado: Este risco é oriundo
da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas
taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, que 
impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento 
das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui 
taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se 
à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento 
de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das
contrapartes comerciais: A principal exposição a crédito é oriunda da possi-
bilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de 
valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e
auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o
volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança,
realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ain-
da a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com 
instituições financeiras: Para operações envolvendo caixa e equivalentes de 
caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de sua 
Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco por meio 
da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de instituições
financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompa-
nhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de crédito e seus 
ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para as instituições 
financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão 
de risco de liquidez: O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da 
Companhia não honrar com seus compromissos nos respectivos vencimentos. 
A Gestão financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitiga-
ção do risco de liquidez, tendo como principais pontos o alongamento de prazos 
dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de ins-
trumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite 
a identificação de eventuais necessidades de captação de recursos, com a an-
tecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos 
casos em que há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras para
os recursos excedentes com base na política de crédito da Companhia, com
o objetivo de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao
máximo os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade 
dos instrumentos financeiros: A Companhia efetua testes de análise de sen-
sibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Na 
realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse
em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados três
cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de juros 
futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução de 50% 
do cenário provável, respectivamente.

Cenários
2018 Risco (i) (ii) (iii)

Aplicações financeiras 3.125  Redução do CDI 203 152 102 
* fonte: relatório FOCUS de 28 de dezembro de 2018 publicado no site do Banco 
Central (www.bcb.gov.br). O CDI para o cenário provável (6,5%) foi considerado 
da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2019.
(c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros: Os valores
justos são determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, 
ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os va-
lores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos 
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos fi-
nanceiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são preços 
cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos 
aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) nível II - são 
informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para 
o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são informações não 
observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros 
foram classificados no nível II e não houve transferências de níveis no exercício. 
17 Evento Subsequente: Em março e maio a Companhia firmou contratos de 
fornecimentos de materiais no valor total de R$ 9.803 para a implantação do 
empreendimento.

Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor 
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador CRC-RJ 111193/O-8  

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV VI S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos
as demonstrações financeiras da Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 11 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras infor-
mações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV VI S.A. em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 11 de abril de 2018 a 
31 de dezembro de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores 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. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações 
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade 
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilida-
des da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 

pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. –Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 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, 29 de maio de 2019 

KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ 
Marcelo Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ- 086312/O-6.

Mulheres ocupam apenas 20% dos postos de trabalho em TI no Brasil
De acordo com o levan-

tamento intitulado “Obser-
vatório Softex 2019 – Per-
sona TI: Caracterização do 
Profissional de TI no Bra-
sil”, em 2007 as mulheres 
ocupavam 21.253 vagas de 
emprego de Core TI (setores 
econômicos tipicamente de 
TI) e, em 2017, esse número 
aumentou para 40.492. No 
entanto, o número de ho-
mens aumentou ainda mais 
nesse período, passando de 
67.106 para 163.685. Dessa 
forma, a participação da mu-
lher nas áreas de tecnologia 

diminuiu, já que em 2007 
representava 24% do total e 
em 2017 apenas 20%.

No setor de TI - In Hou-
se (outros setores que não 
aqueles considerados tipica-
mente de TI) o movimento 
foi o mesmo: em 2007, 23% 
dos postos de trabalho em 
tecnologia eram ocupados 
por mulheres, mas em 2017 
essa porcentagem caiu para 
20%. Eram 47.454 mulhe-
res e, 10 anos depois, esse 
número subiu para 61.420. 
Mas, o número de homens, 
por sua vez, passou de 

155.558 para 249 mil.
Adriano Krzyuy, presi-

dente da seccional para-
naense da Federação das 
Associações das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da 
Informação (Assespro-PR), 
acredita que o assunto é de 
extrema importância e por 
isso precisa ser amplamente 
debatido:

“O espaço da mulher no 
mercado de trabalho é um 
tema que está em evidência 
mundialmente e não tem 
sido tratado suficientemente 
nos setores de tecnologia. 

Mas, ele não pode ser deixa-
do de lado, porque está den-
tro de um outro tema ainda 
maior, que é a diversidade. 
Isso sem contar que a diver-
sidade é um fator preponde-
rante de sucesso das organi-
zações, já que a proximidade 
com diferentes gêneros den-
tro da empresa, contribui 
diretamente para o aumento 
da criatividade e auxilia no 
diálogo com o público exter-
no, contribuindo para uma 
maior competitividade no 
mercado” afirma.

Cresce número de lares 

chefiados por mulheres - Há, 
pelo menos, sete anos o Bra-
sil assiste a uma mudança 
estrutural na administração 
de residências. De 2012 para 
cá, o número de lares che-
fiados por mulheres cresceu 
47%, segundo indica a últi-
ma Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio Co-
mum (PNAD). Na condição 
de líderes, elas representam 
hoje 1,4 milhão ante 954 mil 
à época, enquanto a partici-
pação de homens caiu 0,4%.

Diversos fatores têm con-
tribuído para a guinada na 

atuação da mulher fora de 
casa, indo na contramão da 
restrição aos serviços do-
mésticos e cuidado com fi-
lhos. Hoje, 40 milhões de 
profissionais do gênero fe-
minino fazem parte da popu-
lação ocupada, crescimento 
de 40,8%, em 2007, para 
44% em 2016. Além do de-
semprego e queda na renda 
familiar terem levado muitas 
mulheres a procurar remune-
ração, iniciativas de lideran-
ça feminina impulsionaram 
a participação delas no mer-
cado de trabalho.
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CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A.
CNPJ/MF 17.855.050/0001-53 - NIRE 33.3.0030702-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2019

Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2019, às 
09:00h, na sede da CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A. (“Companhia” ou 
“Emissora”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Bambina, nº 130, Botafogo, CEP 22251-050. Convocação e Presença: Con-
vocação dispensada face à presença da totalidade dos membros efetivos do 
Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Parágrafo Primeiro 
do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia em vigor. Mesa: Presidente: 
Marina da Fontoura Azambuja; Secretário: Fernando Cunha Lucas Guerreiro. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a orientação à assembleia geral extraor-
dinária de acionistas da Companhia a ser realizada em 31 de maio de 2019, 
às 10:30h, na sede da Companhia (“Assembleia”) quanto à aprovação da al-
teração dos termos e condições da 1ª (primeira) emissão de debêntures sim-
ples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia 
adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, para distribuição pública com esfor-
ços restritos, da Companhia (“Debenturistas”, “Emissão” e “Debêntures”, res-
pectivamente) mediante a celebração do primeiro aditamento (“Primeiro Adita-
mento à Escritura de Emissão”) à “Escritura Particular da 1ª (primeira) Emis-
são de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Cultura Inglesa Idiomas S.A.”,
celebrada entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) e, na qualidade de prestadora de ga-
rantia fidejussória no âmbito da Emissão, o Cultura Inglesa I Fundo de Inves-
timento em Participações - Multiestratégia (“Fiador”) em 14 de novembro de 
2018 (“Escritura de Emissão”); (b) as alterações da Garantia Real (conforme 
definido abaixo), a ser prestada pela Companhia mediante a celebração do 
segundo aditamento (“Segundo Aditamento ao Contrato de Garantia Real”) ao 
“Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Ga-
rantia e Outras Avenças”, celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário 
e o Itaú Unibanco S.A. (“Banco Depositário”) em 14 de novembro de 2018; e 
(c) a autorização para que a diretoria da Companhia pratique todos os atos e
adote todas as providências necessárias para que a Companhia conceda a
Garantia Real. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da
Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
a) orientar a Assembleia com relação à aprovação das modificações da Escri-
tura de Emissão de acordo com as condições a serem previstas no Primeiro
Aditamento à Escritura de Emissão, conforme abaixo: i. alteração das cláusu-
las 2.7 e 2.7.1 da Escritura de Emissão e exclusão da Cláusula 2.7.2 da Escri-
tura de Emissão, passando a cláusula 2.7 a vigorar com a redação abaixo e
todas e quaisquer referências ao Contrato de Garantia Real da Primeira Série
e/ou ao Contrato de Garantia Real da Segunda Série e/ou aos Contratos de
Garantia Real na Escritura de Emissão a serem compreendidas como “Con-
trato de Garantia Real”: “2.7 Constituição da Garantia Real: 2.7.1 Nos ter-
mos do inciso III do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ações, observado o
disposto na Cláusula 3.5.1 abaixo, a Garantia Real (conforme definido abaixo)
será formalizada por meio do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a
Companhia, o Banco Depositário (conforme definido abaixo) e o Agente Fidu-
ciário (conforme definido abaixo), conforme aditado (“Contrato de Garantia
Real”), e deverá ser constituída mediante registro do Contrato de Garantia
Real nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das circunscrições
das sedes das partes de tal instrumento, qual seja, a Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro e, exclusivamente no caso do aditamento ao
Contrato de Garantia Real para exclusão do Banco Depositário como parte do 
mesmo, o Contrato de Garantia Real também será registrado no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.” ii. alteração das cláusulas 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 da Escritura de Emissão
de modo a refletir as novas características das garantias das Debêntures, bem
como estabelecer que toda e qualquer referência à “Fiança” na Escritura de
Emissão deverá ser compreendida como “Fiança da Primeira Série”, passan-
do as referidas cláusulas a vigorar com a seguinte redação: “3.5.1 Garantia
Real. Em garantia do fiel, correto, pontual e integral pagamento (i) de todas as
obrigações e valores, principais ou acessórios, incluindo Encargos Moratórios
(conforme definido abaixo), devidos pela Companhia nos termos desta Escri-
tura de Emissão ou do Contrato de Garantia Real, com relação às Debêntures 
da Primeira Série, bem como eventuais indenizações aqui e ali previstas, in-
cluindo todo e qualquer custo ou despesa de responsabilidade da Emissora,
nos termos das Cláusulas 8.6 e 11.5 abaixo, assim como custos e despesas
incorridas pelo Agente Fiduciário em caso de execução de garantias (“Obriga-
ções Garantidas da Primeira Série”) e (ii) de todas as obrigações e valores,
principais ou acessórios, incluindo Encargos Moratórios (conforme definido
abaixo), devidos pela Companhia nos termos desta Escritura de Emissão ou
do Contrato de Garantia Real, com relação às Debêntures da Segunda Série,
bem como eventuais indenizações aqui e ali previstas, incluindo todo e qual-
quer custo ou despesa de responsabilidade da Emissora, nos termos das
Cláusulas 8.6 e 11.5 abaixo, assim como custos e despesas incorridas pelo
Agente Fiduciário em caso de execução de garantias (“Obrigações Garantidas 
da Segunda Série” e, em conjunto com as Obrigações Garantidas da Primeira
Série, “Obrigações Garantidas”), a Emissora constituirá, até a Data de Integra-
lização da Segunda Série, a cessão fiduciária de (a) 100,00% (cem por cento)
dos direitos creditórios de sua titularidade detidos contra seus clientes em ra-
zão da prestação de serviços de curso de inglês, conforme cobrados por meio 
de boletos bancários (“Recebíveis Cedidos”), (b) os direitos creditórios decor-
rentes de sua titularidade da conta vinculada aberta junto ao Itaú Unibanco
S.A. (“Banco Depositário”) e não movimentável pela Emissora (“Conta Vincu-
lada”), na qual serão creditados (b.1) os Recebíveis Cedidos, observados os
fluxos mensais mínimos a serem previstos no Contrato de Garantia Real; e
(b.2) a Reserva da Segunda Série, sendo certo que o valor correspondente à
Reserva da Segunda Série e seus eventuais rendimentos serão cedidos fidu-
ciariamente exclusivamente em garantia do fiel, correto, pontual e integral pa-
gamento das Obrigações Garantidas da Segunda Série, observada a cláusula 
3.8.3, e (c) todos os direitos creditórios acessórios aos itens (a) e (b.1) acima,
incluindo investimentos e aplicações financeiras vinculadas à Conta Vincula-
da, tudo em conformidade com os termos e condições a serem previstos no
Contrato de Garantia Real (“Garantia Real”). 3.5.2 Garantia Fidejussória da
Primeira Série. O Fiador, neste ato, se obriga, solidariamente com a Compa-
nhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas da Primei-
ra Série, representados pelo Agente Fiduciário, como fiador, principal pagador
e solidariamente (com a Companhia) responsável por parcela referente a 50%
(cinquenta por cento) das Obrigações Garantidas da Primeira Série (“Fiança
da Primeira Série” e, em conjunto com a Garantia Real, “Garantias da Primei-
ra Série”), renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333,
parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), e dos
artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme altera-
da (“Código de Processo Civil”). (...) 3.5.3 Garantia Fidejussória da Segunda
Série. Em substituição à Reserva da Segunda Série (conforme definida abai-
xo), o Fiador obriga-se a partir de 30 de junho de 2019 (“Data Limite - Fiança
da Segunda Série”), solidariamente com a Companhia, em caráter irrevogável 
e irretratável, perante os Debenturistas da Segunda Série, representados pelo 
Agente Fiduciário, como fiador, principal pagador e solidariamente (com a
Companhia) responsável por parcela referente a 50% (cinquenta por cento)
das Obrigações Garantidas da Segunda Série (“Fiança da Segunda Série”),
com renúncia expressa aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de
exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único,
364, 366, 368, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e dos
artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil. 3.5.3.1 A Companhia obriga-se
a entregar a cópia autenticada do termo de apuração datado de 18 de abril de
2019 (“Termo de Apuração”) devidamente registado no 4º Registro de Títulos
e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro sob o nº 1022857, em 26 de abril
de 2019 em até 20 (vinte) Dias Úteis contados do referido registro, observado
que a Companhia deverá informar o Agente Fiduciário em até 1 (um) Dia Útil
no caso de o referido Termo de Apuração ser cancelado, anulado ou conside-
rado inválido. 3.5.3.2 Considerando que a Fiança da Segunda Série foi apro-
vada com base nas deliberações dos cotistas do Fiador em consulta formal
realizada em 08 de abril de 2019 e conforme Termo de Apuração, a Fiança da
Segunda Série estará devidamente constituída a partir da Data Limite - Fiança 
da Segunda Série (“Condição Suspensiva - Fiança da Segunda Série”). Fica
estabelecido que a Fiança de Segunda Série deverá observar os exatos ter-
mos e condições da Fiança da Primeira Série previstos na Cláusula 3.5.2.1 e
seguintes acima, sendo que a Fiança da Segunda Série passará a integrar,
em conjunto com a Garantia Real, o conceito de “Garantias da Segunda Sé-
rie”, que, em conjunto com as Garantias da Primeira Série, passarão a refletir
o conceito de “Garantias”. 3.5.3.2.1. A partir da data de implementação da
Condição Suspensiva - Fiança da Segunda Série, isto é 30 de junho de 2019,
(i) a Emissora notificará o Agente Fiduciário até às 09:30h (nove horas e trinta
minutos) sobre a não ocorrência das hipóteses previstas na Cláusula 3.5.3.3
desta Escritura de Emissão de modo que todos os recursos correspondentes
à Reserva da Segunda Série e às respectivas aplicações financeiras nos In-
vestimentos Permitidos da Reserva da Segunda Série (conforme definido
abaixo), conforme aplicável, depositados na Conta Vinculada sejam liberados
para a Conta Movimento (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciá-
ria) para livre movimentação da Companhia (“Notificação de Liberação - Con-
dição Suspensiva - Fiança da Segunda Série”); e (ii) na mesma data do rece-
bimento da Notificação de Liberação - Condição Suspensiva - Fiança da Se-
gunda Série, o Agente Fiduciário notificará o Banco Depositário até às 11:30h
(onze horas e trinta minutos) do mesmo dia para que seja realizada a imedia-
ta liberação dos recursos correspondentes à Reserva da Segunda Série e às
respectivas aplicações financeiras nos Investimentos Permitidos da Reserva
da Segunda Série, conforme aplicável, depositados na Conta Vinculada para
a Conta Movimento para livre movimentação da Companhia. 3.5.3.3 Caso (i)
as deliberações aprovadas no Termo de Apuração sejam canceladas, anula-
das ou consideradas inválidas; ou (ii) seja declarado o vencimento antecipado
das obrigações decorrentes desta Escritura de Emissão, conforme previsto na 
Cláusula 6.1.1.1; os Debenturistas da Segunda Série, representados pelo
Agente Fiduciário, poderão, a seu exclusivo critério, independentemente de
qualquer comunicação, aviso ou ,notificação judicial ou extrajudicial, indepen-
dentemente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou ex-
trajudicial, excutir a Reserva da Segunda Série e seus respectivos rendimen-
tos, depositados na Conta Vinculada a fim de garantir as Obrigações da Se-
gunda Série.” iii. alteração da cláusula 3.6.1 e exclusão das cláusulas 3.6.3 e
3.6.3.1 da Escritura de Emissão, sendo que todas as referências ao Coorde-
nador Líder deverão ser entendidas como “Coordenadores”, passando a Cláu-
sula 3.6 da Escritura de Emissão a vigorar com a seguinte redação: “3.6 Pro-
cedimento de Distribuição: 3.6.1. As Debêntures serão objeto de distribui-
ção pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o
regime de garantia firme de colocação, com relação a totalidade das Debêntu-
res, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários responsáveis pela distribuição das Debên-
tures (“Coordenadores”), nos termos do “Contrato de Coordenação, Estrutura-
ção e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob Regime Misto de Co-
locação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) Séries,
da 1ª (Primeira) Emissão da Cultura Inglesa Idiomas S.A.”, celebrado entre a
Emissora e os Coordenadores, conforme aditado (“Contrato de Colocação”).
3.6.2 O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução
CVM 476, conforme previsto no Contrato de Colocação. Para tanto, os Coor-
denadores poderão acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores
Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição de Debêntures por,
no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. 3.6.2.1. Nos termos da
Instrução CVM 476, a Oferta Restrita será destinada a Investidores Profissio-
nais, e para fins da Oferta Restrita, serão considerados “Investidores Profis-
sionais” aqueles investidores referidos no artigo 9º-A da Instrução CVM 539,

