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“Tenho forte 
crença na sorte, 
e percebi que 
quantomais eu 
trabalho, mais 
dela eu tenho”.
Thomas Jefferson (1743/1826)
3º presidente dos Estados Unidos
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O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, 
defendeu a retomada 

do diálogo para aprovação 
da reforma da Previdência. 
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, reuniu-se 
com Maia na residência 
oficial da Câmara ontem 
(28) para afi nar o discurso 
em torno da aprovação da 
proposta. Maia confi rmou a 
presença de Guedes na CCJ 
na próxima quarta-feira (3). 
“A sua participação ajuda 
muito no convencimento 
dos parlamentares. A ida 
dele no dia 3 vai ser muito 
importante para que possa 
mostrar os benefícios que 
uma reforma vai dar para a 

Maia e Guedes anunciam 
convergência em favor
da reforma da Previdência

sociedade brasileira. Vamos 
colocar o trem nos trilhos”, 
disse o presidente.

Maia disse que o foco é a 
aprovação da reforma. Nos úl-
timos dias, houve um desgaste 
na relação entre Executivo e 
Legislativo em razão de decla-
rações polêmicas do presiden-
te da Câmara e do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
a respeito da articulação polí-
tica do governo no Congresso. 
Segundo Maia, isso está supe-
rado. “Não tem farpas. É hora 
de parar, não interessa quem 
começou ou errou. A Câmara 
trabalhou bem esta semana e, 
na próxima semana, a gente 
retorna com força o debate da 
Previdência”, afi rmou.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, destacou que 
tem recebido apoio tanto de 
Maia quanto de Bolsonaro 
para a aprovação da reforma. 
Segundo ele, é natural que ha-
jam alguns “ruídos” na comu-
nicação, mas a partir de agora 
vai haver uma convergência 
na defesa do texto, porque 
todos estão empenhados em 
aprová-la. Guedes destacou 
que a nova previdência vai 
fazer o Brasil recuperar sua 
dinâmica de crescimento e 
combater desigualdades e 
privilégios.

“Estou confiante que os 
poderes independentes estão 
harmonicamente buscando o 
aperfeiçoamento institucional 

do Brasil”, disse o ministro, ao 
informar que o governo quer 
redesenhar o pacto federativo 
do País, descentralizando os 
recursos da União e repassan-
do para estados e municípios. 

Citou como exemplo a repar-
tição de 70% dos recursos do 
pré-sal que podem chegar a
R$ 1 trilhão nos próximos 30 
anos. “Vamos inverter a distri-
buição de recursos no Brasil, 

pois o dinheiro não está onde 
o povo está. O recurso tem 
que ser: 70% do petróleo 
para estados e municípios. A 
União vai fi car com menos”, 
explicou (Ag.Câmara).

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes,

acertaram os ponteiros.

Luis Macedo/Ag.Câmara

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem (28) que vai 
conversar com  parlamentares 
sobre as propostas enviadas 
pelo governo para o Congresso, 
entre eles a reforma da Previ-
dência. “Gostaria de atender 
mais políticos no Planalto, 
mas o dia tem 24 horas, tenho 
que dormir 5 ou 6 horas, por 
isso não atendo mais gente”, 
disse. Bolsonaro preferiu não 
falar sobre a defi nição da sua 
base aliada para aprovação da 
pauta governista. “Não existe 
base aliada garantida, os par-
lamentares são independentes 
e vão decidir de acordo com 
o entendimento de cada um. 
É isso que faz a democracia”, 
disse.

Ele falou com a imprensa após 
cerimônia no Clube do Exérci-
to, em Brasília, onde também 
esteve presente o presidente 
do Senado Federal, David 

Reforma: Jair Bolsonaro ‘vai conversar’ 
com parlamentares sobre proposta

Jair Bolsonaro, após a entrega de Condecorações da Ordem do 

Mérito Judiciário Militar, fala à imprensa.
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Alcolumbre. “A reforma con-
tinua, conversei rapidamente 
com o Alcolumbre agora, é 
ideia nossa [dar continuidade], 
com certeza do Rodrigo Maia 
também. É importante não 
para mim, mas para o Brasil”. 

Ressaltou que as divergências 
com Maia, é “página virada” e 
que outros confl itos poderão 
acontecer durante o mandato. 
“Para mim isso foi uma chuva 
de verão e o Brasil está acima 
de nós”, disse.

Bolsonaro defendeu a refor-
mulação do pacto federativo 
para distribuição dos recur-
sos da União aos estados e 
a revogação da proposta do 
orçamento impositivo para as 
emendas de bancadas estadu-
ais. “Essa proposta [do pacto 
federativo] vai além do que 
foi aprovado essa semana [do 
orçamento impositivo], porque 
lá, no impositivo, a emenda 
vai carimbada [com aplicação 
determinada] para os estados”.

“O que o Paulo Guedes quer 
é que após a votação da Pre-
vidência, seja votado o pacto 
federativo e que vá recursos 
direto para os estados, onde a 
Assembleia Legislativa de cada 
estado, junto com o governador 
e a sociedade decida para onde 
vai o dinheiro.Eles sabem mais 
onde tem que ser aplicado os 
recursos do que nós em Brasí-
lia”, disse o presidente (ABr).

A Rumo S.A. deverá prestar serviço de transporte ferroviário e 

assegurar a manutenção da estrutura.

O governo federal leiloou na 
tarde de ontem (28) a Ferrovia 
Norte-Sul. A concessionária 
Rumo S.A foi a vencedora, 
representada pela correto-
ra Santander, que ofertou
R$ 2,719 bilhões pelo trecho 
de 1.537 km, que vai de Estrela 
d’Oeste (SP) a Porto Nacional 
(TO). A outra proposta apre-
sentada, da VLI Multimodal, 
representada pela corretora 
Safra, foi de R$ 2,065 bilhões. 
O valor mínimo de outorga era 
de R$ 1,353 bilhão. O prazo 
da concessão é de 30 anos e a 
previsão de investimento é de 
R$ 2,8 bilhões.

A empresa Rumo S.A. deverá 
prestar serviço de transporte 
ferroviário e assegurar a ma-
nutenção da estrutura. Além 
disso, ela também deverá 
implantar planos ambientais, 
oficinas de manutenção e 
postos de abastecimento e na 
aquisição de equipamentos 
ferroviários e material rodante. 

Estiveram no leilão, realizado 
na B3, a Bolsa de Valores de 
São Paulo, os governadores 
de Goiás, Ronaldo Caiado, e 
do Tocantins, Mauro Carlesse. 
O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
participou da tradicional batida 
de martelo após a proclamação 
do resultado.

O ministro da Infraestrutura 
classifi cou o resultado do leilão 
como “sensacional”. Acres-
centou que os preparativos 
para os leilões da Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste, 
na Bahia, e da Ferrogrão, em 
Mato Grosso, estão em fase 
adiantada. “Ambas já passaram 
por consulta pública e muito 
em breve vamos mandar as 
duas concessões para [análise 
do] TCU”. O representante da 
Rumo S.A., Júlio Fontana Neto, 
afi rmou que pretende tornar a 
ferrovia operacional antes do 
prazo estipulado pelo edital, 
que é de dois anos (ABr).

Governo arrecada
R$ 2,719 bilhões

com leilão da Norte-Sul
Divulgação/PPI

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) reviu 
de 2,7% para 2% a previsão de 
crescimento do PIB em 2019. 
Os primeiros indicadores do 
ano mostram que a recupe-
ração da atividade econômica 
permanece lenta. As projeções 
para infl ação foram reduzidas 
de 4,10% para 3,85%. A neces-
sidade de redução de défi cit 
fi scal primário faz com que o 
estímulo da economia tenha 
que vir, necessariamente, do 
setor privado. 

“Tendo como base um cená-
rio em que a reforma da Previ-
dência é aprovada com impacto 
fi scal relevante em meados de 
2019, projetamos a aceleração 
do crescimento trimestral ao 
longo do ano, condição neces-
sária para atingir o crescimento 
anual esperado de 2%”, afi rma a 
Carta de Conjuntura. O cresci-
mento do PIB será liderado pelo 
bom desempenho da absorção 
doméstica, na avaliação dos 
pesquisadores. Embora não 
seja esperada uma melhora 

signifi cativa dos indicadores de 
mercado de trabalho este ano, 
o consumo das famílias deverá 
crescer 2,6% no período. 

A previsão para o PIB agrícola 
permanece a mesma, em 0,4%, 
considerando as perspectivas de 
safra do ano. O PIB industrial, 
estimado em 1,8%, refl ete a lenta 
retomada dos índices mensais 
de atividade industrial. Para o 
PIB de serviços, a previsão é de 
crescimento de 2,2%. Em relação 
às exportações, o Ipea estima 
um crescimento de 4% no ano. 

Para 2020, a expectativa 
de crescimento do PIB, ainda 
condicionada à aprovação 
da reforma da Previdência, é 
de 3%. As projeções indicam 
ainda um aumento de 7,8% 
nos investimentos, graças ao 
amadurecimento do programa 
de concessões para infraestru-
tura.  O avanço das medidas de 
liberalização e produtividade 
deve ter impacto positivo na 
economia, alavancando o con-
sumo e a renda das famílias 
(Ascom/Ipea).

Ipea prevê crescimento de 2% 
no PIB e infl ação de 3,85%

O Banco Central (BC) não 
está contente com o nível das 
taxas de juros no país, afi rmou 
o presidente da instituição, 
Roberto Campos Neto, na 
apresentação do Relatório de 
Infl ação, divulgado ontem (28). 
Disse que o spread [diferença 
entre taxa de captação do di-
nheiro pelos bancos e a cobrada 
dos clientes] é alto, principal-
mente devido à inadimplência. 
E que, na composição do spre-
ad, 35% são de inadimplência; 
25%, custo operacional; 25%, 
custo fi nanceiro; e 15%, lucro.

