
Temos praias, 

montanhas, 

arquipélagos e até 

neve no Brasil. Uma 

imensidão de destinos 

turísticos para serem 

explorados pelos 

próprios brasileiros e 

por viajantes do mundo 

todo

Há muitas oportunidades 
e com a chegada de 
novos players no país 

com uma visão de oferecer ao 
viajante experiências únicas 
podemos atrair atenção de 
cada vez mais pessoas. Para 
tanto, precisamos entender as 
particularidades dos viajantes 
para, então, desenvolver ma-
neiras mais simples de pes-
quisas que sejam totalmente 
customizáveis.

É importante lembrar que o 
turismo representa uma fatia 
crescente na economia global. 
Apenas na América Latina, 
as viagens constituem 9% do 
PIB. No Brasil, o setor gera 
sete milhões de empregos, um 
faturamento de R$ 520 bilhões 
e proporciona mais de 200 
milhões de viagens domésticas.

Desse modo, é possível notar 
que o brasileiro visita e aprecia 
as belezas de seu próprio país. 
Esse número tende a crescer 
ainda mais se observarmos a 
abertura de novas rotas aéreas, 
pacotes com preços atrativos, 
aumento do dólar e impulso 
do ecoturismo e do turismo 
regional, que vem oferecendo a 
muitas pessoas a possibilidade 
de visitar destinos locais até 
então desconhecidos, como 
parques estaduais, serras e 
pequenas cidades.

Segundo o World Travel & 

Tourism Council (WTTC), o 
Brasil é o décimo país que mais 
depende do turismo para o 
crescimento de seu PIB. Esse 
dado evidencia ainda mais a 
necessidade de investimento 
nesse campo, visto que 94% 
dessa participação é composta 
por viagens domésticas.

Já os gastos dos brasileiros 
no exterior cresceram 31% 
em 2017, chegando a US$ 19 
bilhões, de acordo com o Banco 
Central. 

Nesse ponto, a Europa ba-
teu os Estados Unidos como 
destino favorito: foram 345 
mil embarques para o Velho 
Continente, contra 273 mil 
para a América do Norte. Por 
essa razão é tão importante 
mostrar outras possibilidades 
que podem, muitas vezes, estar 
ao nosso lado.

Prova disso é o já tradicional 
ranking anual dos melhores 
lugares para viajar do jornal 
The New York Times, que 
elegeu a Colômbia como o 
segundo destino mais atrativo 
do mundo em 2018. O país 
sul-americano superou, de 
longe, destinos tradicionais, 
como Paris, Itália, Espanha 
e Austrália. Na mesma lista, 
Chile, Peru, Bolívia e México 
também tiveram posições de 
destaque. 

Essa realidade mostra como 
as empresas do setor precisam 
unir inovação e tecnologia para 
oferecer serviços exclusivos 
e que incentivem cada vez 
mais as visitas domésticas e, 
também, proporcionem aos 
brasileiros a oportunidade de 
desbravar novos horizontes.

(*) - É Country Manager da Almundo 
no Brasil, plataforma de viagens 

multicanal com forte presença na 
América Latina e operações na 

Argentina, México, Colômbia e Brasil.

Brasil, meu
Brasil brasileiro!