observado que os fundos de investimento e carteiras administradas de valores 
mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor 
serão considerados como um único investidor, para os fins dos limites previs-
tos na Cláusula 3.6.2 acima. 3.6.2.2. No ato de subscrição das Debêntures, os 
Investidores Profissionais assinarão declaração atestando, dentre outros, que 
efetuaram sua própria análise com relação à capacidade de pagamento da 
Emissora e atestando sua condição de Investidor Profissional, de acordo com 
o Anexo 9-A da Instrução CVM 539, e estar cientes, entre outras coisas, de
que: (a) a Oferta Restrita não foi registrada perante a CVM, e que poderá vir a
ser registrada na ANBIMA apenas para fins de informação de base de dados,
nos termos da Cláusula 2.2.1 acima, desde que expedidas diretrizes específi-
cas pela ANBIMA até a data da Comunicação de Encerramento; e (b) as De-
bêntures estão sujeitas a restrições de negociação previstas na regulamenta-
ção aplicável e nesta Escritura, devendo, ainda, por meio de tal declaração,
manifestar sua concordância expressa a todos os termos e condições desta
Escritura. 3.6.3. A Emissora obriga-se a: (a) não contatar ou fornecer informa-
ções acerca da Oferta Restrita a qualquer Investidor Profissional, exceto se
previamente comunicado aos Coordenadores; e (b) informar aos Coordena-
dores, até o Dia Útil imediatamente subsequente, sobre a ocorrência de con-
tato que receba de potenciais Investidores Profissionais que venham a mani-
festar seu interesse na Oferta Restrita, comprometendo-se desde já a não
tomar qualquer providência em relação aos referidos potenciais Investidores
Profissionais nesse período. 3.6.4. Não existirão reservas antecipadas, nem
fixação de lotes mínimos ou máximos para a Oferta Restrita, independente-
mente da ordem cronológica. 3.6.5 Não haverá preferência para subscrição
das Debêntures pelos atuais acionistas ou controladores (conforme definição
de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) (“Contro-
ladores”, sendo termos correlatos como “Controle” e “Controlada” utilizados
com o mesmo significado) diretos ou indiretos da Emissora. 3.6.6. Não será
constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado contrato de garantia
de liquidez para as Debêntures. Não será firmado contrato de estabilização de
preço das Debêntures no mercado secundário.” iv. alteração da cláusula 3.8.3 
da Escritura de Emissão, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“3.8.3 Para fins de constituição de fundo de reserva em garantia das Obriga-
ções Garantidas da Segunda Série, 50% (cinquenta por cento) dos recursos
líquidos das Debêntures da Segunda Série serão creditados e retidos na Con-
ta Vinculada (“Reserva da Segunda Série”), que somente será liberada me-
diante a implementação da Condição Suspensiva - Fiança da Segunda Série,
conforme previsto na Cláusula 3.5.3.2 acima. Será permitida a aplicação dos
recursos correspondentes à Reserva da Segunda Série dentre os seguintes
investimentos: Certificados de Depósito Bancário (“Investimentos Permitidos
da Reserva da Segunda Série”).” v. alteração da Data de Vencimento das
Debêntures da Segunda Série, passando a cláusula 4.5.1 da Escritura de
Emissão a vigorar com a seguinte redação: “4.5.1 Ressalvadas as hipóteses
de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura
de Emissão: (i) as Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de
6 (seis) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 21 de
novembro de 2024, (“Data de Vencimento da Primeira Série”) e (ii) as Debên-
tures da Segunda Série terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos e 6 (seis) 
meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 21 de abril
maio de 2024 (“Data de Vencimento da Segunda Série” e, em conjunto com a
Data de Vencimento da Primeira Série, “Data de Vencimento”).” vi. alteração
das cláusulas 4.6 e 4.7 da Escritura de Emissão para prever o novo regime de 
colocação das Debêntures da Segunda Série e a alteração do valor nominal
unitário das Debêntures da Segunda Série, bem como a exclusão da Cláusula 
4.7.2 da Escritura de Emissão, com a consequente renumeração automática
da cláusula subsequente, passando as Cláusulas 4.6 e 4.7 da Escritura de
Emissão a vigorar conforme abaixo: “4.6. Valor Nominal Unitário: 4.6.1. As
Debêntures da Primeira Série (conforme definido abaixo) terão valor nominal
unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Primeira Série”) e as Debêntures da Segunda Série (conforme
definido abaixo) terão valor nominal unitário de R$100.000,00 (cem mil reais)
(“Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto
com o Valor Nominal das Debêntures da Primeira Série, “Valor Nominal Unitá-
rio”) na Data de Emissão. 4.7 Quantidade de Debêntures: 4.7.1. Serão emi-
tidas 435 (quatrocentas e trinta e cinco) Debêntures, sendo 85 (oitenta e cin-
co) Debêntures alocadas na primeira série da Emissão (“Debêntures da Pri-
meira Série”), totalizando o valor de R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões
de reais), e 350 (trezentas e cinquenta) Debêntures alocadas na segunda
série da Emissão (“Debêntures da Segunda Série”), totalizando o valor de
R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais). 4.7.2. Todas as referências
às “Debêntures” devem ser entendidas como referências indistintamente às
Debêntures da Primeira Série e às Debêntures da Segunda Série.” vii. altera-
ção da cláusula 4.11 da Escritura de Emissão a fim de prever que a data de
pagamento da remuneração das Debêntures da Segunda Série deverá ocor-
rer a partir da data de integralização das Debêntures da Segunda Série, pas-
sando a vigorar com a seguinte redação: “4.11. Pagamento da Remunera-
ção: 4.11.1. Sem prejuízo dos pagamentos devidos em decorrência de reali-
zação da Amortização Extraordinária ou da liquidação antecipada das Debên-
tures da respectiva série da Emissão em razão do resgate antecipado ou da
declaração de vencimento antecipado, nos termos previstos nesta Escritura
de Emissão, a Remuneração aplicável às: (i) Debêntures da Primeira série
será paga mensalmente, a partir da Data de Emissão, observado que as par-
celas serão devidas sempre no dia 30 de cada mês, exceto no mês de feve-
reiro, em que as parcelas serão devidas no dia 28, e com relação à última data 
de pagamento, que corresponderá à Data de Vencimento da Primeira Série
(sendo cada data em que ocorra o pagamento da Remuneração da Primeira
Série uma “Data de Pagamento de Remuneração da Primeira Série”) e; (ii)
Debêntures da Segunda Série será paga mensalmente, a partir de junho de
2019, observado que as parcelas serão devidas sempre no dia 30 de cada
mês, exceto no mês de fevereiro, em que as parcelas serão devidas no dia 28, 
e com relação à última data de pagamento, que corresponderá à Data de
Vencimento da Segunda Série, cada data em que ocorra o pagamento da
Remuneração da Segunda Série uma “Data de Pagamento de Remuneração
da Segunda Série” e, em conjunto e indistintamente com cada Data de Paga-
mento de Remuneração da Segunda Série, uma “Data de Pagamento de Re-
muneração”).” viii. alteração da cláusula 4.12.1 da Escritura de Emissão, em
conjunto com a inclusão da cláusula 4.12.2 para refletir o plano de amortiza-
ção das Debêntures da Segunda Série, que passam a vigorar com a seguinte
redação: “4.12.1. Sem prejuízo dos pagamentos devidos em decorrência de
realização da Amortização Extraordinária ou da liquidação antecipada das De-
bêntures da respectiva série da Emissão em razão do resgate antecipado ou
do vencimento antecipado, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão,
o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será
amortizado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais consecutivas, a partir de 
2 (dois) anos contados da Data de Emissão (exclusive), observado que as
parcelas serão devidas sempre no dia 30 de cada mês (exceto no mês de fe-
vereiro, em que as parcelas serão devidas no dia 28, e com relação à última
data de amortização, que corresponderá à Data de Vencimento da Primeira
Série), sendo a primeira parcela devida em 30 de dezembro de 2020 e as
demais parcelas serão devidas em cada uma das respetivas datas de amorti-
zação das Debêntures, de acordo com a tabela abaixo:

Parcela
Data de amortização

das Debêntures
da Primeira Série

Percentual Amortizado do Saldo
do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Primeira Série