“Temos que fazer um tra-
balho enorme na parte de 
recuperação”, disse Campos 
Neto, ao acrescentar que estão 
sendo criados mecanismos 
para melhorar a garantia dos 
empréstimos, destacando que 
a instituição tem trabalhado 
para reduzir os compulsórios, 
considerados ainda altos. “Não 
estamos contentes com o nível 
[de spread] que temos hoje”, 
disse.

Campos Neto, que comandou 
neste mês sua primeira reunião 
do Copom, disse que não quis 
modifi car a forma como o BC 
vinha tomando suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, a 
Selic. Acrescentou que a única 

BC ‘não está contente’ 
com juros e spread

mudança foi comunicar que o 
balanço de riscos para a infl ação 
deixou de ser assimétrico e 
passou a ser simétrico. Para o 
comitê, o nível de ociosidade da 
economia pode levar a infl ação 
a fi car abaixo do esperado. 

Por outro lado, uma frustra-
ção das expectativas sobre a 
continuidade das reformas e 
ajustes na economia brasileira 
pode afetar prêmios de risco 
(retorno adicional cobrado 
por investidores para aceitar 
correr maior grau de risco) 
e elevar a trajetória da infl a-
ção. Sobre a piora do cenário 
político, Campos Neto disse 
que é importante o Copom 
abstrair-se de “ruído de curto 
prazo”. “Tentamos fazer uma 
análise de mais médio e longo 
prazo”, ressaltou. Disse ainda 
que trabalha com a perspectiva 
de aprovação da reforma da 
Previdência e que importa um 
mercado com a expectativa de 
que a reforma será aprovada 
para que a economia cresça e 
a infl ação fi que baixa (ABr).

Presidente do Banco Central, 

Roberto Campos Neto.
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rO ministro Marcos Pontes, da 
Ciência e Tecnologia, protestou 
contra notícias publicadas de 
que o acordo com os Estados 
Unidos relativo ao uso da Base 
de Alcântara (MA) teria algum 
viés militar, ou poderia ferir a 
soberania nacional. Ele falou 
sobre o assunto ontem (28) em 
audiência no Senado. O foco do 
acordo está no compromisso do 
Brasil de salvaguardar a tecno-
logia norte-americana utilizada 
no lançamento de satélites. 

“O acordo permite o lança-
mento de mísseis? Não. Este é 
um negócio que eu ouvi antes 
de vir pra cá em alguns meios de 
comunicação, mas o acordo não 
permite o lançamento de mísseis. 
Não tem relação alguma com a 
parte militar. Exceto se a FAB 
quiser lançar um míssil. O acordo 
também não ameaça a soberania 
nacional. Não é a construção de 
uma base norte-americana, só 
brasileiros continuarão contro-
lando a Base, o Brasil controla o 
centro de lançamentos como um 
todo”, detalhou.

“No acordo de salvaguardas, 
os EUA permitem ao Brasil 
lançar foguetes e satélites de 
qualquer nacionalidade, podem 
ser da China ou da Alemanha 
por exemplo, que contenham 

Acordo veta uso militar 
da Base de Alcântara

componentes norte-america-
nos. Se o satélite tem algum 
componente dos EUA, eles 
permitem que o lancemos, 
desde que nos comprometamos 
a proteger a tecnologia deles. 
Para que ninguém copie ile-
galmente durante o processo 
de montagem e lançamento. 
O acordo é só isso”, afi rmou.

Apresentou uma projeção de 
que se o Brasil conseguir aboca-
nhar ao menos 1% do mercado 
de lançamento de satélites, o 
faturamento será de U$ 3,5 
bilhões/ano (Ag.Senado).

Ministro Marcos Pontes, da 

Ciência e Tecnologia, em 

audiência no Senado.
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Avaliação do Poupatempo 
A qualidade dos serviços oferecidos 

pelo Poupatempo alcançou 98,8% de 
aprovação dos usuários, segundo a 
pesquisa anual de satisfação realizada 
pela empresa P2A Gestão em Infor-
mação. Os entrevistados elogiaram o 
bom atendimento e o respeito ao cida-
dão. Para 99,5% dos entrevistados, o 
Programa Poupatempo é “um orgulho 
para São Paulo”. O elemento humano 
foi melhor avaliado que a estrutura 
física, mas o índice de satisfação geral 
teve níveis de excelência.
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O presidente começou 

a se isolar quando 

anunciou uma série de 

projetos impopulares. 

Apostava na votação que 
teve na eleição presi-
dencial. Devia muito 

pouco para os partidos políti-
cos. Ele mesmo havia pulado 
de um partido para ou outro 
consciente que o povo não 
votava em legendas, mas em 
nome de pessoas com que se 
identifi cassem. E o seu estilo 
político era um ponto fora da 
curva. Não tinha papas na 
língua, atacava abertamente 
o stablishment e o seu alvo 
predileto era varrer a corrup-
ção para fora do governo e da 
vida nacional. 

Os partidos esperavam pelo 
seu quinhão através da velha 
política implantada ainda no 
período da República Velha, 
ou seja, o dando é que se re-
cebe. Deputados e senadores 
estavam mais preocupados 
com a reeleição do que com a 
salvação das contas públicas 
que ameaçavam quebrar o pais. 
O maior sintoma era o endivi-
damento do governo que a cada 
ano aumentava. Como pedir 
votos aos eleitores apoiando 
um governo que insistia em 
dizer que todos tinham que 
dar uma conta de sacrifício 
para sanear as contas públicas?

A virada que deu na política 
externa brasileira motivou 
ataques da oposição e prin-
cipalmente da mídia. Estava 
sob fogo cruzado da imprensa 
e dos jornalistas antes mesmo 
de completar os famosos Cem 
Dias de governo. Contudo di-
zia, que, assim como nos Esta-
dos Unidos, o responsável pela 
política externa é o presidente, 
o ministro do exterior é apenas 
um executor da vontade do 
chefe de governo. Aproximar 
ou não da China ? Integrar ou 
não ao bloco dos emergentes, 
ou terceiro mundo e desafi ar 
as potências? 

Para o presidente era tudo 
claro como água, era seguir 
em frente com a caravana e 
deixa os cães ladrarem. Aos 

poucos perdeu popularidade 
e fi cou isolado no Palácio do 
Planalto. Muitos dos que o 
apoiaram e pegaram carona na 
sua popularidade começaram 
a abandonar o governo. Como 
chama mesmo aquele bichinho 
que é o primeiro a abandonar 
o navio? 

Iniciou um desengordura-
mento da máquina federal, 
e gente influente perdeu 
emprego e a boquinha com a 
tal austeridade elogiada pelo 
Fundo Monetário Internacio-
nal.  A grande oposição de 
dentro do governo vinha do 
funcionalismo público forte-
mente afetado com as medidas 
governamentais. É verdade 
que o presidente se deixava 
fotografar sem gravata – uma 
falta de compostura com o 
ritual do cargo. 

Aprofundou o canal de 
comunicação para falar di-
retamente ao povo, com seu 
estilo inconfundível, e sem a 
intermediação da mídia. Esta 
o expunha ao ridículo com 
charges e reportagem sobre a 
proibição das corridas de ca-
valo, rinhas de brigas de galo,  
biquíni nas praias cariocas e 
até o uso de lança perfume no 
carnaval. 

Aí Rita Lee....Só faltava exigir 
que os funcionários federais 
vestissem uniforme para serem 
identifi cados pelos que usavam 
os serviços públicos. Baixou 
um decreto no Diário Ofi cial 
que não só instituía  o uniforme, 
como dava as diretrizes  da 
moda: além dos moldes, cor 
bege e tecido nacional. A mídia 
apelidou o uniforme de pijânio.

Jânio Quadros não percebeu 
que as bases de apoio popular 
sofriam séria erosão em tão 
poucos meses de governo. Os 
embates com o Congresso Na-
cional eram cada vez mais in-
tensos.  Os cortes nos subsídios 
no trigo e no petróleo  elevaram 
drasticamente os preços do 
pãozinho e da gasolina. 

Quais as chances de um 
governo com este perfi l sobre-
viver por muito tempo?

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Ciência e Tecnologia

News@TI
BASF inaugura seu primeiro Centro de 
Experiências Científi cas e Digitais no Brasil

@A BASF inaugura hoje, em São Paulo, a sua primeira estrutu-
ra de cocriação e desenvolvimento de tecnologias no Brasil. 

Batizado de onono, o Centro de Experiências Científi cas e Digitais 
funcionará no nono andar do edifício onde está o escritório central 
da empresa e tem como objetivo conectar e aproximar clientes, 
fornecedores, startups, colaboradores e universidades. Projetado 
para responder de maneira ágil às demandas do mercado, o local 
é equipado com tecnologia de ponta para laboratórios de pesquisa 
e testes de produtos, conectividade, digitalização de processos e 
design. “Com este ambiente estamos nos aproximando ainda mais 
dos nossos clientes e gerando soluções que agreguem valor aos seus 
negócios”, comenta Manfredo Rübens, presidente da BASF para a 
América do Sul (www.basf.com).

Capturar, visualizar e analisar dados de drones

@A DJI, líder mundial em drones civis e em tecnologia de imagens 
aéreas, apresentou hoje o DJI Terra, uma nova ferramenta de sof-

tware capaz de transformar dados capturados por drones em modelos 3D 
digitais e em mapas para facilitar análises, bem como ajudar nas tomadas 
de decisões. O DJI Terra permite que empresas e organizações utilizem 
a tecnologia de drones da marca para capturar, visualizar e analisar ima-
gens aéreas em uma vasta gama de aplicações como segurança pública, 
construção civil, infraestrutura, agricultura e cinematografi a. “Como 
líder da indústria de drones comerciais, a DJI continua desenvolvendo 
soluções com software e hardware acessíveis e de fácil uso, que auxiliam 
empresas a transformar suas operações com a tecnologia de drones e 
a obter uma competitiva vantagem em seus segmentos”, afi rma Sunny 
Liao, Diretor de Enterprise na DJI. “Como uma solução integrada de 
modelos e mapeamento, o DJI Terra torna simples e efi ciente o pro-
cesso de obtenção de dados, gerando conclusões e recomendações em 
várias indústrias, desde reconstrução de acidentes, inspeções críticas 
de infraestrutura ao mapeamento de solo agrícola e modelos de campo 
para construção civil”, completa (www.dji.com/dji-terra).