Luciano Barreto (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 

www.netjen.com.brnetjen@netjen.com.br
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Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 1º de agosto de 2018, às 09:30 horas, na sede da Emissora, localizada na
Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação prévia para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “j”, do “Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia
Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”,
celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, do índice de capitalização (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior 
a 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício social de 2018, até o encerramento do exercício social de 2021; (ii) a celebração, pela 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e
Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de
Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de Suporte de Acionistas
Suplementar e Outras Avenças, celebrado 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Instrumentos Particulares de Contrato de Fiança, 
celebrados com CEMIG e Eletrobrás celebrados em 28 de agosto de 2013; (5) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de
Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (6) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, 
celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (7) Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado
em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de constar as premissas e condições, relativas ao Reperfilamento da Dívida junto ao
BNDES e Bancos Repassadores. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na Proposta de Administração a ser
divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da 
assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada 
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste
caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida
das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao 
Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 17 de julho de 2018.
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública,
da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 1º de agosto de 2018, às 13:30 horas, na sede da Emissora, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São 
Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação prévia para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1,
alínea “i”, subitem “i”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo
Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado, do índice de capitalização (Patrimônio Líquido/
Ativo Total) igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício social de 2018, até o encerramento do exercício
social de 2021; (ii) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivos
ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; 
(2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 
e posteriormente aditado; (3) Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado 28 de agosto de 2013 
e posteriormente aditado; (4) Instrumentos Particulares de Contrato de Fiança, celebrados com CEMIG e Eletrobrás em  
31 de março de 2014 e 16 de abril de 2014, respectivamente; (5) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas
e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (6) Contrato de Penhor de Ações de Outras
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (7) Contrato de Compartilhamento de Garantias  
e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de constar as premissas e condições, relativas
ao Reperfilamento da Dívida junto ao BNDES e aos Bancos Repassadores. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão 
descriminados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista 
poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de 
identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária
e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento 
de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777,  
6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário  
no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 17 de julho de 2018. 
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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DIFERENÇA DE CONCEITOS
Qual a diferença entre a gratificação e a bonificação. Por que uma tem 
DSR e a outra não, podemos trocar de bonificação para gratificação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HOME OFFICE COM CARGO DE CONFIANÇA
Empresa pretende efetuar contrato para home office (Teletrabalho), 
com funcionário no cargo de confiança (Gerente), como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA ENTRAR EM VIGOR 
Por meio do E-Social, as empresas passarão a comunicar ao Governo, 
de forma unificada várias obrigações: No caso da DCTF a obrigação já 
entra em vigor para todos em 01/07/2018? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUXÍLIO DOENÇA COM CARÊNCIA
O INSS negou o auxílio doença por motivo de carência do funcionário, 
nesse caso a empresa deve pagar alguma coisa, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE PAGAR O VALE REFEIÇÃO NAS FÉRIAS?  
Inicialmente é importante a empresa verificar se existe algo na 
convenção coletiva, se existe a necessidade da concessão do vale 
refeição nas férias. Considerando que não exista cláusula nesse 
sentido, não é obrigatório o vale refeição nas férias, salvo se a 
empresa quiser conceder por liberalidade. Portanto, não é devido 
o pagamento do vale refeição nas férias.

DIFERENÇA DE CONCESSÃO
O pagamento de benefícios como Vale Refeição, Assistência Médica e 
Assistência Odontológica devem ser pagos em igualdade para todos 
os funcionários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 -  NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, 
em primeira convocação, no dia 02 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento
de capital da Companhia, no valor de até R$ 1.210.000.000,00 (um bilhão e duzentos e dez milhões de reais), mediante a emissão de até
2.421.824.710 (dois bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, oitocentas e vinte e quatro mil e setecentas e dez) de novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) cada, a serem integralizadas com aportes de
créditos dos acionistas e em moeda corrente do País, para fins de integralização de capital na subsidiária integral da Companhia, Santo Antônio
Energia S.A. (“SAE”), no valor de R$ 174.720.000,00 (cento e setenta e quatro milhões, setecentos e vinte mil reais) e aumento de capital na SAE
de valor a ser definido na Assembleia; e (ii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de sua 
subsidiária integral, conforme item “i” acima. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar
os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a
referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. 