1ª 30/12/2020 2,0833%
2ª 30/01/2021 2,1276%
3ª 28/02/2021 2,1739%
4ª 30/03/2021 2,2222%
5ª 30/04/2021 2,2727%
6ª 30/05/2021 2,3255%
7ª 30/06/2021 2,3809%
8ª 30/07/2021 2,4390%
9ª 30/08/2021 2,5000%
10ª 30/09/2021 2,5641%
11ª 30/10/2021 2,6315%
12ª 30/11/2021 2,7027%
13ª 30/12/2021 2,7777%
14ª 30/01/2022 2,8571%
15ª 28/02/2022 2,9411%
16ª 30/03/2022 3,0302%
17ª 30/04/2022 3,1249%
18ª 30/05/2022 3,2257%
19ª 30/06/2022 3,3333%
20ª 30/07/2022 3,4482%
21ª 30/08/2022 3,5713%
22ª 30/09/2022 3,7036%
23ª 30/10/2022 3,8460%
24ª 30/11/2022 3,9999%
25ª 30/12/2022 4,1665%
26ª 30/01/2023 4,3477%
27ª 28/02/2023 4,5453%
28ª 30/03/2023 4,7617%
29ª 30/04/2023 4,9998%
30ª 30/05/2023 5,2630%
31ª 30/06/2023 5,5553%
32ª 30/07/2023 5,8821%
33ª 30/08/2023 6,2497%
34ª 30/09/2023 6,6663%
35ª 30/10/2023 7,1425%
36ª 30/11/2023 7,6919%
37ª 30/12/2023 8,3328%
38ª 30/01/2024 9,0903%
39ª 28/02/2024 9,9992%
40ª 30/03/2024 11,1102%
41ª 30/04/2024 12,4988%
42ª 30/05/2024 14,2842%
43ª 30/06/2024 16,6645%
44ª 30/07/2024 19,9969%
45ª 30/08/2024 24,9952%
46ª 30/09/2024 33,3248%
47ª 30/10/2024 49,9808%
48ª Data de Vencimento da 

Primeira Série
100,0000%

4.12.2 Sem prejuízo dos pagamentos devidos em decorrência de realização 
da Amortização Extraordinária ou da liquidação antecipada das Debêntures 
da respectiva série da Emissão em razão do resgate antecipado ou do venci-
mento antecipado, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado 
em 37 (trinta e sete) parcelas mensais consecutivas, observado que as parce-
las serão devidas sempre no dia 30 de cada mês (exceto no mês de fevereiro, 
em que as parcelas serão devidas no dia 28, e com relação à última data de 
amortização, que corresponderá à Data de Vencimento da Segunda Série, 
sendo a primeira parcela devida em 30 de maio de 2021 e as demais parcelas 
serão devidas em cada uma das respetivas datas de amortização das Debên-
tures, de acordo com a tabela abaixo:

Parcela

Data de amortização
das Debêntures

da Segunda Série

Percentual Amortizado do Saldo 
do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures Segunda Série 
1ª 30/05/2021 2,70%
2ª 30/06/2021 2,78%
3ª 30/07/2021 2,86%
4ª 30/08/2021 2,94%
5ª 30/09/2021 3,03%
6ª 30/10/2021 3,13%
7ª 30/11/2021 3,23%

Parcela

Data de amortização
das Debêntures

da Segunda Série

Percentual Amortizado do Saldo 
do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures Segunda Série 
8ª 30/12/2021 3,33%
9ª 30/01/2022 3,45%
10ª 28/02/2022 3,57%
11ª 30/03/2022 3,70%
12ª 30/04/2022 3,85%
13ª 30/05/2022 4,00%
14ª 30/06/2022 4,17%
15ª 30/07/2022 4,35%
16ª 30/08/2022 4,55%
17ª 30/09/2022 4,76%
18ª 30/10/2022 5,00%
19ª 30/11/2022 5,26%
20ª 30/12/2022 5,56%
21ª 30/01/2023 5,88%
22ª 28/02/2023 6,25%
23ª 30/03/2023 6,67%
24ª 30/04/2023 7,14%
25ª 30/05/2023 7,69%
26ª 30/06/2023 8,33%
27ª 30/07/2023 9,09%
28ª 30/08/2023 10,00%
29ª 30/09/2023 11,11%
30ª 30/10/2023 12,50%
31ª 30/11/2023 14,29%
32ª 30/12/2023 16,67%
33ª 30/01/2024 20,00%
34ª 28/02/2024 25,00%
35ª 30/03/2024 33,33%
36ª 30/04/2024 50,00%
37ª Data de Vencimento da 

Segunda Série
100,00%

ix. ratificação das referências previstas no item “I” da Cláusula 5.2.1 da Escri-
tura de Emissão, passando a vigorar com a seguinte redação: “5.2.1 (...) I - a
Emissora realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de comunicação
individual enviada aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário, ou
publicação de anúncio, nos termos da Cláusula 4.19 acima (“Edital de Oferta
de Resgate Antecipado”), o qual deverá descrever os termos e condições da
Oferta de Resgate Antecipado, incluindo (a) se a Oferta de Resgate Antecipa-
do será relativa à totalidade ou a parte das Debêntures, devendo abranger
todas as séries, sem distinção; (b) caso a Oferta de Resgate Antecipado se
refira a parte das Debêntures, a quantidade de Debêntures objeto da Oferta
de Resgate Antecipado, observado o disposto no inciso IV abaixo; (c) se a
Oferta de Resgate Antecipado estará condicionada à aceitação desta por uma 
quantidade mínima de Debêntures; (d) o valor do prêmio de resgate antecipa-
do, caso exista, que não poderá ser negativo; (e) a forma de manifestação dos
Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado, ob-
servado o disposto no inciso II abaixo; (f) a data efetiva para o resgate anteci-
pado das Debêntures; e (g) demais informações necessárias para tomada de
decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do resgate antecipado das 
Debêntures.” x. inclusão do: (i) item “x” da Cláusula 6.1.1.1 da Escritura de
Emissão para prever que a não implementação da Condição Suspensiva -
Fiança da Segunda Série ensejará o vencimento antecipado automático das
Debêntures da Segunda Série; e (ii) conceito de coligadas no item “ix” da
cláusula 6.1.1.1 da Escritura de Emissão, que passam a vigorar com a seguin-
te redação: “6.1.1.1 Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o
vencimento automático das obrigações decorrentes desta Escritura de Emis-
são: (...) IX. atuação, pela Emissora, pelo Fiador e/ou por qualquer das Con-
troladas e/ou coligadas, conforme definição prevista no artigo 243 § 1 da Lei
das Sociedades por Ações, da Emissora, em desconformidade com as nor-
mas que lhe são aplicáveis que versam sobre atos de corrupção e atos lesivos 
contra a administração pública, na forma da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, conforme alterada, e do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 (em
conjunto “Leis Anticorrupção”); e X. exclusivamente com relação às Debêntu-
res da Segunda Série, a não implementação da Condição Suspensiva - Fian-
ça da Segunda Série até a Data Limite - Fiança da Segunda Série e/ou na
hipótese de o Termo de Apuração ser cancelado, anulado ou considerado in-
válido.” xi. Inclusão do item “xxi” da Cláusula 6.1.1.2 da Escritura de Emissão
para prever que a não manutenção de, pelo menos, 60% (sessenta por cento) 
dos cotistas atuais do Fiador ensejará o vencimento antecipado não automá-
tico das Debêntures, passando a referida cláusula a vigorar com a seguinte
redação: “6.1.1.2 Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o
vencimento não automático das obrigações decorrentes desta Escritura de
Emissão: (...) XXI. não manutenção de participação direta ou indireta no Fia-
dor, pelo menos, 60% (sessenta por cento) do seu capital comprometido entre
os cotistas atuais do Fiador até a última Data de Vencimento, observado que
será permitida a transferência de cotas dos atuais cotistas do Fiador para (i)
suas sociedades controladas; e/ou (ii) seus respectivos cônjuges ou compa-
nheiros e/ou ascendentes e/ou descendentes até o 1º (primeiro) grau, confor-
me aplicável, sem que tais transferências sejam consideradas uma alteração
do cotista atual do Fiador para os fins deste item.” xii. alteração das cláusulas
6.1.3; 6.1.3.1; 6.1.3.2 e 6.2.3.1 da Escritura de Emissão, a fim de adequar as
redações concernentes às Assembleias Gerais de Debenturistas para cada
respectiva série, que passam a vigorar com a seguinte redação: “6.1.3. Ocor-
rendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 6.1.1.2
acima, o Agente Fiduciário deverá, no prazo máximo de 2 (dois) Dias Úteis
contados da data em que tiver ciência de sua ocorrência, convocar uma As-
sembleia Geral de Debenturistas de cada série, conforme aplicável, a se rea-
lizar conforme legislação aplicável e as regras de convocação e instalação
definidas nesta Escritura, para deliberar sobre a eventual não decretação de
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Pri-
meira Série ou das Debêntures da Segunda Série, conforme aplicável. 6.1.3.1. 
Se, na referida assembleia geral de Debenturistas da Primeira Série e/ou de
Debenturistas da Segunda Série, conforme aplicável, os Debenturistas da Pri-
meira Série e/ou os Debenturistas da Segunda Série, conforme aplicável, re-
presentando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures da determinada
série decidirem por não declarar o vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures da respectiva série, conforme aplicável, ou, ain-
da, em caso de suspensão dos trabalhos para deliberação em data posterior,
o Agente Fiduciário não deverá declarar o vencimento antecipado das obriga-
ções decorrentes das Debêntures da respectiva série; caso contrário, ou em
caso de não instalação, em segunda convocação, da referida assembleia ge-
ral de Debenturistas, o Agente Fiduciário deverá, imediatamente, declarar o
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da res-
pectiva série, conforme aplicável. 6.1.3.2. Em caso do vencimento antecipado
das obrigações decorrentes das Debêntures de determinada série, a Emisso-
ra se obriga a resgatar a totalidade das Debêntures da respectiva série, com
o seu consequente cancelamento, pelo Valor Nominal Unitário da respectiva
série (ou saldo do Valor Nominal Unitário da respectiva série, conforme o
caso), acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a pri-
meira Data de Integralização da respectiva série, ou da última Data de Paga-
mento de Remuneração da respectiva série ou a última Data de Amortização
Extraordinária da respectiva série, conforme o caso, até a data do efetivo res-
gate, sem prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o
caso. A Emissora se obriga, ainda, ao pagamento de quaisquer outros valores 
eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de Emis-
são, fora do âmbito da B3, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em
que tenha sido declarado o vencimento antecipado das obrigações decorren-
tes das Debêntures da específica série, sob pena de, em não o fazendo, ficar
obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios, sendo certo que, tal
pagamento é devido pela Emissora deste a data da declaração do vencimento 
antecipado, podendo os Debenturistas da determinada série adotar todas as
medidas necessárias para a satisfação do seu crédito, independentemente de 
qualquer prazo operacional necessário para o resgate das Debêntures da res-
pectiva série. O Agente Fiduciário se obriga a comunicar a B3 sobre a decla-
ração do vencimento antecipado das Debêntures da respectiva série imedia-
tamente após o evento. 6.2.3. Renúncia ou Perdão Temporário (Waiver)
prévio: 6.2.3.1. Não obstante o disposto nesta Cláusula VI, a Emissora pode-
rá, a qualquer momento, convocar Assembleia Geral de Debenturistas de
cada série, conforme aplicável, para que estes deliberem sobre a renúncia ou
o perdão temporário (waiver) prévio de qualquer Evento de Inadimplemento
previsto na Cláusula 6.1. acima, que dependerá da aprovação de Debenturis-
tas que representem a maioria simples das Debêntures em Circulação da res-
pectiva série.” xiii. alteração das obrigações previstas nos incisos “XV”; “XVI”
e “XVII”, bem como inclusão do novo inciso “XX” da Cláusula 7.1 da Escritura,
que passam a vigorar com a seguinte redação: “7.1. (...) XV. notificar o Agen-
te Fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Úteis da data em que tomar ciência, de que
a Emissora, qualquer de suas controladoras, coligadas e/ou controladas, dire-
tas ou indiretas, o Fiador, ou ainda, qualquer dos respectivos administradores, 
empregados, mandatários, representantes, bem como fornecedores, contra-
tados ou subcontratados encontram-se envolvidos em investigação, inquérito,
ação, procedimento e/ou processo judicial ou administrativo, conduzidos por
autoridade administrativa ou judicial nacional ou estrangeira, relativos à práti-
ca de atos lesivos ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o siste-
ma financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública nacional ou
estrangeira, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo
ou financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estran-
geira aplicável, desde que não haja impedimento legal, devendo, quando soli-
citado pelo Agente Fiduciário, fornecer cópia de eventuais decisões proferidas
e de quaisquer acordos judiciais ou extrajudiciais firmados no âmbito dos cita-
dos procedimentos, bem como informações detalhadas sobre as medidas
adotadas em resposta a tais procedimentos; XVI. não oferecer, prometer, dar,
autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem in-
devida, pecuniária ou de qualquer natureza, assim como não praticar atos le-
sivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema
financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou es-
trangeira, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou 
financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira
aplicável, e tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administra-
dores, empregados, agentes, representantes, fornecedores contratados ou
subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo em seu benefício;
XVII. observar, cumprir e/ou fazer cumprir, por si, por suas coligadas, contro-
ladas, controladoras e seus respectivos administradores, empregados, direto-
res, agentes, representantes, fornecedores, contratados, subcontratados ou
terceiros agindo em seu nome toda e qualquer lei que trata de corrupção, cri-
mes contra a ordem econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de
bens, direitos e valores, ou contra o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado
de Capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, incluindo,
sem limitação, atos ilícitos que possam ensejar responsabilidade administrati-
va, civil ou criminal nos termos Legislação Anticorrupção, (a) adotando políti-
cas e procedimentos internos que assegurem integral cumprimento das leis
acima, nos termos do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015; (b) dando
conhecimento pleno de tais normas a todos os seus profissionais e/ou os de-
mais prestadores de serviços, previamente ao início de sua atuação no âmbi-
to da Oferta Restrita; e (c) abstendo-se de praticar atos de corrupção e de agir
de forma lesiva à administração pública, nacional ou estrangeira; XX. cumprir,
durante o prazo de vigência das Debêntures, as obrigações oriundas da legis-
lação e da regulamentação ambiental, relativas à saúde e segurança ocupa-
cional aplicável à Emissora, inclusive no que se refere à inexistência de traba-
lho escravo e infantil, bem como àquela pertinente à Política Nacional do Meio 
Ambiente, às Resoluções do Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente
e às demais legislações e regulamentações ambientais supletivas, adotando
as medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir
eventuais danos ambientais apurados, decorrentes da atividade descrita em
seu objeto social.” xiv. alteração da cláusula 9.1 da Escritura de Emissão, a
fim de prever a possibilidade de realização de Assembleia Geral de Debentu-
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ristas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio 
de comunicação, se assim permitido pela legislação aplicável ou pela CVM, 
passando a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula IX: Assembleia Geral 
De Debenturistas: 9.1. Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-
-se em assembleia geral, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das
Sociedades por Ações, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comu-
nhão dos Debenturistas (“Assembleia Geral” ou “Assembleia Geral de Deben-
turistas”). Os Debenturistas de cada uma das Séries poderão, a qualquer tem-
po, reunir-se, de forma presencial, por conferência telefônica, vídeo conferên-
cia ou por qualquer outro meio de comunicação, caso venha a ser permitido o
uso e esclarecida a forma aplicável do voto, expressamente em relação às
debêntures, pela legislação aplicável e CVM, em Assembleia Geral de Deben-
turistas da respectiva Série, de acordo com o artigo 71 da Lei das Sociedades
por Ações, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos
Debenturistas da respectiva Série. Nos casos em que a Assembleia Geral seja 
convocada para deliberar somente sobre matéria de interesse dos Debenturis-
tas de determinada série da Emissão, o percentual de 10% (dez por cento)
referido na Cláusula 9.2.1, bem como os quóruns de instalação e aprovação
definidos nesta Escritura, serão calculados em relação à totalidade das De-
bêntures em Circulação da respectiva Série.” xv. Alteração do quórum de de-
liberação das Debêntures da Segunda Série, passando as cláusulas 9.4.2 e
9.4.3 da Escritura de Emissão a vigorar com a seguinte redação: “9.4.2. Res-
salvados os quóruns específicos estabelecidos nesta Escritura de Emissão e
na legislação aplicável, (i) as deliberações das Assembleias Gerais de Deben-
turistas da Primeira Série realizadas em primeira convocação dependerão da
aprovação de Debenturistas titulares de, no mínimo, maioria absoluta das 
Debêntures em Circulação da Primeira Série, enquanto as Assembleias Ge-
rais de Debenturistas da Segunda Série realizadas em primeira convocação
dependerão da aprovação de Debenturistas titulares de, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) das Debêntures em Circulação da Segunda Série e, (ii)
em segunda convocação, dependerão da aprovação da maioria simples dos
Debenturistas presentes ou dos Debenturistas presentes da respectiva Série,
conforme aplicável. 9.4.3 As hipóteses de alteração (i) dos quóruns e disposi-
ções previstos nesta cláusula, (ii) da Remuneração, (iii) das Datas de Venci-
mento, (iv) dos valores, montantes e datas de amortização do principal das
Debêntures; (v) do resgate antecipado facultativo das Debêntures; (vi) dos
quóruns previstos nesta Escritura de Emissão; e/ou (vii) dos Eventos de
Inadimplemento; dependerão da aprovação de Debenturistas que represen-
tem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação e/ou
90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação da respectiva série,