“É hora de esquecermos a forma que 
sempre utilizamos para segmen-
tar e estratifi car a sociedade. A 

chegada dos Perennials muda tudo na análise 
do comportamento social e de consumo”, 
declarou Walter Longo, sócio e CIO da BBL, 
holding de entretenimento especializada em 
e-sports, no evento “Marketing de Engaja-
mento: em busca da audiência perdida”, 
realizado no último dia 26 no Cubo Itaú, 
em São Paulo.

Walter Longo apresentou pesquisa enco-
mendada pela BBL e realizada pela MindMi-
ners, que buscou identifi car os Perennials e 
seu novo comportamento social. “Eles são 
17% da população, mas correspondem ao 
dobro disso em potencial de consumo e o triplo 
na capacidade de infl uenciar os demais. Essa 
geração é uma fatia importante do universo 
gamer, embora muitos pensem que esse 
universo seja formado apenas por Millennials. 
O mercado gamer é avaliado atualmente em 
US$ 1,5 bilhão e cresce 20% ao ano, com 454 
milhões de espectadores globais, sendo 30 
milhões apenas no Brasil”, destacou Longo 
durante a apresentação.

Perennials
Os Perennials não se relacionam por idade 

e sim por identidade. São pessoas de qualquer 
faixa etária, que vivem o presente, adotam 
tecnologia precocemente e têm amigos de 

Perennials mudam comportamento social e de 
consumo, segundo pesquisa

Walter Longo apresentou dados sobre essa geração que hoje são 17% da população, mas correspondem ao dobro disso 
em potencial de consumo

múltiplas faixas etárias. Segundo a pesquisa, 
Perennials são 85% mais interessados em 
tecnologia, 33% em games, 42% em livros 
e 24% em cinema, em comparação com a 
média da população geral.

Essa geração também prefere fi car em 
casa e assistir streamings online ou TV 
à cabo do que sair para festas. E, dentre 
os conteúdos mais consumidos, estão os 
documentários e jornalismo, destacando 
uma queda de audiência em TV aberta mais 
acentuada em comparação com a população 
geral. A amizade e as relações para os Peren-
nials são marcadas pelos interesses comuns, 
mais que na faixa etária, proximidade física 
ou grau de parentesco.

“Os Perennials gostam de marcas com 
propósito e que assumem causas. Empresas 
como a Amazon e Netfl ix estão liderando 
esse processo hoje porque segmentam seus 
produtos por comportamentos e estilos de 
vida e não mais por critérios de idade. A 
maneira de perceber a realidade determina 
a forma como uma empresa pode se diferen-
ciar da concorrência”, explica o executivo.

Perennials vs. e-sports
O e-sports conecta todos os Perennials por 

meio de uma plataforma inclusiva, lúdica e 
participativa. É possível ter jogadores de 
45 anos disputando torneios com garotos 
de 18 anos. “O engajamento, natural dos 

Perennials em tudo que fazem, encontra nos 
games a resposta mais lógica para exercer sua 
visão colaborativa e participativa do mundo. 
Em 40 anos de atividade em marketing nun-
ca conheci nada tão engajador e com tanta 
capacidade de crescer como o universo do 
e-sports”, disse Walter Longo.

Este é um fenômeno inédito por diversas 
razões, como:
• Conectar pessoas globalmente, formando 

uma tribo sem limites demográfi cos;
• Faz parte da sociedade cada vez mais co-

nectada;
• Permite a interatividade e geração de Big 

Data para retargeting e pós-marketing;
• É inclusivo e dá oportunidade a todos, 

independente de idade, gênero ou classe 
social;

• Gera engajamento em 3D: pelo jogo, pelo 
time e pelo evento.

Tanto que os e-sports aparecem pela pri-
meira vez no Tech Trends Report, apresentado 
pela futurologista Amy Webb, durante o SXSW 
2019. “Há uma corrida do ouro para as marcas 
que desejam fazer parte desse mercado. Preci-
sam se integrar e criar um relacionamento com 
o público-alvo para alcançar o engajamento. O 
digital é engajamento com experiência. Mas a 
abordagem deve ser cuidadosa, colaborativa 
e com respeito”, fi nalizou Longo.

Mais de 1.500 policiais foram mobilizados.

A boina-azul serve na Mis-
são da ONU na República 
Centro-Africana (Minus-

ca) desde 2018. A homenagem 
reconhece a dedicação e os 
esforços individuais de um 
soldado de paz para “promover 
os princípios da Resolução de 
Segurança da ONU 1325 sobre 
mulheres, paz e segurança”. A 
ofi cial brasileira recebe hoje 
(29) prêmio das mãos do se-
cretário-geral da ONU, António 
Guterres, na sede das Nações 
Unidas, em Nova Iorque.

Márcia Braga foi professora 
e também ajudou a treinar e 
a aumentar a consciência dos 
seus colegas sobre a dinâmica 
de gênero na operação de paz. 
Ao saber do prêmio, ela disse 
estar muito orgulhosa por sua 
seleção e que “missões da ONU 
precisam de mais mulheres 
para manter a paz, para que as 
mulheres locais possam falar 

A ofi cial brasileira (esquerda) disse estar muito orgulhosa

com a escolha.

Papa recusou beijos 
por ‘higiene’, diz 
Vaticano

O Vaticano explicou ontem 
(28) que a recusa do papa Fran-
cisco em receber beijos na mão 
de fi éis se deveu a motivos de 
higiene. Na última segunda-feira 
(25), durante uma visita a Loreto, 
no centro-leste da Itália, o líder 
da Igreja Católica cumprimen-
tou pessoas que faziam fi la para 
vê-lo. A partir de determinado 
momento, no entanto, o Pontífi -
ce, visivelmente desconfortável, 
começa a impedir que os fi éis 
beijem o anel papal, chegando 
até a puxar a mão bruscamente.

Segundo o diretor da Sala de 
Imprensa da Santa Sé, Alessan-
dro Gisotti, Jorge Bergoglio não 
queria ser um meio de contami-
nação. “O motivo é muito simples: 
higiene. Quando há longas fi las de 
fi éis, o Papa quer evitar riscos de 
contágio para as pessoas. Então 
não é para ele, mas para os pró-
prios fi éis”, explicou.

“Isso não acontece quando uma 
ou poucas pessoas beijam sua 
mão, como ocorreu em situações 
recentes. Todos sabem como ele 
sente uma grande alegria ao abra-
çar e ser abraçado pelo povo”, 
acrescentou Gisotti (ANSA).

Ao menos 106 suspeitos de 
cometer crimes de abuso e 
exploração sexual de crianças 
e adolescentes na internet 
já tinham sido presos até as 
11h30 de ontem (28), na quar-
ta fase da Operação Luz na 
Infância. Além das detenções, 
policiais civis dos 26 estados 
e do DF estão cumprindo 266 
mandados judiciais de busca 
e apreensão em endereços 
ligados aos investigados, em 
todo o país.

Segundo o coordenador do 
Laboratório de Inteligência 
Cibernética, delegado Ale-
sandro Barreto, a maioria dos 
presos é do sexo masculino, 
tem entre 19 e 29 anos e vive 
em estados da Região Sudes-
te. Os suspeitos pertencem a 
diferentes classes sociais. Já 
entre as vítimas, há crianças 
a partir dos 2 anos de idade.

“São crianças que são abu-
sadas por parentes, por pes-
soas próximas. Nas operações 
anteriores, vimos que a parte 
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Brasileira vence Prêmio de 
Defensora Militar do Gênero da ONU
A capitã de corveta da Marinha brasileira Márcia Andrade Braga é a vencedora do Prêmio de Defensora 
Militar do Gênero das Nações Unidas

promoveu o uso de equipes mis-
tas de homens e mulheres para 
realizar patrulhas no país que 
“reuniram informações para 
ajudar a entender as necessi-
dades exclusivas de proteção” 
de pessoas de todos os gêneros.

Os benefi ciários ajudaram a de-
senvolver projetos comunitários 
em prol de comunidades vulnerá-
veis, que incluem a instalação de 
bombas de água perto de aldeias, 
a iluminação com energia solar 
e o desenvolvimento de hortas 
comunitárias. Um dos objetivos 
era que as mulheres não tivessem 
que percorrer grandes distâncias 
para cuidar das plantações. 
Segundo a ONU, Márcia Braga 
foi “uma força motriz por trás 
do envolvimento da liderança 
da missão com mulheres líderes 
locais, assegurando que a voz de 
mulheres centro-africanas seja 
ouvida no processo de paz em 
curso” (ABr).

mais livremente de questões 
que afetam suas vidas”. Para o 
subsecretário-geral do Depar-
tamento de Operações de Paz 
das Nações Unidas, Jean-Pierre 
Lacroix, a ofi cial brasileira “é 
um excelente exemplo” da ra-
zão, porque a ONU precisa de 

mais mulheres na manutenção 
da paz.

Como conselheira militar de 
Gênero na Minusca, a capitã 
ajudou a criar uma rede de 
conselheiros de gênero e a ca-
pacitar pontos focais entre as 
unidades militares. Ela também 

Mais de 100 suspeitos de divulgar 
pornografi a infantil foram presos

mais importante deste tra-
balho é identifi car vítimas e 
tirá-las da situação de abuso 
e exploração”, disse Barreto, 
destacando a capacidade das 
polícias estaduais e Federal 
de identifi carem quem comete 
crimes cibernéticos.