São Paulo, 18 de julho de 2018. Madeira Energia S.A. - Mesa  - Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0039873-47.2013.8.26.0100 (USUC 712) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Luciane MC Kula Ortega, 
Luane MC Kula Ortega, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Sérgio Francisco Gamba e 
outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado 
na Rua Cipriana Martinez Zonta, nº 26 Jardim Santa Rita 33º Subdistrito Alto da Mooca - São Paulo 
SP, com área de 132,00 m², contribuinte nº 052.298.0004-6, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

37ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046307-30.2016. 
8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 37ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dra. Adriana 
Cardoso dos Reis, na forma da lei, etc. FAZ SABER a TEREZINHA ANTONIA DA SILVA, CPF. 
014.717.868-11 e TADEU MENEZES DA SILVA DE CARVALHO, CPF. 376.518.848-41, que JOWAL 
TRANSPORTES LTDA, ajuizou-lhes uma Ação de Procedimento Comum, objetivando seja a 
mesma julgada procedente com a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 10.517,22 
(Maio/2016), a títulos de indenização pelos danos materiais causados no veículo Renault Logan, de 
placas FFN-8128/SP, bem como, a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes no 
valor de R$ 3.300,00 equivalentes a vinte e dois dias que o veículo permaneceu parado e, ao 
pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso 
em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo. 

                                        2017                                        2016
Ativo Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante 3.968.937 3 3.601.671 3
Disponível 299.529 3 27.831 3
Estoques 1.017.302 – 1.017.302 –
Mútuos em Coligadas e Controladas 225.472 – 40.940 –
Impostos a recuperar 483.143 – 101.245 –
Outros créditos 1.941.025 – 2.414.353 –
Despesas a Apropriar 2.467
Não Circulante 64.821.438 65.229.422 64.239.774 66.762.052
Mútuos em Coligadas e Controladas 133.290 3.714.569 68.082 3.450.386
Outros créditos 222.520 – 5.810 –
Investimentos 33.999.632 61.514.853 10.473.715 63.311.666
Outros Investimentos 28.854.959 – 52.054.773 –
Imobilizado 1.611.037 – 1.637.394 –
Total do ativo 68.790.375 65.229.425 67.841.445 66.762.055

                                        2017                                         2016
Passivo Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante 785.279 536 250.345 –
Fornecedores 309.947 536 3.105 –
Obrigações trabalhistas e tributárias 274.239 – 69.296 –
Contas a pagar 138.765 – 177.944 –
Empréstimos e Financiamentos 62.327 – – –
Não Circulante 3.675.586 933.770 653.971 653.971
Mútuos em Coligadas e Controladas 3.675.586 933.770 653.971 653.971
Participação minoritária 34.392 – 829.045 –
Patrimônio líquido 64.295.118 64.295.118 66.108.084 66.108.084
Capital social 45.234.819 45.234.819 45.234.819 45.234.819
Reserva de Prejuízos / Lucros Acumulados 20.873.266 20.873.266 15.607.643 15.607.643
Resultado do Exercício (1.812.966) (1.812.966) 5.265.622 5.265.622
Total do passivo 68.790.375 65.229.425 67.841.445 66.762.055

Demonstração do Resultado para Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
                                       2017                                       2016
Consolidado Controladora Consolidado Controladora

Receita Bruta  1.372.763  –  595.051  –
Outras Receitas  463
(–) Impostos incidentes sobre receitas  (53.234) –  (23.154) –
(=) Resultado bruto  1.319.992  –  571.897  –
(+/-) Despesas e receitas operacionais:
Despesas administrativas  (2.999.676)  (15.428)  (2.427.718) –
Despesas Tributárias  (313.875)  (725) – –
Resultado financeiro líquido  (6.604) –  1.811.902  –
Outras receitas operacionais – –  1.311  –
Depreciações Amortizações e Exaustões  (26.454) – – –
(+-) Resultado da Equivalência Patrimonial  (1.858.960)  (1.796.813)  5.265.622   5.265.622
(=) Lucro (prejuízo) operacional  (3.885.577)  (1.812.966)  5.223.014   5.265.622
(+-) Resultado não operacional  2.277.032  –  (175) –
(=) Resultado antes das provisões tributárias  (1.608.545)  (1.812.966)  5.222.839   5.265.622
(–) Contribuição social  (40.457) –  (16.517) –
(–) Imposto de renda   (88.382) –  (30.323) –
(=) Lucro (prejuízo) do exercício antes 
da participação minoritária  (1.737.383)  (1.812.966)  5.175.999   5.265.622
Participação minoritária  (75.583) –  89.623  –
Lucro Líquido  (1.812.966)  (1.812.966)  5.265.622   5.265.622

Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto para os Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Discriminação            2017            2016
Das Atividades Operacionais
Prejuízo Líquido do Período  (1.812.966)  5.265.622
Depreciação  26.454  25.998
Equivalência Patrimonial  1.858.960  5.265.622
Ajuste de Balanço Exercício Anterior  (487.632)
Resultado Líquido Ajustado  72.448  10.069.610
(Acréscimo) / Decréscimo em Ativos
Estoques –  1.228.734
Clientes  473.328  (1.844.481)
Tributos a recuperar  (381.898)  –
Despesas Antecipadas  (2.467)  –
Mútuo em Coligadas e Controladas  (184.532)  –
Sub-total I  (95.568)  (615.747)
(Acréscimo) / Decréscimo em Passivos
Fornecedores  306.842  (176.660)
Obrigações  204.943  –
Outros Contas a Pagar  64.089  –
Sub-total II  575.874  (176.660)
Total das Atividades Operacionais  552.753  9.277.203
Das Atividades de Financiamento
Empréstimos dos Sócios Mútuo em Coligadas e Controladas  454.401  150.977
Pagamento de dividendos  (274.140)  –
Total das Atividades de Financiamento  180.261  150.977
Das Atividades de Investimento / AFAC  (65.208)  392.382
Outros investimentos  (320.526)  (5.102.637)
Participação minoritária  (75.583)  –
Total das Atividades de Investimento  (461.317)  (4.710.255)
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa e Equivalentes  271.698  7.670
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano  27.831  20.160
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Ano  299.529  27.831

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Capital Reservas  Lucros Patrimônio
Discriminação        Social   de Capital Acumulados        Líquido
Saldo 31/12/2015 45.234.819 – 15.607.643 60.842.462
Resultado do Exercício – – 5.265.622 5.265.622
Saldo 31/12/2016 45.234.819 – 20.873.265 66.108.084
Resultado do Exercício – – (1.812.966) (1.812.966)
Saldo 31/12/2017 45.234.819 – 19.060.299 64.295.118

EAP HOLDING S.A.
CNPJ: 23.568.362/0001-89

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras anexas, referentes aos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.

Balanço Patrimonial dos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em reais)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional - A EAP HOLDING S/A é uma Holding empresarial, com seu objeto social a administra-
ção de bens próprios e a participação em outras empresas. 2. Políticas Contábeis - As demonstrações financeiras 
da empresa foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) e as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), compreendendo os pronunciamentos, interpretações e orientações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em vigor. Base da Consolidação - Conforme orien-
tação CPC 36 (R1), as controladas em conjunto, são consolidadas no percentual (joint venture) de participação da 
controladora a partir da data de aquisição, sendo esta a data na qual a sociedade obtém controle em conjunto, e 
continuam a ser consolidadas até a data em que o controle em conjunto deixe de existir. 
EAP                              EAP Empreendimentos Igure São Bento
Total da Participação 99,89% 50% 33%

Diretoria
Erika Auta Porr - Diretora - CPF: 004.679.958-34

Alexander Hideki Pereira - Contador - CRC:1SP216928/O-0

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa - Os fluxos de caixa dos investimentos são demonstrados pelos valores líqui-
dos. E são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em longo prazo. (b) Estoques - Os estoques
são demonstrados ao custo de aquisição ou produção, que não excede ao seu valor líquido realizável.  (c) Lei nº
12.973, de 13/05/2014 - A Lei nº 12.973, de 13/05/2014, não acarretará em ajustes relevantes nas demonstrações
financeiras da Companhia. (d) Não Circulante - Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses
subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. (e) Imobilizado - O 
imobilizado está registrado ao custo. (f) Receitas e Despesas - Empresa tem como prática a adoção do regime de 
competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das 
receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. (g) Capital social: 
o valor de R$ 45.234.819 está representado por 45.234.819 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 

GAHE HOLDING S/A
CNPJ: 19.623.363/0001-01

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras anexas, referentes aos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.