conforme aplicável, assim como as deliberações para alteração de quaisquer 
das condições da Fiança da Primeira e/ou da Fiança da Segunda Série e/ou 
da Garantia Real dependerão da aprovação de Debenturistas que represen-
tem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures da Primeira Série 
em Circulação ou 90% (noventa por cento) das Debêntures da Segunda Série 
em Circulação, conforme o caso.” xvi. alteração do item XIV da Cláusula 10.1 
para prever a inclusão do termo “Efeito Adverso Relevante”, bem como o item 
XVIII da referida cláusula para incluir as coligadas da Emissora e/ou Fiador, 
que passam a vigorar com a seguinte redação: “10.1. A Emissora e o Fiador, 
neste ato, declaram que: (...) XIV. não tem conhecimento de qualquer ação 
judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou outro procedi-
mento de investigação governamental que possa afetar adversamente a 
Emissão ou os negócios da Emissora e/ou qualquer evento que cause um 
Efeito Adverso Relevante; (...) XVIII. não tem conhecimento de qualquer viola-
ção ou indício de violação, em benefício ou interesse da Emissora, do Fiador, 
de suas afiliadas, controladas, controladoras e/ou coligadas, conforme defini-
ção prevista no artigo 243 §1 da Lei das Sociedades por Ações, de qualquer 
dispositivo legal ou regulatório, nacional ou estrangeiro, relativo à prática de 
corrupção ou de atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limita-
ção, a Legislação Anticorrupção, conforme aplicável.” xvii. ratificação das re-
ferências previstas na Cláusula 10.4 da Escritura de Emissão, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: “10.4 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 
10.3 acima, a Emissora e o Fiador obrigam-se a notificar, na mesma data em 
que tomar conhecimento, o Agente Fiduciário caso qualquer das declarações 
prestadas nos termos da Cláusula 10.1 acima seja falsa e/ou incorreta na data 
em que foi prestada.” xviii. Alteração da Cláusula 11.1.1 para prever a inclusão 
de um novo contato para envio de comunicações a Companhia, passando a 
vigorar com a seguinte redação: “11.1.1 As comunicações a serem enviadas 
por qualquer das Partes nos termos desta Escritura deverão ser encaminha-
das aos destinatários aplicáveis para os seguintes endereços: Para a Emisso-
ra: Cultura Inglesa Idiomas S.A. Rua Bambina, nº 130, Botafogo, Rio de 
Janeiro - RJ, CEP 22251-050, At.: Sr. Fernando Lucas Cunha Guerreiro / Sra. 
Marina da Fontoura Azambuja, Tel.: (21) 2528-1131, E-mail: juridico.corpora-
tivo@spot-edu.com.br/ri@spot-edu.com.br ” xix. substituir o Anexo I da Escri-
tura de Emissão para prever a nova definição de “EBITDA” como o lucro líqui-
do da Emissora apurado antes da consideração de: (a) despesa (ou receita) 
financeira; (b) provisão para o imposto de renda e contribuições sociais; (c) 
depreciações e amortizações; (d) amortização de mais valia de estoque; (e) 
perdas (ou lucros) resultantes de equivalência patrimonial nos resultados dos 
investimentos em sociedades coligadas ou controladas; (f) ágio; (g) despesas 

com plano de stock options; (h) baixas decorrentes de impairment de ativos 
(efeito não-caixa), calculado nos termos da Instrução CVM nº 527, de 4 de 
outubro de 2012; (i) exclusão da amortização do investimento em desenvolvi-
mento editorial que a auditoria externa apropriar como custo e cujo valor este-
ja destacado nas notas explicativas das demonstrações financeiras auditadas; 
e (j) exclusão de custos e despesas não recorrentes cujo valor esteja destaca-
do nas notas explicativas das demonstrações financeiras auditadas e ratifica-
dos e destacados pelos auditores como não recorrentes. b) em decorrência do 
item (a) da Ordem do Dia, aprovação das novas condições da Garantia Real 
(conforme definido abaixo) das Debêntures e da constituição, pela Compa-
nhia, até a Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série, median-
te a celebração do Segundo Aditamento ao Contrato de Garantia Real, de 
cessão fiduciária de: (i) 100,00% (cem por cento) dos direitos creditórios de 
sua titularidade detidos contra seus clientes em razão da prestação de servi-
ços de curso de inglês, conforme cobrados por meio de boletos bancários 
(“Recebíveis Cedidos”), (ii) os direitos creditórios decorrentes de sua titularida-
de da conta vinculada aberta junto ao Banco Depositário e não movimentável 
pela Emissora (“Conta Vinculada”), na qual serão creditados os Recebíveis 
Cedidos, observados os fluxos mensais mínimos a serem previstos no Contra-
to de Garantia Real, e (iii) todos os direitos creditórios acessórios aos itens (i) 
e (ii) acima, incluindo investimentos e aplicações financeiras vinculadas à 
Conta Vinculada, tudo em conformidade com os termos e condições a serem 
previstos no Segundo Aditamento ao Contrato de Garantia Real (“Garantia 
Real”); e c) a autorização para que a diretoria da Companhia adote todas as 
medidas necessárias à constituição das novas condições da Garantia Real, 
incluindo a contratação dos prestadores de serviço, bem como a negociação 
e a celebração do Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão, do Segundo 
Aditamento ao Contrato de Garantia Real e outros instrumentos que se fize-
rem necessários para a constituição da Garantia Real. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, encerrou-se esta reunião, após a lavratura desta ata, 
que foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes da Companhia, que com-
põem a totalidade dos membros efetivos do órgão. Certifico e dou fé que con-
fere com a ata lavrada em livro próprio. Conselheiros: Rafaela Dantas Roden-
burg Villela, Maria Eduarda de Arruda Falcão Vasconcellos, Carlos Alberto 
Guerra Filgueiras, Luis Henrique de Moura Gonçalves, Sidney Victor da Costa 
Breyer e Bruno Elias Pires. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2019. Autenticação 
da Mesa: Marina da Fontoura Azambuja - Presidente; Fernando Cunha Lucas 
Guerreiro - Secretário. JUCERJA nº 3646569 em 10/06/2019. Bernardo F.S. 
Berwanger - Secretário-Geral.
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Ata da AGE realizada em 05/06/19. Data, Horário e Local. No dia 5/06/19, 
às 12h, na sede social da Santa Teresa Participações S.A. (“Cia.”), na Rua 
Alcindo Guanabara, 25, sl. 1.804, Centro, RJ. Convocação e Presença. Dis-
pensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista repre-
sentando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas 
constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa.
Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Ana Luiza de Figueiredo 
Brandão Squadri. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a redução do capital 
social para absorver prejuízos acumulados; (ii) a redução de capital social 
por ser excessivo; e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social. Deli-
berações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do 
dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar a redução do 
capital da Cia., a fim de absorver os prejuízos acumulados, no montante de 
R$40.185.000,00, com o consequente cancelamento de 40.185.000 ações 
ordinárias. (ii) Aprovar, ainda, a redução do capital da Cia., considerado ex-
cessivo, no valor de R$2.000.000,00, com o consequente cancelamento de 
2.000.000 de ações ordinárias. Em razão da deliberação acima, alterar o art. 
5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art.
5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, em moe-
da corrente nacional, é de R$44.311.570,00, representado por 44.311.570 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Em decorrência da re-
dução do capital por ser considerado excessivo acima mencionada, resta 
autorizada a restituição ao acionista, do valor correspondente à redução do 
capital realizada, em moeda corrente do país. Adicionalmente, em face do 
que dispõe o art. 174 da Lei 6.404/76, resta registrado que a eficácia da 
deliberação de restituição da parcela de capital reduzida ao acionista fica 
condicionada ao cumprimento da (i) publicação da presente ata antes do 
seu respectivo registro perante a JUCERJA; (ii) decurso do prazo de 60 dias, 
contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada 
pelos interessados, nos termos do §1º do citado dispositivo legal, oposição 
ou, se existente, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. (iii) 
Aprovar a reforma e consolidação do novo Estatuto Social da Cia., conforme 
proposta apresentada, a qual foi lida, aprovada e rubricada por todos para o 
arquivo na sede social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como 
nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os tra-
balhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida 
e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 5/06/19. Mesa:
Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente; Ana Luiza de Figueiredo Brandão 
Squadri - Secretária. Acionistas: K2 Brasil Partners I E - Fundo de In-
vestimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior; 
Etna LBO V - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior.

Consumo nacional deve  
movimentar R$ 4,7 trilhões em 2019

Em 2019, o consumo das 
famílias brasileiras continu-
ará não só em crescimento, 
como também deverá im-
pulsionar o Produto Inter-
no Bruto (PIB) do país. Na 
contramão das últimas ex-
pectativas, a economia tem 
potencial para movimentar 
cerca de R$ 4,7 trilhões, sen-
do responsável por 64,8% da 
somatória de bens e serviços 
deste ano. A previsão, ba-
seada no índice de inflação 
IPCA de 3,89%, é do estudo 
IPC Maps 2019, especializa-
do no cálculo de índices de 
potencial de consumo na-
cional, com base em dados 
oficiais.