“Há uma impressão de que a 
internet é um território sem lei, 
mas as polícias dos estados estão 
sendo capacitadas para buscar 
as evidências neste ambiente”.

Mais de 1,5 mil policiais civis 
participaram da nova fase, de-

fl agrada nas primeiras horas 
da manhã de ontem, em todo 
o país. “Nós falamos para 
nossos fi lhos não falarem com 
estranhos na rua. Precisamos 
ter este mesmo cuidado com 
o ambiente online. É impor-
tante que os responsáveis 
legais orientem as crianças e 
denunciem pelos canais digi-
tais, às delegacias de proteção 
ou pelo Disque 100 para que 
as polícias possam identifi car 
esses criminosos”, defendeu o 
delegado (ABr).
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O momento é da 

tecnologia fi nanceira e 

das novas empresas 

Segundo o BoostLAB, bra-
ço de inovação do BTG 
Pactual, em parceria 

com a aceleradora ACE Cor-
tex, existem hoje no País 422 
fi ntechs, sendo que 114 atuam 
em meios de pagamentos. Só 
no ano passado, esse mercado 
movimentou US$ 1,5 bilhão 
em investimentos, ainda de 
acordo com esse estudo. Se 
mencionarmos os cinco unicór-
nios que temos no Brasil, três 
deles são ligados ao segmento 
fi nanceiro. 

É a mudança que mais tem 
impactado a vida de empresas 
e também de consumidores. As 
regulamentações promovidas 
pelo Banco Central permitiram 
um maior estreitamento entre 
essas companhias inovadoras 
com corporações tradicionais. 
A transformação inevitável de 
mentalidade dos players na 
busca por novas ideias tem 
trazido as fi ntechs para os ho-
lofotes do mercado fi nanceiro 
e das empresas. Aderir a elas é 
uma questão nevrálgica entre 
executivos. 

As grandes empresas varejis-
tas que atuam no Brasil, como 
Via Varejo, Magazine Luiza e 
Carrefour são exemplos disto, 
já que estão com iniciativas 
avançadas na oferta de uma 
experiência de compra para 
os seus consumidores quando 
o assunto é meio de pagamen-
to. A dona do Ponto Frio e da 
Casas Bahia, a partir de uma 
parceria com uma fi ntech, per-
mitirá a autenticação digital de 
faturas, pagamentos de carnê 
por meio de aplicativo móvel 
e a criação de uma carteira 
virtual própria. 

Esta última terá funciona-
lidades como pagamentos de 
contas, criação de um cartão 

pré-pago físico e digital e 
emissão de crédito via tecno-
logia P2P lending. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, a rede de 
cafeterias Starbucks criou um 
cartão que já acumula, em sal-
do, mais dinheiro que muitos 
bancos médios americanos. Ao 
atrelar o cartão fi delidade ao 
pagamento de seus produtos, 
a empresa usou a mentalidade 
fi ntech para prover melhores 
serviços, algo que sempre co-
locou como missão.

A rede já possui dentro da 
sua própria solução de paga-
mento mais de 23 milhões de 
usuários - o que já supera as 
gigantes como Apple, Samsung 
e Google com suas respectivas 
plataformas. Aqui estamos fa-
lando de fi delização do consu-
midor. E fi delizar é também dar 
liberdade e opção para que o 
cliente possa seguir o caminho 
que mais lhe é conveniente. 

É o conceito de integração 
entre diferentes soluções 
com foco em customização. A 
iniciativa integra diversos ser-
viços, possibilitando a criação 
de negócios e parcerias. Com 
a digitalização dos meios de 
pagamentos, a medida está se 
tornando cada vez mais comum 
– fi ntechs estão se associando 
com grandes empresas para 
criar esse ecossistema. 

O futuro da tecnologia fi -
nanceira passa pela evolução 
dessas novas empresas, e a 
capacidade de companhias 
tradicionais se adequarem ao 
entendimento do consumidor. 
Isso só é possível por meio de 
insights estratégicos, proces-
sos analíticos e de parceiros 
adequados que possam for-
necer o know-how necessário 
para que o velho mundo e o 
novo possam ser um só. 

(*) - É Head de Marketing da 
Hash, fi ntech especializada em 

infraestrutura de pagamentos
(www.hash.com.br).

Victor Dubugras (*)

A - Destinos Regionais
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes amplia a sua atuação no país com 
seis novos destinos regionais que farão parte da malha regular da 
companhia a partir do segundo semestre. As cidades de Cascavel/PR, 
Passo Fundo/RS, Vitória da Conquista/BA e Sinop/MT, além de Franca 
e Barretos, passam a ter operações diretas para a capital paulista. As 
seis bases fazem parte do plano de incremento de voos como contra-
partida ao anúncio da redução da alíquota do ICMS no querosene de 
aviação. Os novos voos serão concentrados no aeroporto internacional 
de Guarulhos. Para realizar as rotas a companhia utilizará as aeronaves 
Boeing 737-700 Next Generation, para até 138 passageiros. Saia mais 
em: (www.voegol.com.br).

B - Coworking Feminino 
Líder no mercado brasileiro de escritórios fl exíveis, o International Work-
place Group acaba de inaugurar o primeiro coworking brasileiro criado 
especialmente para mulheres. O espaço fomentará empreendedorismo 
e networking entre elas. O ambiente exclusivo funciona na unidade do 
Spaces Berrini, na Rua Irmã Gabriela, 51. Além das instalações com 
tecnologia de última geração, a programação do espaço contará com 
painéis, palestras e eventos. Empresas, empresárias, startups e o público 
feminino poderão se conectar, trocar experiências e conhecimentos, 
e desenvolver negócios de maneira dinâmica e inovadora. Para mais 
informações, acesse (https://www.spacesworks.com/).

C - Estagiários e Trainees
A Falconi, maior consultoria de gestão do Brasil, recebe inscrições 
para seus programas de estágio e trainee até o dia 28 de abril, por meio 
do site do Programa Jovem Falconi: (www.jovemfalconi.com). Podem 
se inscrever candidatos que cursam ou concluíram qualquer curso de 
graduação. Oportunidade de trabalhar em projetos reais, como um 
consultor, que pode desenvolver sua carreira no Brasil e no mundo e 
ser reconhecido de acordo com seu desempenho. Os candidatos devem 
ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo, Brasília, Belo 
Horizonte ou Rio de Janeiro, ter inglês avançado e ter previsão de for-
matura de dezembro de 2019 a julho de 2021. 

D - Regulamento do IR 
O Sindcont-SP realiza mais uma edição do Café Contábil. O tema será 

o “Novo regulamento do Imposto de Renda”, com o professor, contador 
e tributarista Miguel Silva. Acontece no dia 15 de abril, na sede social, 
às 8h30, e objetiva esclarecer o Decreto nº 9.580/18 que instituiu o 
Novo RIR/18. Serão apresentados os seguintes tópicos: o que é renda 
para efeito de tributação do IRPJ e os regimes de tributação; quando 
a receita é tributável; a distinção da receita bruta das demais receitas, 
para efeito fi scal; análise do CPC 47, no campo do IRPJ/CSLL; custo 
das mercadorias, bens e serviços vendidos; despesas Dedutíveis x não 
Dedutíveis; entre outros. O evento também é uma oportunidade para 
o networking dos profi ssionais. Inscrições: (www.sindcontsp.org.br).

E - Robotização de Processos
O acúmulo de atividades repetitivas consome o profi ssional e impede o 
envolvimento das pessoas em tarefas mais impactantes e projetos es-
tratégicos, reduzindo o potencial de geração de valor dos colaboradores 
para suas contratantes. A resposta mais efi ciente da tecnologia a este 
cenário é o conceito conhecido como RPA (Robotic Process Automation). 
A idéia consiste em colocar robôs de software para aprender e executar 
estas tarefas junto com os humanos, economizando milhões de horas 
e alavancando produtividade, efi ciência e lucratividade a patamares 
nunca antes vistos. A empresa líder mundial desta revolução se chama 
UiPath e acaba de anunciar a instalação de uma unidade completa de 
negócios no Brasil. Para mais informações acesse: (www.uipath.com) 

F - Innovation Awards
A Cargo X, startup brasileira fundada com o objetivo de gerar efi ciências 
por meio do uso de tecnologia e inteligência artifi cial no setor de logística, 
foi reconhecida em um prêmio internacional, oferecido por um dos maiores 
fundos de investimento do setor, na categoria Cadeia de Suprimentos. 
A escolha das startups indicadas para o ‘Innovation Awards’ é baseada 
em diferentes indicadores, entre eles, as tendências de mercado que 
irão revolucionar o setor no curto, médio e longo prazo. A Cargo X é 
responsável por conectar as empresas e fazendas que precisam escoar 
seu produtos para diversas regiões e realiza tal movimento por meio de 
tecnologias como Machine Learning, capaz de fazer uma conexão com 
caminhoneiros autônomos e pequenos frotistas. Outras informações: 
(www.cargox.com.br).

G - Intercâmbio para Juniores
Ter domínio de uma língua além da materna, faz parte da formação 

de uma criança desde os primeiros anos. Sendo com escolas bilingues 
ou oportunidades promovidas pelos pais que já pensam em um futuro 
repleto de oportunidades. A NR Intercâmbio, empresa referência no 
Brasil em viagens ao exterior, com especialistas capacitados para auxi-
liar crianças, jovens e adultos, aposta em uma vivência de intercâmbio 
que une educação, viagem e desenvolvimento humano. Atualmente os 
intercambistas juniores representam 90% na fatia de faturamento da 
NR Intercâmbio. O impacto educacional que uma temporada no exterior 
proporciona para uma criança é uma experiência que garantirá frutos 
para a vida toda. Saiba mais em (https://nrintercambio.com.br/).