Balanço Patrimonial dos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)
                                       2017                                       2016

Ativo Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante 6.245.807 174.612 5.220.597 153.973
Disponível 395.070 173.518 307.631 153.032
Clientes – 470 470 470
Estoques 1.385.097 – 3.757.269 –
Mútuos em Coligadas e Controladas – – 68.853 –
Impostos a recuperar 476.030 623 93.467 –
Outros créditos 3.989.611 – 992.907 470
Não Circulante 41.236.905 37.440.204 43.442.146 39.650.805
Outros créditos 5.810 3.038.832 5.810 2.240.032
Investimentos 35.928.249 34.401.372 35.977.109 37.196.481
Imobilizado 7.747.994 – 9.910.143 240.257
(–) Depreciação acumulada (2.445.147) – (2.450.915) (25.964)
Total do ativo 47.482.713 37.614.816 48.662.743 39.804.779

                                          2017                                         2016
Passivo Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante 561.908 713 147.233 –
Fornecedores 13.953 713 3.105 –
Empréstimos e financiamentos 62.327 – – –
Obrigações trabalhistas e tributárias 330.221 – 113.798 –
Contas a pagar 28.971 – 30.330 –
Impostos Diferidos 126.436 – – –
Não Circulante 12.844.539 979.376 10.929.578 188.713
Mútuos em Coligadas e Controladas 9.695.454 979.376 10.866.001 –
Empréstimos e financiamentos 44.550 – 63.577 188.713
Contas a Pagar 3.104.535 – – –
Participação de Não Controladores (2.558.462) – (2.030.134) –
Patrimônio líquido 36.634.728 36.634.728 39.616.066 39.616.066
 Capital social 14.105.100 14.105.100 14.105.100 14.105.100
Reserva de Prejuízos / Lucros Acumulados 20.728.847 20.797.727 25.510.966 25.510.966
Ajustes de Exercícios Anteriores 1.800.781 1.731.901
Total do passivo 47.482.713 37.614.816 48.662.743 39.804.779

Demonstração do Resultado para Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
                                       2017                                          2016
Consolidado Controladora Consolidado Controladora

Receita Bruta  676.012  –  1.826.254   –
(–) Impostos incidentes sobre receitas  (28.229) –  (68.447)  –
(–) Custos – –  (113.292)  –
(=) Resultado bruto  647.783  –  1.644.515  –
(+/–) Despesas e receitas operacionais:
Despesas administrativas  (3.554.466)  (106.219)  (3.446.341)  (155.446)
Depreciações, Amortizações e Exaustão  (364.544)  (3.772) – –
Resultado financeiro líquido  2.296.390   (602)  1.806.874  873
(=) Lucro (prejuízo) operacional  (974.837)  (110.593)  5.048  (154.573)
(+–) Resultado não operacional  (29.587)  (210.521) – –
(+–) Resultado da Equivalência Patrimonial  (1.858.960)  (2.042.982)  6.979.799  6.979.799
(=) Resultado antes das provisões tributárias  (2.863.383)  (2.364.096)  6.984.847  6.825.226
(–) Contribuição social  (35.307) – –  –
(–) Imposto de renda   (66.260) – –  –
(=) Lucro (prejuízo) do exercício antes 
da participação minoritária  (2.964.951)  (2.364.096)  6.984.847  6.825.226