Ainda segundo o levan-
tamento, as capitais perde-
rão espaço no consumo (de 
29,6% em 2018 para 28,9% 
este ano) e, em contrapar-
tida, o interior dos estados 
voltará a dar sinais de recu-
peração, elevando de 54% 
para 54,4% a movimentação 
de recursos neste ano.

Com mais de 210 milhões 
de habitantes, o Brasil con-
centra 84,8% dos seus cida-
dãos (178,1 milhões) na área 
urbana, que respondem pelo 
consumo per capita de R$ 
24.420,15. Enquanto isso, 
os gastos dos 31,9 milhões 
de cidadãos rurais corres-
pondem a R$ 10.498,72 por 
habitante.

Embora com presença re-
duzida em quantidade de do-
micílios, a classe B continua 
puxando o cenário de con-
sumo: representa 20,97% 
dos domicílios e encabeça 
o ranking com 38,41% (cer-
ca de R$ 1,67 trilhão) dos 
recursos que serão gastos 
pelos brasileiros em 2019. 
Cada vez mais próxima, a 
classe C aparece com 37,5% 

(cerca de R$ 1,63 trilhão) 
dos desembolsos, represen-
tando 48,08% das residên-
cias. No topo da pirâmide, a 
classe alta (A), com 2,45% 
dos domicílios, aumenta 
seus gastos para 13,68% (R$ 
595,2 bilhões) neste ano, 
ante 13,4% em 2018; bem 
como a classe D/E que, de 
9,6% sobe para 10,41% (R$ 
452,9 bilhões) neste ano, 
representando 28,5% dos 
domicílios. Na área rural, 
essa movimentação terá uma 
evolução significativa: de 
R$ 304,8 bilhões em 2018, 
passará a R$ 335,9 bilhões 
em 2019.

A participação regio-
nal sofreu pequenos ajus-
tes, mantendo as mesmas 
posições do ano anterior. 
A liderança do consumo 
permanece com o Sudeste, 
com 48,89%, seguido pelo 
Nordeste, com 18,82%. A 
região Sul, que em 2018 
tinha aumentado sua fatia 
para 18,07%, volta a cair 
para 17,82%, assim como o 
Centro-Oeste, que de 8,51% 
retrai para 8,21%. O reflexo 
na região Norte, por sua vez, 
é de 6,25%, contra 5,89% de 
participação em 2018.

O desempenho dos 50 
maiores municípios brasi-
leiros, embora continue em 
ligeira queda, equivale a 
39,43%, ou R$ 1,848 trilhão 
de tudo o que é consumido 
no território nacional. No 
ranking dos municípios, os 
maiores mercados perma-
necem sendo, em ordem 
decrescente, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizon-
te, que subiu uma posição e 
ultrapassou Brasília, segui-
dos por Salvador, Curitiba, 
Fortaleza, Porto Alegre e 
Manaus, que recuperou o 9º 

lugar, derrubando Goiânia 
para o 10º. Cidades interio-
ranas como, Campinas, Gua-
rulhos, Ribeirão Preto, São 
Bernardo do Campo e São 
José dos Campos (SP), São 
Gonçalo e Niterói (RJ), Join-
ville (SC), Uberlândia (MG) 
e Caxias do Sul (RS), entre 
outras, também ganham des-
taque nessa seleção.

A pesquisa IPC Maps 
constata o incremento de 
12,9% no patamar empre-
sarial, com a presença de 
23.470.289 estabelecimen-
tos instalados no país. Des-
te montante, quase metade 
(49,2%) corresponde ao 
setor de Serviços. Na sequ-
ência, aparecem atividades 
relacionadas aos segmentos 
de Comércio, com 31,9% 
(7.496.727), Indústrias, 
16,1% (3.772.271) e, final-
mente, Agribusiness, com 
2,8% (657.547).

Geografia da Economia

A Região Sudeste con-
centra a maior parte das 
empresas, cerca de 50,86%, 
equivalendo a 11.936.813 
unidades. O destaque vai 
para a Região Sul, que ao 
abrigar 17,82% (4.181.780), 
ganhou uma leve vantagem 
sobre o Nordeste com seus 
17,8% (4.176.555) dos es-
tabelecimentos. Já as regi-
ões Centro-Oeste e Norte 
detêm, respectivamente, 
8,41% (1.974.372) e 5,12% 
(1.200.769) das organiza-
ções.

Na análise quantitativa 
das empresas para cada mil 
habitantes, obtém-se resul-
tados curiosos. As regiões 
Sul e Sudeste lideram com 
folga pois possuem, respec-
tivamente, 139,50 e 135,08 

empresas por mil habitan-
tes; o Centro-Oeste vem ga-
nhando força com 121,15 e, 
muito aquém da média, con-
tinuam as regiões Nordeste, 
com 73,18, e Norte, que tem 
apenas 65,15 empresas/mil 
habitantes.

Além de traçar um com-
parativo por classes so-
ciais, o estudo também re-
vela onde os consumidores 
gastam sua renda. Nesse 
quesito, o cenário conti-
nua praticamente igual ao 
do ano passado, com os 
seguintes itens básicos no 
topo da lista: manutenção 
do lar (incluindo aluguéis, 
impostos, luz, água e gás) 
- 26,8%; alimentação (no 
domicílio e fora) - 17,3%; 
transportes e veículo pró-
prio - 7,4%; medicamentos 
e saúde - 6%; vestuário e 
calçados - 4,8%; materiais 
de construção - 4,3%; re-
creação, cultura e viagens 
- 3,2%; eletrodomésticos 
e equipamentos - 2,4%; 
educação e higiene pessoal 
- 2,2% cada; móveis e arti-
gos do lar - 1,9%; bebidas 
- 1,3%; artigos de limpeza 
- 0,7%; e fumo - 0,6%.

A exemplo dos últimos 
anos, a população segue 
envelhecendo. Em 2019, 
mais de 29 milhões de bra-
sileiros terão 60 anos ou 
mais, sendo a maioria for-
mada por mulheres. Na fai-
xa etária economicamente 
ativa, de 18 a 59 anos, esse 
número é de 127,2 milhões, 
ou 60,5% do total dos habi-
tantes. Representando a mi-
noria, os jovens e adoles-
centes, entre 10 e 17 anos, 
somam 24,4 milhões, sendo 
superados pelas crianças de 
até 9 anos, que já represen-
tam 29,4 milhões.

Cresce o número de estrangeiros  
que visitam o Brasil para o lazer 

O número de turistas es-
trangeiros que procuraram 
o Brasil para descansar ou 
se divertir aumentou 14,6%, 
nos últimos quatro anos. O 
dado é do Estudo de Deman-
da Internacional 2018, di-
vulgado nesta semana, pelo 
Ministério do Turismo. De 
acordo com o levantamento, 
em 2015, cerca de metade 
(51,3%) dos visitantes que 
chegaram ao país vieram 
com o intuito de conhecer as 
belezas naturais e culturais 
brasileiras. O percentual é 
menor do que o registrado no 
ano passado, quando 58,8% 
deles pousaram no Brasil 
com a mesma intenção.

O estudo, trouxe ainda 
que, entre os tipos de lazer, 
o sol e as praias do país foi 
preferência de sete em cada 
dez visitantes, no ano pas-
sado. Logo após, aparece o 

turismo de aventura, eco-
turismo e natureza, sendo 
procurado por 16,3% dos 
entrevistados. A cultura bra-
sileira, também, foi um dos 
principais motivos de via-
gem dos estrangeiros, repre-
sentando 9,5% do interesse.

“O fórum econômico 
mundial já confirmou o nos-
so país como o primeiro do 
mundo em recursos naturais. 
O turismo de lazer é uma vo-
cação natural do país, mas, 
para atingirmos as nossas 
metas, precisamos diversifi-
car a nossa oferta e crescer 
bastante também no turismo 
de negócios, que reduz o 
efeito da sazonalidade no se-
tor e ainda traz um visitante 
com nível de gasto mais ele-
vado”, ponderou o ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio.

A Argentina é o maior 

emissor de turistas que vêm 
ao país para aproveitar os 
momentos de lazer, com 
86%. Ecoturismo é o seg-
mento preferido dos japone-
ses que desembarcaram no 
Brasil a lazer (65,7%). Os 
percentuais de interesse em 
aproveitar a cultura brasilei-
ra nos dias que permanece-
ram no país são registrados 
na Holanda (32,3%), Rei-
no Unido (30,8%) e Itália 
(29,4%).

Entre as cidades mais pro-
curadas para o lazer, o Rio 
de Janeiro continua sendo 
o principal destino destes 
turistas, seguido por Floria-
nópolis (SC), Foz do Iguaçu 
(PR), Armação dos Búzios 
(RJ) e São Paulo (SP). E as 
belezas naturais e culturais 
do país conquistaram a gran-
de maioria desses turistas. 
Isso porque, 96,5% deles 

mostraram a intenção de re-
torna ao Brasil e conhecer 
cada vez mais os destinos 
brasileiros.

Dois dos mais conhecidos 
destinos brasileiros para cur-
tir sol e mar foram eleitos, 
pelo site de viagens TripAd-
visor, como as mais belas 
praias do mundo. A Baía do 
Sancho, em Fernando de No-
ronha (PE) e as Prainhas do 
Pontal do Atalaia, em Arraial 
do Cabo (RJ) assumiram a 1ª 
e 12ª posição, respectiva-
mente, em um ranking ava-
liado pelos internautas. As 
duas praias são destaques 
nos investimentos de ações 
de preservação, proteção da 
vida marinha e combinam 
visitação com a valorização 
da sustentabilidade do desti-
no. Vale a pena conferir estas 
e outras belezas naturais do 
Brasil.

Hotéis de Foz do 
Iguaçu vão assumir 
pedágio de ônibus

Foz do Iguaçu apresentou 
uma iniciativa inédita para 
atração de turistas de todo o 
país. Trata-se da campanha 
“Vem pra Foz que o Pedágio 
é por nossa conta”. A medida 
vale para operadoras, agên-
cias de viagens e empresas de 
transporte turístico que comer-
cializarem pacotes turísticos 
exclusivamente por ônibus, já 
a partir do mês de agosto. Mais 
de 20 hotéis e pousadas já ade-
riram à iniciativa. 

A ação foi anunciada na 
manhã desta quinta-feira, 
pelo prefeito Chico Brasi-
leiro e lideranças do trade 
turístico durante o evento 
Meeting de Turismo Rodo-
viário - O Sul é meu destino 
- que fez parte da programa-
ção paralela do Festival de 
Turismo das Cataratas.

As agências de viagens, 
operadoras de turismo e em-
presas de transporte turístico 
de todo o país que comer-
cializarem pacotes turísticos 
exclusivamente por ônibus, 
com hospedagem mínima 
de três diárias no hotel par-
ticipante, terão o valor do 
pedágio pago pelo estabele-
cimento.

“É uma medida estratégi-
ca para o desenvolvimento 
do turismo de Foz do Igua-
çu. Com essa ação inédita, 
vamos fazer com que famí-
lias, jovens e o público da 
terceira idade desses estados 
brasileiros conheçam as be-
lezas de nossa cidade”, afir-
mou o prefeito.

O presidente do Sindho-
teis, Neuso Rafain, destacou 
que atualmente 110 milhões 
de pessoas viajam pelo turis-
mo rodoviário no país. Ele 
acredita que as companhias 
aéreas não serão capazes de 
atender a demanda.

“Vou exemplificar: o Ae-
roporto de Foz tem uma mé-

dia de 26 voos diários, o que 
representa uma média de 6 
mil pessoas, mas a rede ho-
teleira de Foz tem uma ofer-
ta de 32 mil leitos. Acredita-
mos que com essa campanha 
vamos alcançar uma fatia 
importante de turistas brasi-
leiros que viajam pelo meio 
rodoviário e não conhecem 
Foz do Iguaçu”, afirma. 

O secretário de Turismo, 
Indústria, Comércio e Pro-
jetos Estratégicos de Foz do 
Iguaçu, Gilmar Piolla, disse 
que o custo de uma passagem 
rodoviária é de 1/4 de uma 
passagem aérea e que a inicia-
tiva visa diminuir a ociosida-
de existente na rede hoteleira. 
Ano passado, a taxa de ocupa-
ção média dos meios de hos-
pedagem ficou em 65%.

“Nos próximos dias, pre-
tendemos nos reunir com os 
órgãos de fiscalização e segu-
rança, como Receita Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Federal e ANTT, nos 
próximos dias, para pedir co-
operação e definir checklist 
de exigências que devem ser 
cumpridas pelas empresas 
responsáveis pelo transporte 
rodoviário”, afirma.