H - Método Japonês
O Brasil terá seis escolas públicas modelo com a metodologia que 
revolucionou o ensino no Japão. É o que propõe a Fundação Lemann, 
em parceria com o Instituto Canoa e a Tríade Educacional, para me-
lhorar o ensino de matemática e ciências nas redes públicas de ensino 
de Francisco Morato, Ponta Grossa (PR) e São Roque. O método 
Pesquisa de Aula (Lesson Study em inglês) oferece aos professores 
conhecimento que os preparam para trabalhar de forma estruturada 
e colaborativa dentro de suas escolas e na busca por soluções de de-
safi os comuns de ensino e aprendizagem. O professor, especialista e 
referência internacional no assunto, Akihiko Takahashi, está realizando 
uma semana de formação para mais de 40 educadores das três redes 
públicas de ensino. 

I - Trainee Nacional
A Arco, startup brasileira de educação e tecnologia listada na Nasdaq, 
está com as inscrições abertas para a 9ª edição do seu programa de 
trainee. A empresa busca talentos de todo o Brasil para atuar nas suas 
unidades de negócio em São Paulo, Fortaleza e Curitiba. É preciso 
estar no último ano de qualquer curso universitário ou ser graduado 
há, no máximo, dois anos. O programa tem a duração de um ano e 
a expectativa é de que sejam contratados 15 trainees. É necessário 
ter disponibilidade de mudança. Os trainees que precisarem mudar 
de cidade recebem um pacote de benefícios para cobrir os custos 
da mudança. As inscrições podem ser feitas até 29 de maio pelo site 
(trainee.arcoeducacao.com.br).

J - Imóveis Comerciais
A Zukerman Leilões, referência no mercado, vai realizar o leilão de 23 
imóveis do banco Itaú, com pagamento à vista ou parcelado. As proprie-
dades oferecidas são estritamente comerciais e são agências locadas e 
ex-agências desocupadas da instituição fi nanceira, de Patrimônio. O 
leilão será realizado no dia 18 de abril. As ofertas estão distribuídas em 
sete estados: São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio, Rio Grande 
do Sul e Sergipe. Os pagamentos podem ser feitos à vista com 10% de 
desconto ou parcelado em até 48 vezes. No site (www.zukerman.com.
br) interessados se cadastram e têm informações como opções de pa-
gamento, lances mínimos e detalhes sobre cada edital.

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043 4171

A - Destinos Regionais
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes amplia a sua atuação no país com 

o “Novo regulamento do Imposto de Renda”, com o professor, contador 
e tributarista Miguel Silva. Acontece no dia 15 de abril, na sede social, 
às 8h30 e objeti a esclarecer o Decreto nº 9 580/18 q e instit i o

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, com 
o fi m da intermediação 

das agências de viagens, a 
economia pode chegar a R$ 15 
milhões ao ano. O presidente 
Jair Bolsonaro destacou a 
medida ontem (28), em publi-
cação em sua conta no Twitter. 
“Isso representa redução de 
cerca de 18% de economia [em 
relação ao modelo de agências 
de viagens]. A pesquisa de 
preços será feita pelos órgãos 
do Executivo, com a escolha 
do bilhete de menor preço”, 
escreveu.

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, o governo 
estava impedido de fazer 
essa operação devido ao fi m 
do prazo que dispensava a 
retenção na fonte dos tributos 
sobre passagens compradas, 
por meio de Cartão de Paga-
mento do Governo Federal 
(CPGF). Assim, os órgãos 
públicos tinham de comprar 
por intermédio de agências 
de viagem.

A dispensa do recolhimento 
dos tributos esteve em vigor 

Pesquisa de preços será feita pelos órgãos do Executivo, com a escolha do bilhete de menor preço.

O Indicador de Incerteza da 
Economia, medido pela da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
recuou 2,1 pontos de fevereiro 
para março. O indicador caiu para 
109,2 pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos. Segundo a pes-
quisadora Raíra Marotta, apesar 
da queda, o indicador permanece 
acima da média histórica. 

Ela explica que, para reduzí-lo 
mais, é necessário um alinhamen-
to do Congresso com o governo na 
aprovação de reformas “que são 

necessárias para a recuperação 
econômica”. O recuo do indicador 
foi infl uenciado por seus dois 
componentes. O componente de 
mídia, baseado na frequência de 
notícias com menção à incerteza, 
recuou 2,2 pontos entre fevereiro 
e março.

O componente de Expectativa, 
construído a partir da média das 
previsões dos analistas econômicos 
para a taxa de câmbio, a taxa Selic 
e a infl ação ofi cial (IPCA), caiu 0,5 
ponto no mesmo período (ABr).

A equipe econômica estuda 
a redução de tributos sobre 
empresas, em troca da co-
brança de Imposto de Renda 
sobre dividendos, disse na 
quarta-feira (27), o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
em audiência no Senado. O 
objetivo é o de aumentar a 
competitividade do Brasil no 
exterior sem piorar a distri-
buição de renda. 

“Se o mundo todo começa 
a reduzir impostos sobre 
empresas, como você con-
segue reduzir sem piorar a 
distribuição de renda? Se 
pode abrir uma empresa a 20% 
de imposto lá, e aqui a 34%, 
quem sabe podemos reduzir a 
20% aqui, mas paga imposto 
sobre dividendo e sobe? Tem 
que fazer uma compensação. 
Estamos dizendo o seguinte: 
vamos baixar de empresas, 
mas aumentar em dividendo. 
Isso que está sendo estudado”, 
declarou o ministro.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência no Senado.

Indústria eletroeletrônica 
abre mais de 4 mil vagas

O setor eletroeletrônico 
abriu 4.192 vagas de emprego 
no primeiro bimestre de 2019, 
segundo dados da Abinee, 
com base em informações do 
Caged. Em fevereiro, o número 
de empregos aumentou 2.099 
vagas, dando continuidade ao 
crescimento iniciado em janeiro 
(2.093 vagas). O total de empre-
gados diretos passou de 232,2 
mil em dezembro de 2018 para 
236,4 mil em fevereiro. 

Com o resultado do bimestre, 
o total de funcionários do setor 
retornou aos níveis de outubro 
do ano passado, compensando a 
redução ocorrida nos meses de 
novembro e dezembro de 2018. 
Apesar disso, a indústria eletro-
eletrônica ainda não recuperou 
as perdas dos últimos anos nos 
níveis de emprego. Em dezem-
bro de 2014, o setor empregava 
294 mil trabalhadores.

Para o presidente da Abinee, 
Humberto Barbato, o resultado 
de fevereiro traz um alento para 
o setor, mas ainda há muito a ser 
feito para que a retomada se con-
solide. “Precisamos urgentemen-
te da aprovação das reformas e de 
outras medidas que mantenham a 
confi ança do setor produtivo para 
que os níveis de emprego mante-
nham a tendência de expansão”, 
afi rma (AI/Abinee).
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Governo volta a comprar 
passagens diretamente das aéreas
Desde a última terça-feira (26), os órgãos e entidades do governo federal voltaram a comprar passagens 
aéreas diretamente das companhias que operam os voos domésticos

de 2014 até dezembro de 2017 
e depois foi prorrogada até 
junho de 2018. Agora, com a 
publicação da MP 877, o gover-
no federal deixa novamente de 
reter na fonte os tributos sobre 
as passagens compradas com 
o CPGF, também conhecido 
como cartão corporativo. As 
empresas credenciadas para 
fornecimento de passagens 

diretamente ao setor público 
federal são Avianca, Azul, Gol, 
LATAM e MAP Linhas Aéreas.

A pesquisa de preços será 
feita pelos órgãos e entidades 
do Executivo Federal, com a 
escolha do bilhete de menor 
preço e aplicação automática 
dos percentuais de desconto 
estabelecidos pelas empre-
sas aéreas. De acordo com a 

Economia, na prática, é como 
se os órgãos realizassem uma 
licitação a cada bilhete com-
prado. O cidadão pode acessar 
as informações sobre viagens 
realizadas a serviço por em-
pregados públicos, servidores, 
militares e colaboradores do 
governo federal por meio da 
ferramenta Painel de Viagens 
(ABr).

Redução de impostos para 
aumentar a competividade

Atualmente, as empresas 
brasileiras que lucram mais 
de R$ 20 mil por mês pagam 
25% de IRPJ e 9% de CSLL, 
totalizando 34%. Em compen-
sação, desde 1995, o Brasil não 
cobra Imposto de Renda sobre 
dividendos, na contramão da 
prática internacional.  De acor-
do com Guedes, se os tributos 
fossem mais baixos para toda a 

sociedade, o governo não pre-
cisaria ter concedido subsídios 
e desonerações a setores 
específi cos da economia nos 
últimos anos. 

Para ele, tais políticas be-
nefi ciam apenas setores com 
capacidade de pressão, en-
quanto empresas sem conexões 
políticas quebram por não con-
seguirem articular-se (ABr).

Incerteza da economia recua em março
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Sem tempo para errar 
e sem toma lá dá cá

Não está fácil para o 

Presidente Bolsonaro 

colocar em prática uma 

de suas promessas de 

campanha: acabar com 

a “velha política” do 

“toma lá dá cá”! 

O povo, em sua maioria, 
acreditou na promessa, 
apoiou, votou e agora 

espera que realmente ela possa 
ser cumprida. Não dá mais! No 
governo passado assistimos 
Brasília se transformar num 
verdadeiro balcão de negócios 
quando, para se livrar de duas 
acusações e ser investigado no 
STF, o então presidente Temer 
teve que “vender a alma” para 
os deputados. E pagou com di-
nheiro público. Uma vergonha!