Participação Minoritária  600.855  –  (159.621)  –
Lucro Líquido  (2.364.096)  (2.364.096)  6.825.226  6.825.226

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
Das Atividades Operacionais           2017           2016
Lucro Líquido do Período (2.364.096) 6.825.226
Depreciação 364.544 370.732
Equivalência Patrimonial 1.858.960 6.979.799
Ajuste de Balanço Exercício Anterior 68.880 (36.284)
Impostos Diferidos (36.459) –
Resultado Líquido Ajustado (108.172) 14.139.474
(Acréscimo) / Decréscimo em Ativos/ Seguros a Apropriar (15.727) (12.153)
Créditos a receber (2.911.654) (179.453)
Impostos a recuperar (382.563) –
Estoques 1.822.779 (153.761)
Sub - total I (1.487.165) (345.366)
(Acréscimo) / Decréscimo em Passivos / Contas a Pagar 71.816 (184.589)
Obrigações 216.423 (36.474)
Sub - total II 288.240 (221.063)
Total das Atividades Operacionais (1.307.097) 13.573.045
Das Atividades de Financiamento / Contas Correntes de Sócios (1.170.565) –
Mútuos em Coligas e Controladas – (279.775)
Pagamento de dividendos (1.170.652) 1.736.146
Contas a Pagar 3.104.535 –
Total das Atividades de Financiamento 763.318 1.456.371
Das Atividades de Investimento / Outros Investimentos 49.389 (5.339.108)
Participação minoritária 600.855 (2.151.513)
Empréstimos e Financiamentos (19.027) (46.118)
Total das Atividades de Investimento 631.218 (7.536.739)
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa e Equivalentes 87.439 (44.062)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano 307.631 351.693
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Ano 395.070 307.631

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

Capital Reservas de Lucros Patrimônio
Discriminação         Social          Capital Acumulados       Líquido
Saldo 31/12/2015 14.105.100 – 17.552.820  31.657.920
Resultado do Exercício – – 7.958.146 7.958.146
Saldo 31/12/2016 14.105.100 _ 25.510.966 39.616.066
Distribuição de Dividendos – – (617.242) –
Resultado do Exercício – – (2.364.096) (2.981.338)
Saldo 31/12/2017 14.105.100 – 23.146.870 36.634.728

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional - A GAHE HOLDING S/A é uma Holding empresarial, com seu objeto social a administra-
ção de bens próprios e a participação em outras empresas. 2 - Políticas Contábeis - As demonstrações financeiras 
da empresa foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) e as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), compreendendo os pronunciamentos, interpretações e orientações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em vigor. 2. Base da Consolidação - Conforme orien-
tação CPC 36 (R1), as controladas em conjunto, são consolidadas no percentual (joint venture) de participação da 
controladora a partir da data de aquisição, sendo esta a data na qual a sociedade obtém controle em conjunto, e 
continuam a ser consolidadas até a data em que o controle em conjunto deixe de existir. 
GAHE      Brnz Camury Igure Sabauna São Bento
Total da Participação 99,83% 99,89% 50% 43% 33%
(a) Caixa e Equivalentes de Caixa - Os fluxos de caixa dos investimentos são demonstrados pelos valores líqui-
dos. E são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em longo prazo. (b) Estoques - Os estoques 

são demonstrados ao custo de aquisição ou produção, que não excede ao seu valor líquido realizável. (c) Lei nº 
12.973, de 13 de maio de 2014 - A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, não acarretará em ajustes relevantes nas 
demonstrações financeiras da Companhia. (d) Não Circulante - Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis 
após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.
(e) Imobilizado - O imobilizado está registrado ao custo. (f) Receitas e Despesas - Empresa tem como prática a
adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como
reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
(g) - Capital social: o valor de R$ 14.105.100 está representado por 14.105100 ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal. 

Diretoria
Gabriela Hall - Diretora - CPF: 083.893.758-69

Alexander Hideki Pereira - Contador - CRC:1SP216928/O-0
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