Além do prefeito Chico 
Brasileiro, também estive-
ram presentes o presidente 
do Sindhoteis, Neuso Ra-
fain, o presidente da Paraná 
Turismo, João Jacob Mehl, 
o secretário de Turismo, In-
dústria, Comércio e Projetos 
Estratégicos, Gilmar Piolla, o 
assessor do deputado Federal 
Vermelho, Sérgio Beltrame, 
representantes das empresas 
de emissivo turístico rodovi-
ário, o diretor da CVC Corp, 
Claiton Armelin, o presidente 
do Beto Carrero, Rogério Si-
queira, integrantes da Asso-
ciação Nacional de Transpor-
tadores Turísticos e agentes 
de viagem. 



n Monitor Mercantil 16 Sexta-feira, 14 de junho de 2019Financeiro

CASCADURA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 24.107.184/0001-51

Notas explicativas: 1. Contexto operacional: A Cascadura Participações 
Ltda (“Cia.”) possui sede na Av. Ataufo de Paiva, Leblon/RJ, e foi fundada em 
02/02/16, com capital social simbólico de R$ 100,00. Em 14/03/16, a Cia. inte-
gralizou 23.152 novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, 
emitidas pela Halex Istar.A controlada Halex Istar tem por objeto a industriali-
zação e a comercialização de soluções parenterais e medicamentos de gran-
de e pequeno volume e de produtos para saúde. Em 31 dezembro de 2018 
e 2017, as DFs. da controlada Halex Istar abrangem-a e suas controladas, a 
seguir relacionadas:

Participação
acionária - %

Empresa Sede Objeto 2018 2017

Medicone Projetos e 
Soluções para a Saúde e a 
Indústria Ltda. (“Medicone”)

Cachoeirinha
- RS

Fabricação de 
produtos para 

saúde em 
silicone 99,99% 99,99%

2. Base de preparação e apresentação das DFs.: a. Declaração de con-
formidade: As DFs. da Cia. foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). Todas as informações relevantes
próprias das DFs. estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas
pela Administração. b. Base de mensuração: As DFs. foram preparadas com 
base no custo histórico, exceto quando de outra forma mencionado. c. Moeda
funcional e moeda de apresentação: Estas DFs. estão apresentadas em
milhares de Reais, que é a moeda funcional da Cia. Todas as informações fi-
nanceiras apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de esti-
mativas e julgamentos: Na preparação destas DFs., a Administração utilizou
estimativa e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Cia.
e os valores reportados dos ativos, dos passivos, das receitas e das despesas. 
As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência his-
tórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. As estimativas e as premissas são revisadas de
forma contínua e são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre
premissas e incertezas associadas às estimativas e aos julgamentos realiza-
dos na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre
os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Nota Explicativa nº 6 - Investimento (equivalên-
cia patrimonial da mais-valia de ativos). e. Data de aprovação das DFs. indi-
viduais e consolidadas: As DFs., incluindo as notas explicativas, são de
responsabilidade da Administração da Cia., cuja autorização para sua conclu-
são foi dada em 06/06/19. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o
poder de alterar as DFs.. 3. Principais práticas contábeis: As principais po-
líticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente nos exercícios apresentados nestas DFs.. a. Apuração do resul-
tado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência do exercício. As receitas da Cia. são derivadas, basi-
camente, do resultado dos investimentos na controlada/coligada que é avalia-
do pelo método de equivalência patrimonial, que consiste em atualizar o valor
contábil do investimento ao valor equivalente à participação societária da so-
ciedade investidora no patrimônio líquido da sociedade investida, e no reco-
nhecimento dos seus efeitos na demonstração do resultado do exercício. b.
Moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para
as respectivas moedas funcionais da Cia. pelas taxas de câmbio nas datas
das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em
moedas estrangeiras na data de apresentação são reconvertidos à moeda
funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou a perda cambial 
em itens monetários e a diferença entre o custo amortizado da moeda funcio-
nal no começo do exercício, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante
o exercício, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no
final do exercício de apresentação. c. Direitos e obrigações: São apresenta-
dos pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos financei-
ros, quando aplicável, de modo que reflitam os valores incorridos até a data do
balanço. d. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não derivati-
vos: A Cia. reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da negocia-
ção na qual a Cia. se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento. A Cia. desreconhece um ativo financeiro quando os direitos con-
tratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a Cia. transfere os
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan-
ceiro em uma transação na qual, essencialmente, todos os riscos e benefícios
da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que

Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Ativo Nota 2018 2017
Circulante 11.736 4.252
Caixa e equivalentes de caixa 5 7.487 2.889
Dividendos a Receber 4.177 1.345
Imposto a recuperar 71 18

Não circulante 129.325 116.892
Investimento 6 92.515 73.017
Intangível 6 36.810 43.875

Total do ativo 141.061 121.144

Demonstrações do resultado 
 de 31/12/18 e 2017 (Em MR$) Nota 2018 2017

Receitas (despesas) operacionais 19.605 21.524
Administrativas e gerais 8 (234) (182)
Outras Despesas (Receitas Operacionais) 22 40
Resultado da equivalência patrimonial 19.817 21.666
Resultado financeiro 319 67
Despesas financeiras e variações monetárias passivas - -
Receitas financeiras e variações monetárias ativas 9 319 67
Resultado do exercício 19.924 21.591

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo
em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) Capital

social
Reserva 

Legal
Lucros

acumulados Total
Saldos em 31/12/15 - - - -
Integralização de capital social 96.936 - - 96.936
Resultado do exercício - - 2.578 2.578
Constituição de reserva legal - 128 (128) -
Saldos em 31/12/16 96.936 128 2.450 99.514
Resultado do exercício - - 21.591 21.591
Constituição de reserva legal - 1.080 (1.080) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - (205) (205)
Saldos em 31/12/17 96.936 1.208 22.756 120.900
Resultado do exercício 19.924 19.924
Constituição de reserva legal 996 (996) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - (199) (199)
Saldos em 31/12/18 96.936 2.204 41.485 140.627

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017

Fluxo de caixa proveniente das operações
Resultado do exercício 19.924 21.591
Ajustes por: Resultado de equivalência patrimonial (19.817) (21.666)

107 (75)
Variações nos ativos e nos passivos
(Aumento) redução em impostos a recuperar (53) (4)
Aumento (redução) em fornecedores 10 12
Aumento (redução) em outros ativos (1.901) -

1.858 8
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 1.965 (67)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Dividendos 2.633 2.807
Caixa líquido proveniente das ativ. de investimentos 2.633 2.807
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 4.598 2.740
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa
No início do exercício 2.889 149
No fim do exercício 7.487 2.889
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 4.598 2.740

seja criada ou retida nos ativos financeiros a reconhecida como um ativo ou 
um passivo individual. Os ativos ou os passivos financeiros são compensados, 
e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, a Cia. tem direito legal de compensar os valores e tem a intenção de 
liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simul-
taneamente. Em 31/12/18 e 2017, a Cia. classificava os ativos financeiros não 
derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis. Empréstimos e recebí-
veis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos 
ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido de quaisquer custos de tran-
sação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e os recebí-
veis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, 
decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os emprés-
timos e recebíveis estão representados pelos saldos de caixa e equivalentes 
de caixa e dividendos a receber. Caixa e equivalentes de caixa: Abrangem
saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três 
meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um 
risco insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão das obriga-
ções de curto prazo. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Cia. reco-
nhece títulos de dívida emitidos e passivos inicialmente na data em que são 
originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmen-
te na data de negociação na qual a Cia. se torna uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. A Cia. baixa um passivo financeiro quando tem 
suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou pagas. Em 31/12/18 e 
2017, a Cia. tinha os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornece-
dores e dividendos a pagar. e. Redução ao valor recuperável: (i) Ativos não 
financeiros: Os valores contábeis dos ativos não monetários são revistos a 
cada data de apresentação das DFs. para apurar se há indicação de perda no 
seu valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então, o valor recuperável do 
ativo é determinado. Os fatores considerados pela Cia. incluem resultados 
operacionais de curto prazo, tendências e perspectivas, assim como os efeitos 
de obsolescência, demanda, concorrência e outros fatores econômicos. Ne-
nhuma evidência de irrecuperabilidade foi registrada nos exercícios apresen-
tados. f. Passivo circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
das variações monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço. g. Pro-
visões: São determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros 
estimados a uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de 
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o 
passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela pas-
sagem do tempo são reconhecidos no resultado como despesa financeira. Em 
2018 e 2017 não foram identificadas provisões a ser reconhecidas. h. IR e 
contribuição social: O IR e a contribuição social do exercício corrente são 
calculados com base na alíquota de 15% sobre o lucro tributável para IR - 
acrescida do adicional de 10% sobre tal lucro real tributável excedente de R$ 
240 mil - e na alíquota de 9% sobre o lucro real tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido. O IR e a contribuição social diferidos ativos (crédi-
to tributário) são calculados com base na aplicação das mesmas alíquotas 
acima mencionadas e decorrem de despesas temporariamente não dedutíveis 
para efeito de IR e contribuição social e prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social. i. Receitas financeiras e despesas financeiras: As re-
ceitas financeiras são compostas por rendimentos sobre aplicações financei-
ras, reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos. As despe-
sas financeiras compreendem despesas bancárias e juros pagos por atraso. j.
Novas normas e interpretações ainda não adotadas: Uma série de novas 
normas, alterações de normas e interpretações será efetiva para os próximos 
exercícios e não foi adotada na preparação destas DFs. individuais e consoli-
dadas. A Administração não identificou nenhuma nova norma e/ou interpreta-
ção com efeito relevante nas DFs. individuais e consolidadas da Cia. 4. DFs.: 
As DFs. da coligada são reconhecidas através do método de equivalência 
patrimonial. (i) Participação de acionistas não controladores: A Cia. men-
sura qualquer participação de não controladores na adquirida dentro do patri-
mônio líquido pela participação proporcional no capital, nas reservas e nos 
resultados. Nos exercícios de 2018 e 2017 a participação de acionistas não 
controladores é inferior a 1% e não possui efeitos relevantes, dessa forma, 

Passivo
Circulante 434 244
Fornecedores 27 37
Dividendos a pagar 404 205
Obrigações tributárias 2 2

Patrimônio líquido 140.627 120.900
Capital social 7 96.936 96.936
Reserva legal 2.205 1.208
Lucros acumulados 41.486 22.756

Total do passivo e do patrimônio líquido 141.061 121.144
não estão sendo apresentadas. (ii) Investimentos em entidades contabili-
zadas pelo método de equivalência patrimonial: Os investimentos da Cia. 
em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial compre-
endem suas participações em coligadas (quando aplicável) e controladas (na 
demonstração da controladora). As coligadas são aquelas entidades nas 
quais a Cia., direta ou indiretamente, tem influência significativa, mas não con-
trole, ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. Uma 
entidade controlada em conjunto consiste em um acordo contratual através do 
qual a Cia. possui controle compartilhado, em que a Cia. tem direito aos ativos 
líquidos do acordo contratual e não direito aos ativos e aos passivos específi-
cos resultantes do acordo. Os investimentos em coligadas e entidades contro-
ladas são contabilizados por meio do método de equivalência patrimonial. Tais 
investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gas-
tos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as DFs. consolidadas in-
cluem a participação da Cia. no lucro ou no prejuízo do exercício e outros re-
sultados abrangentes da investida até a data em que a influência significativa 
ou o controle conjunto deixa de existir.
5. Caixa e equivalentes de caixa: 2018 2017
Aplicações Financeiras de curto prazo 7.487 2.889

7.487 2.889
Referem-se a aplicações financeiras de curto prazo (CDBs/CDIs), de alta liqui-
dez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa 
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudanças de valor. 
6. Investimentos: 2018

2018
Partici-
pação

Patri-
mônio
líquido

Resul-
tado da 

coligada

Saldo
contábil

do investi-
mento ( i )

Equiva-
lência 
resul-

tado

Equiva-
lência 
mais
valia

Total
de

ativos
Halex
Istar 27,50% 336.419 97.751 129.325 26.883 (7.066) 494.316

336.419 97.751 129.325 26.883 (7.066) 494.316
2017

2017
Partici-
pação

Patri-
mônio
líquido

Resul-
tado da 

coligada

Saldo
contábil

do investi-
mento ( i )

Equiva-
lência 

resulta-
do

Equiva-
lência 
mais
valia

Total
de

ativos
Halex
Istar 27,50% 265.516 103.932 116.892 28.581 (6.915) 163.372

265.516 103.932 116.892 28581 (6.915) 163.372
a. Composição: (i) O saldo da mais-valia está composto pela participação
da Cia. (27,5%) na diferença entre o valor justo dos bens do ativo imobilizado
da Halex Istar e o valor contábil e pelo intangível relacionado aos registros na
ANVISA, amortizados com base nas vidas úteis estabelecidas nos laudos de
avaliação (média de 7,5 anos para o imobilizado e 5 anos para os intangíveis), 
líquidos do IR e da contribuição social. Anualmente, a Cia. realiza a análise do
valor recuperável do goodwill da aquisição da participação societária na Halex
Istar. Em 2018, não foi identificada a necessidade de provisão para imparida-
de. Para fins de teste de imparidade foi considerado o valuation da UGC Halex 
Istar, considerando o fluxo de caixa descontado até 2022. 7. Patrimônio lí-
quido: a. Capital social: Capital social subscrito e integralizado de R$ 96.936 
(96.936.240 ações), cujo acionista é a Saude Participações S.A. b. Reserva
legal: Constituída em 5% sobre o resultado do exercício. c. Dividendos: O
estatuto social da Cia. prevê a distribuição de dividendos mínimos obrigató-
rios de 1% sobre o lucro líquido. O saldo remanescente é retido para futuras
distribuições. 8. Despesas administrativas e gerais: 2018 2017
Serviços Prestados (195) (177)
Viagens - -
Gerais (40) (2)
Impostos e Taxas - (3)

(234) (182)
9. Resultado financeiro: 2018 2017
Receitas Financeiras
Rendimento aplicação financeira 319 67
Despesas Financeiras - -

319 67
10. Outras informações: Derivativos: A Cia. não possui operações com
derivativos. Benefícios pós-emprego: A Cia. não possui benefícios pós-
-emprego.