Bolsonaro prometeu acabar 
com isso, mas não está fácil. O 
uso do cachimbo deixou a boca 
torta e os deputados continu-
am do mesmo jeito. Hoje não 
está explícito o “toma lá dá 
cá”, até porque os deputados 
já viram que essa política aca-
bou na era bolsonarista, mas 
a verdade é que nos últimos 
dias azedou o relacionamento 
entre o governo e o Congresso.

No último dia 26, os líderes 
partidários resolveram desen-
gavetar e colocar em votação 
uma proposta que estava para-
da desde 2015. Resultado em 
segunda votação: 453 votos a 
favor e 6 contra. Por mais que 
aliados do presidente digam 
que não foi uma derrota, foi 
sim! Embora ainda tenha que 
passar pelo Senado, engessar 
o orçamento é tudo que um 
administrador público não 
precisa. Com essa atitude o 
Congresso resolveu afi rmar 
as suas atribuições, uma delas 
o orçamento, que no dizer do 
Presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, “o Legislativo aprova e o 
governo executa”. É evidente 
que deve ser assim em qual-
quer democracia.

Fica claro também que ao 
desengavetar uma proposta 
de quatro anos atrás e que 
mexe com o “calcanhar de 
Aquiles” do Executivo, os 
deputados querem mandar o 
recado e mostrar “quem man-
da” no Legislativo, quer dizer, 
quem vai aprovar as reformas 
pretendidas, quando e como. 
Com a proposta aprovada de 
repente, o governo fi ca obriga-
do a cumprir todo o gasto de 
investimento, fi cando a parte 
do custeio para o governo, dei-
xando pouquíssima margem 
de manobra para remaneja-
mentos, que até então eram 
realizados e são necessários.

A relação Executivo X Le-
gislativo precisa melhorar. 
Urgentemente. Os deputados 
já perceberam que sem a re-
forma da Previdência o país 
não anda e agora a bola está 
com eles. Com uma reforma 
da Previdência razoável, o 
país teria condições de uma 
retomada de seu crescimento, 
com investimentos privados 
e um consequente aumento 
da arrecadação. O presidente 
está endurecendo o diálogo 
com os deputados e isso não 
é bom! Quem é do ramo sabe 
que sem diálogo não se tem 
êxito na vida pública. Ulysses 
Guimarães já dizia que “a saliva 
é o combustível do político”.

Convenhamos que o próprio 
Presidente não se ajuda. Expe-
riente que é, deveria saber que 
uma coisa é o período eleitoral 
e outra é governar.

As falas e ações estabanadas 
de alguns poucos ministros 

tem “ajudado” a oposição. O 
Ministro da Economia Paulo 
Guedes não foi à CCJ para 
prestar esclarecimentos aos 
deputados sobre a reforma da 
Previdência e isso pegou mal 
também. Alegou que ainda 
não fora nomeado o relator da 
Comissão, como se isso fosse 
de sua alçada! Falta traquejo.

Os fi lhos do presidente, em 
que pese terem sido eleitos 
pelo povo, deveriam deixar o 
pai governar. Seus aliados do 
PSL não precisavam colocar 
as “laranjas” no caminho do 
presidente, a ponto de der-
rubar um ministro e deixar 
outro num total ostracismo. 
Fragilizou o governo. O uso 
das redes sociais pelo pró-
prio Presidente tem ajudado 
pouco. Na CCJ, os deputados 
revoltados com a ausência 
de Guedes levantaram placas 
chamando Bolsonaro e Guedes 
de fujões. Uma outra placa 
dizia: “Vai debater reforma no 
Twitter?”, em clara alusão ao 
uso das redes sociais. 

Mas não é difícil entender 
o presidente. Convicto de 
que quer acabar com a “velha 
política”, no que está corretís-
simo, não se dispõe a dialogar 
com os deputados, achando 
que agora “é com eles”. Está 
errado. O projeto é do Execu-
tivo e quem vai aprovar são os 
deputados. Precisa conversar, 
usando o “combustível”. Seus 
articuladores políticos, por 
mais experientes que sejam, 
não têm conseguido avançar 
um milímetro nessa direção. 
As prisões do ex-presidente 
Temer e do ex-Ministro Mo-
reira Franco atrapalharam o 
andamento da reforma da Pre-
vidência, por laços familiares.

Não há tempo para errar. A 
situação econômica do país 
não suporta mais uma nova 
recessão. Os empresários, 
muitos que acreditaram no 
novo governo, começam a dar 
mostras de desânimo. Afi nal, 
são quase três meses, nos quais 
quase dois com os deputados 
na ativa, e a “velha política” 
parece que não foi embora. 
Falta um rumo para implantar 
a proposta do Ministro da Eco-
nomia, já referendada pelos 
empresários, além de faltar 
rumos para outras áreas.

É certo que existem depu-
tados que estão debutando 
nos cargos. Querem “mudar 
o mundo”, vislumbrados com 
o poder, mas possuem pouco 
traquejo para lidar com as 
raposas que ainda perma-
neceram. A faxina eleitoral 
foi grande, mas incompleta. 
Está passando da hora do 
Presidente estabelecer sua 
base confi ável no Legislativo, 
constituindo uma articulação 
política com os parlamentares, 
sem os quais não teremos a 
reforma da Previdência. E sem 
ela o país não anda, o dólar vai 
disparar, os juros vão subir e a 
economia vai sucumbir.

A oposição começa a entrar 
em campo. Até agora essa 
tarefa esteve a cargo dos seus 
correligionários, dos filhos, 
de assessores dos fi lhos, de 
alguns ministros, e mesmo 
com algumas ações do próprio 
Presidente, que não se contém 
nas redes sociais. Sem tempo 
para errar e sem o “toma lá dá 
cá”, vamos assistir um jogo de 
braço. Que Deus dê sabedoria 
ao Presidente e aos deputados. 
O Brasil está esperando.

(*) - Professor de Direito Eleitoral no 
Curso de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie campus 

Campinas, onde é Diretor do Centro 
de Ciências e Tecnologia.

Gilson Alberto Novaes (*)

O ex-governador de Minas 
Gerais Fernando Pimentel (PT) 
tornou-se réu em uma ação 
penal relacionada à Operação 
Acrônimo, na qual é suspeito 
dos crimes de lavagem de di-
nheiro e tráfi co de infl uência.

Trata-se de uma das quatro 
denúncias contra Pimentel 
originadas pela Acrônimo. Ele 
foi acusado de não declarar re-
cursos utilizados na campanha 
de 2014, no chamado “caixa 2”. 

O processo contra o ex-go-

vernador tramitava no Superior 
Tribunal de Justiça, mas foi 
remetido à Justiça Eleitoral de 
Minas após ele encerrar o man-
dato, em dezembro. Segundo 
a denúncia, ele teria cometido 
irregularidades quando era 
ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, no governo 
de Dilma Rousseff. A defesa 
de Pimentel sempre negou 
qualquer ilegalidade e disse 
que se manifestará nos autos 
do processo (ABr).

O partido da junta militar da Tailândia foi o 
mais votado nas eleições legislativas realizadas 
no último domingo (24), recebendo o apoio de 8,4 
milhões de eleitores. O resultado foi revelado pela 
Comissão Eleitoral tailandesa durante coletiva de 
imprensa ontem (28) e informa que o segundo 
partido mais votado foi o opositor Pheu Thai, leal 
ao ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, com 
7,9 milhões de votos.

Por sua vez, o “Futuro em Frente”, bastante 
popular entre os jovens, fi cou na terceira colocação 
obtendo mais de 6,2 milhões de votos. Durante o 
anúncio, a Comissão evitou falar sobre o impacto 
dos números na distribuição dos assentos na 
Câmara. No entanto, de acordo com as regras 

eleitorais, o Puea Thai está na liderança com 137 
posições, contra 97 do Palang Pracharat, partido do 
general Prayuth Chan-ocha. Os resultados ofi ciais 
serão publicados apenas no dia 9 de maio, após a 
coroação do rei Maha Vajiralongkorn. 

Uma coalizão de sete partidos pró-democracia 
liderada pelo Puea Thai declarou, com base em 
sua análise, que havia conquistado 255 dos 500 
assentos na Câmara, alegando assim o direito de 
formar um governo. O problema, no entanto, é que 
o primeiro-ministro será escolhido pelos deputados 
junto com o Senado, cujos 250 membros serão 
totalmente nomeados pelo Exército, o que sugere 
que eles apoiarão o atual premier, autor do golpe 
de 2014 (ANSA).

O ministro Edson Fachin 
multou a campanha de Fer-
nando Haddad (PT) à Pre-
sidência em R$ 176,5 mil em 
decorrência de irregularida-
des na internet. A decisão foi 
assinada na terça-feira (26). 
Ainda cabe recurso.

Segundo a decisão, docu-
mentos do Google compro-
varam que a campanha de 
Haddad contratou, por R$ 88,2 
mil, o impulsionamento de 
conteúdo desfavorável ao en-
tão adversário Jair Bolsonaro.

De acordo com os autos do 
processo, o contrato previa o 
aparecimento, nos primeiros 
resultados de busca do Google, 
do site intitulado “A Verdade 
sobre Bolsonaro”, no qual se 
veiculava trechos negativos 
de uma matéria jornalística 
do jornal norte-americano 
The New York Times sobre o 
candidato do PSL. A defesa 
sustentou que o conteúdo 
impulsionado dizia respeito 
somente à “reprodução de ma-
téria jornalística amplamente 
divulgada, que se mostrou 
inapta a desequilibrar a dis-
puta eleitoral”, motivo pelo 

Campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência

multada em R$ 176,5 mil.

Acertado encontros 
mensais entre 
governo e senadores

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, receberá mensal-
mente o ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, para encontros 
com os líderes partidários e os 
demais parlamentares. O anúncio 
foi feito após uma reunião entre 
os dois. Davi explicou que a visita 
foi uma iniciativa do ministro, 
num ato de “grandeza”. Para ele, 
todas as partes estão compro-
metidas com um estreitamento 
das relações.

Onyx enfatizou que o Executi-
vo e o Legislativo precisam estar 
juntos para dar respostas adequa-
das aos problemas da sociedade. 
Ele afi rmou que o Senado tem 
contribuições “valiosíssimas” 
para fazer. “O Legislativo repre-
senta legitimamente a sociedade 
e cabe a ele dar o comando para 
que o Executivo concentre mais 
esforços na área A, B ou C”.

O ministro falou dos recentes 
desentendimentos entre os pre-
sidentes da República, Jair Bolso-
naro, e da Câmara, Rodrigo Maia. 
Onyx comparou o clima entre as 
autoridades a uma “febre”, que 
exige um período de recuperação, 
mas destacou que já estão na fase 
do “apaziguamento”. Davi minimi-
zou a briga e reforçou a necessida-
de de se “aparar as arestas” entre 
os poderes. “Na política, é natural 
divergir. O presidente da Câmara 
tem uma pauta, ele dialoga com os 
deputados, é legítimo”, observou 
(Ag.Senado).

Ulysses Guimarães 
no Livro dos
Heróis da Pátria

O nome de Ulysses Guima-
rães (1916-1992), ex-presi-
dente da Assembleia Nacional 
Constituinte, será incluído no 
Livro dos Heróis e Heroínas 
da Pátria. A proposta consta 
do projeto da Câmara, apro-
vado em Plenário do Senado 
na última quarta-feira (27). 
De iniciativa do Ministério da 
Cultura, a proposta vai à sanção 
presidencial.

Colega de Ulysses na Assem-
bleia Constituinte, o senador 
Paulo Paim (PT-RS) afi rmou 
que Ulysses Guimarães foi o 
grande líder da Constituição 
Cidadã. “Essa Constituição 
cidadã foi o grande pacto que 
o país fez naquele momento tão 
importante da história. Ulysses 
Guimarães estará sempre na 
nossa memória. Me lembro que 
ele dizia, no exercício da Pre-
sidência: ‘Srs. Constituintes, 
não há acordo, vamos a voto’. 
E assim votamos e construímos 
a Constituição”.

Ulysses Guimarães elegeu-se 
pela primeira vez deputado 
federal por São Paulo em 1951, 
conseguindo depois 10 reelei-
ções sucessivas, exercendo 
mandatos até sua morte, em 
1992. Em sua trajetória polí-
tica, destacou-se no combate 
à ditadura militar e na luta em 
defesa das liberdades civis e 
políticas. Foi uma das principais 
vozes na campanha das Diretas 
Já, que em 1984 levou milhões 
de cidadãos às ruas pelo fi m do 
regime e pelas eleições diretas 
para presidente da República. 
Ulysses é apontado como um 
dos responsáveis pela transição 
pacífi ca para a democracia, em 
1985 (Ag.Senado).

A iniciativa partiu da se-
nadora Eliziane Gama 
(MA), líder do PPS, 

com o apoio de outros cinco 
líderes partidários: Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Edu-
ardo Girão (Pode-CE), Alvaro 
Dias (Pode-PR), Major Olim-
pio (PSL-SP) e Jorge Kajuru 
(PSB-GO).

Eliziane disse que conversou 
com o ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sérgio Moro, 
e com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia para que a matéria 
começasse a ser discutida pelo 
Senado. “Nós temos duas pau-
tas importantes para o Brasil, a 
Previdência e a segurança. E o 
Congresso é grande o sufi ciente 
para os dois debates”, afi rmou.

Depois de protocolada no 
Senado, a proposta original do 
pacote anticrime, dividida em 
três projetos (todos na Câma-

Senadora Eliziane Gama articulou para que projetos anticrime 

sejam analisados também pelo Senado.
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Com críticas veementes às 
declarações do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, e 
do ministro de Relações Exte-
riores, Ernesto Araújo, sobre 
os 55 anos do golpe militar 
de 1964, o senador José Serra 
(PSDB-SP) recomendou que 
o governo se contenha no que 
chamou de “exaltação de uma 
das piores coisas que já aconte-
ceu no Brasil”. Único integrante 
do Congresso atual que foi 
perseguido durante a ditadura 
militar, Serra salientou que foi 
exilado por 14 anos.

“Fui inclusive condenado de 
maneira arbitrária, sem proces-
so legal, à prisão, por discursos 
que tinha feito em 1963, antes 
do golpe”, afi rmou o senador, 
que era líder estudantil e negou 
o vínculo da esquerda pré-golpe 
com um projeto de luta armada. 
Observou que a quebra na insti-
tucionalidade em 1964 resultou 
de uma série de fatores, como a 
retração na atividade econômi-
ca, o descontrole da infl ação e a 
divisão entre os militares quanto 

Senador José Serra (PSDB-SP).

M
or

ei
ra

 M
ar

iz
/A

g.
Se

na
do

Pacote anticrime do governo deve 
começar a tramitar no Senado

O pacote anticrime do governo deve começar a tramitar na CCJ do Senado
mais de 80 projetos em trami-
tação e esses projetos serão 
apensados no momento certo. 
Temos o projeto do Moro para 
dar o pontapé e a partir disso 
ter a construção de um texto, 
teremos ao fi nal um substitutivo 
com a junção de várias ideias, 
de vários senadores”.

Questionada sobre a pos-
sibilidade de “concorrência” 
com a Câmara no trâmite da 
matéria, Eliziane entende que 
as duas Casas podem traba-
lhar juntas. “Tanto a Câmara 
quanto o Senado podem fazer 
o debate. O que sair daqui vai 
passar lá e vice-versa. O que 
nós teremos ao fi nal são leis 
que vão combater aquilo que 
todos nós queremos, o combate 
à corrupção, ao crime organiza-
do, ao narcotráfi co, que é uma 
necessidade premente hoje no 
Brasil”, resumiu (Ag.Senado).

ra), será levada à CCJ. Antes 
da indicação do relator, aberto 
o prazo para apresentação de 
emendas, deverão ser apen-

sados projetos em tramitação 
no Senado com temas relacio-
nados, explicou a senadora. 
“Nós temos aqui no Senado 

Fachin multa campanha de Haddad 
por notícias contra Bolsonaro

qual a reclamação aberta pela 
campanha de Bolsonaro não 
mereceria prosperar. Fachin 
discordou do argumento. 

“Ao contrário do que afi rmam 
os representados, não se tratou 
unicamente da reprodução de 
matéria jornalística amplamen-
te divulgada, haja vista que se-
quer a matéria foi reproduzida, 
mas de diversos destaques ora 
atribuídos à citada matéria de 
jornal, ora de autoria do pró-

prio site, contendo críticas 
desfavoráveis e ofensivas ao 
candidato adversário”, escre-
veu. O ministro ressaltou que a 
legislação eleitoral permitia o 
impulsionamento na internet 
“apenas com o fi m de promo-
ver ou benefi ciar candidatos 
ou suas agremiações”. Ele 
fi xou a multa no dobro do 
gasto com a contratação do 
serviço, conforme previsto na 
legislação (ABr).

José Serra critica exaltação
ao golpe de 1964

ao apoio ao então presidente 
João Goulart (1918-1976). 

Serra lembrou que uma parte 
das forças que promoveram 
o golpe de 1964 esperava um 
movimento transitório, ao fi m 
do qual logo se restabeleceria 
o processo democrático. Mas 
a ruptura institucional, com a 
deposição de João Goulart, aca-
bou levando a uma sequência de 

endurecimento e repressão. “Me 
impressiona que levianamente 
venham homens públicos se re-
ferirem a 1964 de maneira ligeira 
ou até irresponsável. É preciso, 
sim, que nós nos debrucemos 
na análise da história, não para 
utilizá-la com fi nalidades espú-
rias, mas para aprender com ela, 
para extrair lições”, afi rmou o 
senador (Ag.Senado).

Militares recebem maioria dos votos 
em eleições na TailândiaEx-governador de Minas vira 

réu por lavagem de dinheiro



No decorrer de alguns 

bons anos trabalhando 

na área onde todo 

mundo se sente apto a 

dar um belo pitaco, volta 

e meia sou questionado 

sobre a necessidade de 

restaurantes investirem 

em marketing 

A resposta é simples e ob-
jetiva. Sim! É necessário 
e fundamental investir 

em marketing. Já o que está 
por trás dessa pergunta pode 
ter algumas explicações, a 
principal delas, é a percepção 
totalmente equivocada

sobre o que de fato é ma-
rketing. Esse entendimento 
errado provavelmente deriva 
em outras possíveis justifi cati-
vas: falta de prioridade, verbas 
inexistentes ou minúsculas 
que são facilmente redirecio-
nadas para outras áreas ou até 
mesmo frustrações anteriores 
com prestadores de serviço.

Colocando tudo isso em um 
caldeirão, já sai um bom motivo 
parainvestir no assunto: a dú-
vida, insegurança, ignorância 
ou medo que faz a grande 
maioria não investir, é uma boa 
oportunidade para seunegócio 
sair na frente dessa massa. 
Agora, tentando desmistifi car 
o queé marketing, é tudo que 
tem a ver com a relação entre 
a sua marca e o cliente. Como 
desconsiderar isso?

Trazendo um pouco de 
pimenta para essa relação e 
deixando o assunto mais prá-
tico, trago à mesa uma oferta 
sensacional, um power combo 
de marketing para criar es-
tratégias campeãs de vendas, 
anota aí:

Conhecimento do seu cardá-
pio (CMV) + Canais de venda 
efi cientes + Comunicação com 
pegada + Experiência do clien-
te. Adquirindo isso, você leva, 
totalmente grátis, clientes que 
fazem boca à boca da sua mar-
ca. Nesse momento, você pode 
estar se perguntando, mas por 
que investir em marketing se 
a cereja do bolo ou a melhor 
propaganda ainda é o boca à 
boca? Concordo. 