Contador: Roberto Francisco da Silva - CRC RJ 070028/O-9

Para dirigir em outros países é 
obrigatória a Permissão Internacional

Quem está fazendo pla-
nos para viajar para fora do 
país e não sabe que é neces-
sário obter um documento 
para conduzir moto ou car-
ro, não é correto orientar o 
segurado somente em rela-
ção à carta verde e ao se-
guro viagem. A permissão 
internacional para dirigir, 
mais conhecida como PID, 
é um documento que habi-
lita o condutor a conduzir 
veículos automotores da 
sua categoria, para uso no 
exterior, em países que fa-
zem parte das convenções e 
acordos internacionais que 
tratam sobre o assunto. De 
acordo com a Portaria De-
natran nº 251/2017, o Auto-
móvel Clube Brasileiro está 
autorizado a expedir a PID 
para brasileiros em todo o 
território nacional. O docu-
mento tem validade de três 
anos e é preciso portá-lo 
junto com a Carteira Nacio-
nal de Habilitação.

Mesmo em países que 
não possuem a exigência da 
PID, é importante estar com 
o documento por ser interna-
cionalmente reconhecido e 
traduzido em nove idiomas, 
com o objetivo de facilitar a 
checagem das informações 
do condutor, tanto para loca-
ções de veículos quanto em 
fiscalizações das autoridades 
locais.

De acordo com o Con-
sultor de Relacionamento 

do Automóvel Clube Bra-
sileiro, Marcello Brandão, 
“nosso papel com a emis-
são da PID é facilitar para 
o condutor que quer prati-
cidade para dirigir em ou-
tros países e não ter aborre-
cimentos caso seja parado 
por um policial no trânsito. 
O Automóvel Clube Brasi-
leiro proporciona o acesso 
a PID de forma ágil e sem 
burocracia, tanto que a so-
licitação pode ser feita on-
line.”

Depois de lembrar que 
o acordo da Convenção de 
Viena possui a finalidade de 
facilitar a comunicação entre 
a autoridade estrangeira e o 
condutor que possui o docu-
mento, Brandão explica que 
“não podemos afirmar que a 
Carteira Nacional de Habi-
litação serve para conduzir 
veículos em outros países, 
pois nem todas as locadoras 
alugam carros para estran-
geiros com a CNH. As que 
são referências no mercado 
e as de maior porte solicitam 
a PID”.

Quando o turista apresen-
ta somente a CNH para uma 
autoridade de trânsito que 
não conhece a língua portu-
guesa, isso pode gerar dúvi-
das ao responsável pela fis-
calização. Existem casos de 
motoristas que foram mul-
tados na Argentina, por es-
tarem somente com a CNH 
e não portarem a PID. Caso 

o turista não domine o idio-
ma local, a dificuldade para 
responder todos os questio-
namentos do agente de trân-
sito, é considerada mais um 
obstáculo para mostrar que o 
documento apresentado está 
correto.

O Automóvel Clube Bra-
sileiro proporciona o acesso 
a Permissão Internacional 
para Dirigir (PID) de forma 
ágil e sem burocracia. A per-
missão pode ser adquirida no 
portal https://carteirainterna-
cional.org/. É só preencher 
o formulário com um único 
cadastro, efetuar o pagamen-
to com segurança e no prazo 
máximo de três dias, a per-
missão é despachada pelos 
Correios.

Onde a PID é aceita

África do Sul, Albânia, 
Alemanha, Anguilla (Grã 
Bretanha), Angola, Argélia, 
Argentina, Arquipélagos 
de San Andrés, Providên-
cia e Santa Catalina (Co-
lômbia), Austrália, Arábia 
Saudita, Armênia, Áustria, 
Azerbaidjão, Bahamas, Ba-
rein, Bélgica, Bermudas, 
Bielo-Rússia, Bolívia, Bós-
nia e Herzegovina, Bulgá-
ria, Cabo Verde, Canadá, 
Catar, Cazaquistão, Ceuta 
e Melilla (Espanha), Chi-
le, Cingapura, Colômbia, 
Congo, Coréia do Sul, Cos-
ta do Marfim, Costa Rica, 

Croácia, Cuba, Dinamarca, 
Emirados Árabes Unidos,  
El Salvador, Equador, Eslo-
váquia, Eslovênia, Espanha, 
Estados Unidos, Estônia,  
Federação Russa, Filipinas, 
Finlândia, França, Gabão, 
Gana, Geórgia, Gibraltar 
(Colônia da Grã Bretanha), 
Grécia, Guatemala, Guiana, 
Guiné-Bissau, Haiti, Ho-
landa, Honduras, Hungria, 
Ilhas da Grã-Bretanha (Pit-
cairn, Cayman, Malvinas e 
Virgens), Ilhas da Austrália 
(Cocos, Cook e Norfolk), 
Ilhas da Coroa Britânica 
(Canal), Ilhas da Colômbia 
(Geórgia e Sandwich do 

Sul), Indonésia, Irã, Iraque, 
Israel, Itália, Kuwait, Letô-
nia,  Libéria, Líbia, Lituânia, 
Luxemburgo, Macedônia, 
Marrocos, México, Moldá-
via,  Mônaco , Mongólia, 
Montenegro, Montserrat 
(Grã Bretanha), Namíbia, 
Nicarágua,  Níger, Niue 
(Nova Zelândia), Noruega, 
Nova Zelândia, Nueva Es-
parta (Venezuela),  Panamá, 
Paquistão, Paraguai, Peru, 
Polônia, Portugal, Quênia, 
Quirguistão, Reino Unido 
(Escócia, Grã-Bretanha, In-
glaterra, Irlanda do Norte e 
País de Gales), República 
Centro Africana, República 

Tcheca, República Domini-
cana, Romênia, San Marino,  
Santa Helena (Grã Breta-
nha), São Tomé e Príncipe, 
Seicheles, Senegal, Sérvia, 
Suécia,  Suíça, Tadjiquistão, 
Terras Austrais e Antártica 
(Colônia Britânica), Terri-
tório Britânico na Antártica 
(Colônia Britânica), Terri-
tório Britânico no Oceano 
Índico (Colônia Britânica), 
Toquelau (Nova Zelândia), 
Tunísia, Ilhas Turcas e Cai-
cos (Colônia Britânica),  
Turcomenistão, Turquia, 
Ucrânia, Uruguai, Uzbe-
quistão, Venezuela, Vietnã e 
Zimbábue.
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DIA ESPECIFICAÇÃO

05 CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR – 1º TRIMESTRE/2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou 
jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos 
possuídos fora do território nacional, que totalizaram, em 31-3-2019, montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000.000,00, ou o 
seu equivalente em outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio 
do Bacen na internet, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o expediente seja encerrado antes 
das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas do primeiro dia útil subsequente.

COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 
84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como 
os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep e da Cofins 
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de maio/2019.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo 
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de 
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição 
que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 3º decêndio de maio/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 
3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, 
inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses 
prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

06 SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de maio/2019.

07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas 
que, no mês de maio/2019, admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo empregador doméstico.
OBSERVAÇÃO: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do Seguro-desemprego ou cujo requerimento esteja em 
tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do 
Trabalho.

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contratos de 
trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de 
encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de trabalho 
temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência 
mínima de 5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final 
inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 
7 de cada mês.

FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico 
que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à Previdência Social, 
e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com Ausência de 
Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de maio/2019.

SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo aplicativo específico 
disponibilizado no endereço eletrônico www.esocial.gov.br.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão 
indireta); e 
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou 
creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de maio/2019.

COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve 
comunicar ao INSS e à RFB o registro dos óbitos ocorridos no mês de maio/2019, devendo constar da relação a filiação, a data e o local de 
nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser comunicado.

GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo 
da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de maio/2019.

IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção 
das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas 
no Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que 
pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do 
Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional 
de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

13 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo 
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de 
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição 
que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 1º decêndio de junho/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, 
inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses 
prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de junho/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

14 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel 
e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de maio/2019, no mercado interno, dos combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes 
ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de maio/2019, a residentes ou domiciliados no 
exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação 
de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e 
semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E 
FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem 
negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os 
produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para 
venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, 
inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016 
com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e R$ 
4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização.

EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou 
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à 
entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 
10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida 
separadamente,
para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os 
seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de 
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a 
título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao 
menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes 
de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 
1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades 
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após 
a sua realização.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos 
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados 
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

17 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes 
individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

19 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a 
descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com 
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações 
do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e 
avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao 
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição 
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados 
mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, 
todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; 
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras 
pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, 
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de 
contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à 
alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais 
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência maio/2019.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia 
útil após a realização do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou 
jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa 
e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados 
neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que 
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento 
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados 
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de 
impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

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

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação 
do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de 
mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de 
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, 
dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 2º decêndio de junho/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção 
das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, 
inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses 
prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de junho/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do 
Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que 
excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros 
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e 
Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do 
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de junho/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

28 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e 
acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram 
o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente 
em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras 
operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou 
jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen 
estão dispensadas da apresentação da DME.

IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na 
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018, e optaram pelo recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de maio/2019, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em 
alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, 
subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as 
espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou 
ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte 
pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão 
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual 
realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos 
internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer 
natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com 
recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes 
ao mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo 
Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral 
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

SELO DE CONTROLE – PREVISÃO ANUAL DE CONSUMO – ANO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes e importadores habituais 
de produtos sujeitos ao Selo de Controle.
OBSERVAÇÃO: A requisição de Selos de Controle em desacordo com a previsão anual de consumo apresentada sujeita o usuário ao 
ressarcimento à unidade fornecedora das despesas com transporte dos selos, quando a requisição feita motivar suprimento extra da unidade.

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

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

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são 
divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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Controladora Consolidado
Nota 2018 2018

Caixa e equivalentes de caixa 8  10.146  21.558 
Impostos e contribuições a recuperar – 5
Adiantamento para futuro aumento de 
capital 13 (a)  20.799 –
Outros ativos – 891
Total do ativo circulante  30.945 22.454
Investimentos 9  504  – 
Imobilizado 10 – 26.303
Total do imobilizado  504 26.303
Total do ativo não circulante  504 26.303
Total do ativo  31.449 48.757

Controladora Consolidado
Nota 2018 2018

Fornecedores 12  25  17.283 
Financiamentos  –  – 
Impostos e contribuições a recolher  1  51 
Adiantamento para futuro aumento de 
capital 13 (a)  30.849  30.849 
Total do passivo circulante  30.875  48.183 
Capital social 14 (a)  700  700 
Prejuizos acumulados   (126) (126)
Total do patrimônio líquido   574 574
Total do passivo e patrimônio líquido   31.449  48.757 

Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A.
CNPJ/MF nº 30.700.656/0001-88

Relatório da administração: 1. Mensagem da administração. A administração da Celeo Redes Transmissão e 
Renováveis S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação 
de submeter à apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
(controladora e consolidado) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório 
dos auditores independentes. 2. A Companhia. A Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Companhia”), 
sociedade anônima fechada, foi constituída em 7 de maio de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de 
Janeiro. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem 
como a manutenção de redes de transmissão. O acionista da Companhia é a Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo”). 3. 
Principais acontecimentos no exercício. Aumento de Capital. Nos dias 26 de junho e 30 de setembro de 2018 
houve integralização de R$10 mil e R$90 mil. Após essas integralizações, o capital subscrito da Companhia foi 
totalmente integralizado. Em 31 de outubro de 2018 a Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal no valor total de R$ 600 mil. A Celeo adquiriu essas novas ações e em contrapartida transferiu 
o controle das empresas Celeo São João do Piauí FV I S.A., Celeo São João do Piauí FV II S.A., Celeo São João
do Piauí FV III S.A., Celeo São João do Piauí FV IV S.A., Celeo São João do Piauí FV V S.A. e Celeo São João do 
Piauí FV VI S.A. (b) Controladas. Em 4 de abril de 2018 as controladas da Companhia foram vencedoras do 27º

Leilão de Energia Nova, realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). No certâme 
a as controladas foram contratadas em um total de 6,72 MW médios em contratos firmados em Ambiente de 
Contratação Regulado (“ACR”). A partir desse leilão, as controladas estão contratadas em 80% de sua garantia 
física por 20 anos e início do suprimento está previsto para 1º de janeiro de 2022. 4. Governança corporativa. 
As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade 
e transparência. (a) Diretoria. A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) 
anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos 
atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão 
no interesse da Companhia. (b) Conselho fiscal. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 
(três) membros e por igual número de suplentes. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios 
sociais em que for convocado mediante deliberação dos acionistas, conforme previsto em lei. 5. Declaração 
da Diretoria. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que 
revisaram, discutiram e concordam as demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas 
no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais (controladora e consolidado) 
Em 31 de dezembro de (em milhares de Reais)

Demonstrações dos resultados (controladora e consolidado)  
Período de 7 de maio a 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Controla-
dora

Consoli-
dado

Nota 2018 2018
Serviços de terceiros  (49) (149)
Outros  (4) (7)
Despesas operacionais  (53) (156)
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras  (53) (156)
Receitas financeiras  3  45 
Despesas financeiras  (1) (15)
Receitas (despesas) financeiras líquidas  2  30 
Resultado de equivalência patrimonial 9  (75)  –   
Resultado antes dos impostos  (126) (126)
Prejuízo do período  (126) (126)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos resultados abrangentes (controladora e 
consolidado) Período de 07 de maio a 31 de dezembro  

(em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

2018 2018
Prejuízo do período  (126)  (126)
Outros resultados abrangentes – –   
Resultado abrangente total  (126)  (126) 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa (controladora e consolidado) 
Período de 7 de maio a 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Controla-
dora

Consoli-
dado

Nota 2018 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período (126) (126)
Ajustes para:
- Equivalência 9  75  –   

(51) (126)
Variações em:
- Impostos e contribuições a recuperar – (5)
- Outros ativos – (891)
- Fornecedores  46  17.283 
- Impostos e contribuições a recolher  1  51 
Caixa (utilizado nas) gerado pelas atividades 
operacionais (4) 16.312

Fluxo de caixa (utilizado nas) gerado
pelas atividades operacionais (4) 16.312

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado 10 – (26.303)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de
investimento – (26.303)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 14 (a)  100  700 
Adiantamento para futuro aumento de capital
- nas controladas 13 (a)  (20.799)  –   

Adiantamento para futuro aumento de capital
- pela controladora 13 (a)  30.849  30.849 

Caixa líquido proveniente das atividades de
  financiamento  10.150  31.549 
Aumento em caixa e equivalentes de caixa  10.146  21.558 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  –   –   
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de 
dezembro  10.146  21.558 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A.
(“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 7 de maio de
2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por
objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar,
bem como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de
2018 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo”). (a)
Controladas:  Alteração de controle acionário: Em 31 de outubro de 2018
a Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
no valor total de R$ 600 mil. A Celeo adquiriu essas novas ações e em con-
trapartida transferiu o controle das empresas Celeo São João do Piauí FV I
S.A. (“SJP I”), Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“SJP II”), Celeo São João
do Piauí FV III S.A. (“SJP III”), Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“SJP IV”),
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“SJP V”) e Celeo São João do Piauí FV
VI S.A. (“SJP VI”). Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia detém 100% de
participação nessas empresas.  Leilão de energia: Em 4 de abril de 2018
a controladora da Companhia foi vencedora do 27º Leilão de Energia Nova,
realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). No
certâme a a controladora foi contratada em um total de 6,72 MW médios em
contratos firmados em Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”). A partir
desse leilão, as controladas estão contratadas em 80% de sua garantia física
por 20 anos e início do suprimento está previsto para 1º de janeiro de 2022. As 
controladas da Companhia foram constituídas no dia 11 de abril de 2018 e es-
tão estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro. As controladas têm por objeto
social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem
como a manutenção de redes de transmissão.  Contrato de financiamento: 
No dia 20 de dezembro de 2018, as controladas da Companhia assinaram
com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) o contrato de financiamento no va-
lor total de R$ 404.880 para a construção do empreendimento, com previsão
de desembolso no primeiro semestre de 2019, quando deverá estar finaliza-
do a constituição das garantias necessárias ao processo de desembolso. A
principal garantia para o desembolso está relacionada a fiança bancária con-
tratada. A fiança foi contratada com o BTG Pactual sendo consubstanciada
por laudo técnico de independent engineer. A fiança deverá ser apresentada
em junho de 2019. 2. Base de preparação: Declaração de conformidade:
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações fi-
nanceiras (controladora e consolidado) foi autorizada pela diretoria em 3 de
junho de 2019. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras (controladora e consolidado), e somente elas, estão sendo eviden-
ciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 
3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações fi-
nanceiras (controladora e consolidado) estão apresentadas em Reais, que
é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Base
de mensuração: As demonstrações financeiras (controladora e consolidado)
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados 

instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 5. 
Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações 
financeiras, a Administração utilizou estimativas e julgamentos que afetam a 
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 6. Principais políticas 
contábeis: A principal política contábil adotada pela Companhia está descrita 
a seguir. 6.1 Base de consolidação: (a) Controladas: A Companhia controla 
uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos vari-
áveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de 
afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstra-
ções financeiras das controladas são incluídas nas demonstrações financei-
ras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtém o controle até 
a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras da 
controladora, as informações financeiras das controladas são reconhecidas 
por meio do método de equivalência patrimonial. (b) Transações eliminadas 
na consolidação: Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou 
despesas não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados. 
Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas 
por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na propor-
ção da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas, se 
aplicável, são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não reali-
zados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por 
redução ao valor recuperável. 6.2 Instrumentos financeiros: A Companhia 
classifica seus ativos financeiros como mensurado pelo custo amortizado. Os 
ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa. Os ativos financeiros 
incluem caixa e equivalentes de caixa. 7. Novas normas e interpretações 
ainda não efetivas: Uma série de novas normas ou alterações de normas 
e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados em ou após 1º de 
janeiro de 2019. A Companhia não adotou essas alterações na preparação 
destas demonstrações financeiras e não planeja adotar estas normas de for-
ma antecipada. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão 
ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.

Vigente a partir de
01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021

Normas e interpretações técnicas
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos.
IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre 
Tratamentos de Tributos sobre o Lucro.

Investimento em Coligada, em 
Controlada e em Empreendimento 
Controlado em Conjunto (Alterações no 
CPC 18(R2) / IAS 28).

Ciclo de melhorias anuais nas normas 
IFRS 2015-2017 - várias normas.

Alterações nas referências à estrutura 
conceitual nas normas IFRS.

IFRS 17 Contratos de Seguros.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento 
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas 
as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida 
para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Embora normas novas ou 
alteradas que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações 
financeiras (controladora e consolidado) não precisem ser fornecidas, a Com-
panhia incluiu todas as normas novas ou alteradas nas demonstrações finan-
ceiras apenas para fins ilustrativos. 8. Caixa e equivalentes de caixa: 

Controladora Consolidado
2018 2018

Conta corrente  15 215
Compromissadas (a) 10.131 21.343 

10.146 21.558 
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compro-
missadas, atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco
Santander. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de
50% do CDI com vencimento em janeiro de 2019. 9. Investimentos:

Controladora

07/05/2018
Transferência do

controle acionário
Equivalência  

Patrimonial 2018
SJP I  –    92 (7) 85
SJP II  –    98 (14) 84
SJP III  –    96  (15)  81 
SJP IV  –    97  (13)  84 
SJP V  –    98  (13)  85 
SJP VI  –    98  (13)  85 

 –    579  (75)  504 
O controle acionário ocorreu a partir de novembro de 2018 A Companhia está 
consolidando dois meses do resultado das controladas. A Companhia possui 
100% de participação nas controladas. A seguir estão as informações finan-
ceiras resumidas dessas controladas.

SJP I SJP II SJP III SJP IV SJP V SJP VI
Ativo circulante  887  889  1.129  3.065  3.045  3.293 
Ativo não circulante  3.685  3.702  8.543  3.373  3.378  3.622 
Passivo circulante  4.493  4.505  9.589  6.353  6.338  6.830 
Passivo não circulante  –   –   – –    –   –   
Patrimônio líquido  79  86  84  85  85  85 
Prejuízo líquido do período  (21) (14) (16) (15) (15)  (15)
10. Imobilizado:

Consolidado
07/05/2018 Adições 2018

Adiantamentos – 19.339  19.339 
Outros – 6.964  6.964 

– 26.303  26.303 
11. Passivos contingentes: A Companhia não possui passivos contingentes
em 31 de dezembro de 2018. 

12. Fornecedores:
Consolidado 

2018
Materiais e serviços  7.932 
Partes relacionadas (a) 9.351

17.283
(a) Veja nota explicativa 13 (b). 13. Transações com partes relacionadas: (a) 
Adiantamento para futuro aumento de capital: Ativo: Durante o exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia realizou o montante de R$
20.799 a título de adiantamento para futuro aumento de capital para as con-
troladas. Passivo: Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a
controladora Celeo realizou o montante de R$ 30.849 a título de adiantamento 

para futuro aumento de capital. (b) Transações comerciais: Durante o exercí-
cio de 2018 a Celeo pagou despesas das controladas da Companhia. Em 31 
de dezembro de 2018 o saldo em aberto com a Celeo é de R$ 9.351 e está 
reconhecido na rubrica de fornecedores. (c) Remuneração da administra-
ção: Em 31 de dezembro de 2018 não houve despesas com a remuneração 
dos administradores. A remuneração é realizada pela Celeo. 14. Patrimônio 
líquido: (a) Capital social: Nos dias 26 de junho e 30 de setembro de 2018 
houve integralização de R$10 e R$90. Após essas integralizações, o capital 
subscrito da Companhia foi totalmente integralizado. Em 31 de outubro de 
2018 a Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal no valor total de R$ 600 mil. A Celeo adquiriu essas novas ações e 
em contrapartida transferiu o controle das empresas Celeo São João do Piauí 
FV I S.A., Celeo São João do Piauí FV II S.A., Celeo São João do Piauí FV III 
S.A., Celeo São João do Piauí FV IV S.A., Celeo São João do Piauí FV V S.A. 
e Celeo São João do Piauí FV VI S.A. Em 31 de dezembro de 2018 o capital
social subscrito e integralizado é de R$ 700 dividido em 700.000 (setecentas
mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 15. Gestão de riscos
financeiros: (a) Considerações gerais e políticas: A Companhia administra 
seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades
e maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por 
objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela adminis-
tração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de
liquidez (iv). A companhia não operou qualquer tipo de instrumento financei-
ro derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital: A
Companhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continui-
dade de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de 
com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para
adequar sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da
política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas,
a emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações
de adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado: Este
risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a
flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índi-
ces de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamen-
tos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento
da Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito: O
risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas
devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapar-
tes. iii.1. Risco de crédito das contrapartes comerciais: A principal expo-
sição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas
resultantes do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes
comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de
inadimplência, a Companhia monitora o volume de contas a receber de clien-
tes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a
regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção
do fornecimento. iii.2. Risco de crédito com instituições financeiras: Para
operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobili-
ários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito
que tem como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto
às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras considera-
das de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição
com cada contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo
publicados pelas agências de rating para as instituições financeiras com as
quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de li-
quidez: O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia
não honrar com seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão
financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do ris-
co de liquidez, tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos
financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instru-
mentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite
a identificação de eventuais necessidades de captação de recursos, com a
antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. 
Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras
para os recursos excedentes com base na política de crédito da Companhia,
com o objetivo de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz
alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de
sensibilidade dos instrumentos financeiros: A Companhia efetua testes
de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, ela-
borados com base na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos
financeiros ativos e passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor
apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado.
Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* -
considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) redução
de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.

Cenários
2018 Risco (i) (ii) (iii)

Controladora
Aplicações financeiras 10.131 Redução do CDI 658 494 329
Consoldado
Aplicações financeiras 21.343  Redução do CDI 1.387 1.040 694
* fonte: relatório FOCUS de 28 de dezembro de 2018 publicado no site do
Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e IPCA para o cenário provável (6,5%
e 3,96%) foi considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de
2019. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros: Os
valores justos são determinados com base nos preços de mercado, quando
disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros
esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobi-
liários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem
significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos
dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente segue os ní-
veis: (i) nível I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de
mensuração; (ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluí-
dos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e
(iii) nível III - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos
os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve
transferências de níveis no exercício. 16. Eventos subsequentes: (a) SJP I,
SJP III e SJP V: Em fevereiro, março e maio a SJP I, SJP III e SJP V firmaram
contratos de fornecimentos de materiais no valor total de R$ 9.804, R$ 21.451
e R$ 8.542, respectivamente, para a implantação do empreendimento. (b)
SJP II, SJP IV e SJP VI: Em março e maio a SJP II, SJP IV e SJP VI firmaram
contratos de fornecimentos de materiais no valor total de R$ 9.803, R$ 8.722
e R$ 9.803, respectivamente, para a implantação do empreendimento.

Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor 
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
(controladora e consolidado)  

Período de 07 de maio a 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Controladora e Consolidado

Capital Social Preju-
ízos 

acumu
lados TotalNota

Subs-
crito

A inte-
gralizar

Inte-
gra-

lizado
Saldo em 7 de maio de 
2018

  (constituição)  –    –    –   –    –   
Subscrição de capital em 7 
de maio  1 00  (1 00)  –   –    –   

Integralização de capital 
em 26

  de junho e 30 de 
setembro 14 (a)  –    100  100  –   100

Aumento de capital com 
emissão   de novas ações 14 (a)  –    –    600  –   600

Prejuizo do período  –   –    –   (126)  (126)
Saldo em 31/12/2018  100  –    700  (126)  574 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Conselheiros e Diretores da Celeo Redes Transmissões Renováveis S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas da Celeo Redes Transmissões Renováveis S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 7 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018, bem como as correspondentes notas explica-
tivas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da 
Celeo Redes Transmissões Renováveis S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa individuais e consolidados para o período de 7 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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 respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores. A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção re-
levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas 
controladas. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. – Obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opi-
nião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 
03 de junho de 2019. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Marcelo Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ- 086312/O-6.
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