Só quero enfatizar que, 
intencionalmente, através 
de estratégias de marketing, 
você pode criar o caminho 
para fazer com que os clientes 
estejam dispostos a propagar 
sua marca gratuitamente e que 
através de mais estratégias 
e ferramentas de marketing, 
você pode e deve fazer isso 
reverberar ao máximo de 
pessoas possível. No ambiente 
digital, onde tudo isso alcança 
uma proporção bem maior e 
de maneira bem mais rápida, 
utilizamos 2 termos bastante 
conhecidos para você estudar 
e aplicar: validação pessoal e 
viralização.

Fazer marketing não é recei-
ta de bolo, mas quero deixar 5 
ingredientes importantíssimos 
e dicas que podem fazer toda 
a diferença no resultado fi nal 

das suas estratégias:
 1) Posicione sua marca 

- É fundamental você 
ter um posicionamento 
claro, defi nir bem o seu 
conceito, criar uma iden-
tidade que faça você não 
ser mais um na multidão 
e construir uma  marca 
sólida com valor de mer-
cado.

 2) Planejamento - Você 
precisa saber onde quer 
chegar para fi car mais 
claro o que precisa ser 
feito até que o alvo seja 
alcançado. Nesse pro-
cesso, você vai analisar: 
Como fazer isso? Com 
quem? Quanto vai cus-
tar? Qual retorno será 
obtido?

 3) Estabeleça orçamen-

to - Dessa forma, você 
poderá provisionar suas 
ações e não ser pego de 
surpresa ou até mesmo 
menosprezar ações im-
portantes que acabam 
não se tornando priori-
dades porque não tem 
verba destinada.

 4) Selecione fornecedo-

res com know how - O 
barato pode sair muito 
caro. Entender e saber 
explorar ferramentas 
de marketing exige ca-
pacidade técnica. Abra 
os olhos, peça indicação, 
avalie os resultados e 
não somente a estética, 
procure pessoas que 
tenham sinergia com seu 
negócio.

 5) Esteja um passo à 

frente - Tire um tem-
po para sair da rotina, 
visite outros estabele-
cimentos que ofereçam 
experiências diferentes, 
escute seus clientes, dê 
a cara a tapa, faça pós 
venda, perceba suas 
necessidades e trabalhe 
em cima disso antes que 
alguém faça primeiro do 
que você. Além disso, 
capacite-se e utilize a 
internet para manter-se 
atualizado sobre as ten-
dências, indicadores e 
insights do setor. Minha 
dica é acompanhar o site 
rtrends.com.br, uma pá-
gina com vários estudos 
do setor da alimentação 
com base em mais de 26 
milhões de dados (Big 
Data).  

Vale lembrar que, entender 
da operação de restaurante, 
fi cha técnica, produção, cmv, 
controle de estoque etc, são 
características indispensá-
veis para o profi ssional que 
cuida do marketing de um 
restaurante. Sair do holofote, 
colocar a toquinha na cabeça e 
ter uma visão de negócios é o 
fundamental, o resto qualquer 
profi ssional de marketing pode 
fazer.

(*) - É publicitário, especialista em 
Gestão Empresarial e Co-fundador da 
Relp! Aceleradora de Restaurantes e 

Delivery Mall.

Marketing temperado 
para restaurantes

sem sal
Jorge Lima (*)

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
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Balanços Patrimoniais - Valores em R$ mi
Ativo NE 31/12/18 31/12/17
Circulante     5.525     7.848
Disponibilidades 3.g 3.776 5.215
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 3.g        868     1.157
Aplicações no mercado aberto 868 1.157

Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos 4        115        604
Vinculados a prestação de garantia 115 604

Outros Créditos        763        866
Carteira de câmbio 5 469 669
Rendas a receber 5 280 188
Diversos 5 76 696
(Provisão para outros
  créditos liquidação duvidosa) 3.c (62) (687)

Outros Valores e Bens           3           6
Despesas antecipadas 3 6
Não Circulante     5.142     5.269
Realizável a Longo Prazo     5.010     5.128
Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos 4     4.787     4.365
Carteira própria 4.298 4.365
Vinculados a prestação de garantia 489 -

Outros Créditos 5        223        763
Diversos 223 763

Investimentos          10          10
Outros investimentos 10 10

Imobilizado de Uso 3.d        111        113
Imóveis 31 31
Outras imobilizações de uso 299 279
(Depreciações acumuladas) (219) (197)

Intangível 3.e          11          18
Ativos Intangíveis 28 28
(Amortização acumulada)         (17)         (10)

Total do Ativo    10.667    13.117

Passivo NE 31/12/18 31/12/17
Circulante     3.123     5.035
Relações Interdependências        223          19
Recursos em transito de terceiros 223 19

Outras Obrigações 5     2.900     5.016
Carteira de câmbio 931 1.175
Sociais e estatutárias - 370
Fiscais e previdenciárias 947 1.510
Diversas 1.022 1.961

Não Circulante        109        660
Exigível a Longo Prazo        109        660
Outras Obrigações 8        109        660
Diversas 109 660

Patrimônio Líquido     7.435     7.422
Capital: 6.a     2.479     2.479
De Domiciliados no país 2.479 2.479

Reservas de capital 42 42
Reservas de lucros 6.b 4.914 4.902
Ajustes de avaliação patrimonial            -          (1)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido    10.667    13.117

Demonstração dos Resultados - (Valores em R$ Mil)
2º Semestre

NE            2018 31/12/18 31/12/17
Receitas de Intermediação Financeira           5.681    11.329    17.220
Resultado de operações
  com títulos e valores mobiliários 215 423 769
Resultado de operações de câmbio 5.466 10.906 16.451

Despesas da Intermediação Financeira               63        626       (689)
Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa 3.c 63 626 (689)

Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira 5.744 11.955 16.531
Outras Receitas/
  Despesas Operacionais          (5.688)   (11.060)  (13.909)
Receitas de prestação de serviços 1.013 1.921 1.729
Despesas de pessoal (1.237) (2.760) (2.331)
Outras despesas administrativas (4.928) (9.732) (11.289)
Despesas tributárias (402) (791) (1.803)
Outras receitas operacionais 2 668 20
Outras despesas operacionais (136) (366) (235)

Resultado Operacional 56 895 2.622
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 56 895 2.622
Imposto de Renda e Contribuição Social (11) (569) (983)
Provisão para imposto de renda (26) (31) (872)
Provisão para contribuição Social - - (717)
IRPJ - Ativo fiscal diferido 13 (294) 337
CSLL - Ativo fiscal diferido 2 (244) 269

Participações Estatutárias no Lucro - (26) (23)
Lucro Líquido (Prejuízo)
  do Exercício/Semestre 45 300 1.616
Juros de Capital Próprio 7 (113) (113) (548)
Nº de ações ..................................: 198.967 198.967 198.967
Lucro/(Prejuízo) por ação.............R$ 0,23 1,51 8,12

AlbatrAlbatrAlbatrAlbatrAlbatross Coross Coross Coross Coross Corrrrrretora de Câetora de Câetora de Câetora de Câetora de Câmbio mbio mbio mbio mbio eeeee V V V V Valoraloraloraloralores S/Aes S/Aes S/Aes S/Aes S/A
CNPJ-MF n.º 05.452.073/0001-38

Relatório da Administração

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
(Valores em R$ Mil)

Fluxos de caixa das 2º Semestre
  atividades operacionais            2018 31/12/18 31/12/17
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre e exercício 45 300 1.616
Depreciações e amortizações 15 29 25
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2) (1) 382
Provisão de impostos no resultado               11        569        983

              69        897     3.006
Variação de Ativos e Obrigações          (1.374)     (2.317)       143
(Aumento) redução em Títulos e Valores Mobiliários
  e instrumentos financeiros derivativos (112) 68 (198)
(Aumento) redução de outros créditos 185 667 1.772
(Aumento) redução de outros valores e bens (1) 3 (1)
Aumento (redução) em relações interfinanceiras 66 204 8
Aumento (redução) em outras obrigações (1.512) (2.667) (1.926)
IRPJ e contribuição social pagos                  -       (592)       488
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais (1.305) (1.420) 3.149
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em: Imobilizado de uso (12) (20) (43)
Inversões líquidas no intangível - - (12)
Caixa líquido usado nas
  atividades de investimento (12) (20) (55)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - - 441
Pagamento de juros de capital próprio (113) (113) (65)
Dividendos/Lucros pagos - (175) (537)
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento (113) (288) (161)
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa          (1.430)    (1.728)    2.933
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 6.074 6.372 3.439
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do semestre/exercício 4.644 4.644 6.372

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Valores em R$ Mil)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Valores em R$ mil)

Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Reservas Reserva Especiais Avaliação Prejuizos

Semestre de 01/07/18 a 31/12/18 Realizado de Capital     Legal de Lucros Patrimonial Acumulados     Total
Saldos no Início do Semestre em 01/07/18 2.479 42 496 4.231 - 255 7.503
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre - - - - - 45 45
Destinações:              -              -            -          187                 -            (300)     (113)
Juros capital próprio - - - - - (113) (113)
Reserva especial de lucros - - - 187 - (187) -
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/18        2.479            42        496        4.418                 -                 -    7.435
Mutações do Semestre:              -              -            -          187                 -            (255)       (68)
Exercício de 01/01/18 a 31/12/18
Saldos no Início do Exercício em 01/01/18 2.479 42 437 4.465 (1) - 7.422
Ajustes de períodos anteriores - - 59 (59) - - -
Reversão de reservas - - - (175) - 175 -
Dividendos intermediários - - - - - (175) (175)
Ajustes ao valor de mercado -
  Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - 1 - 1
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício - - - - - 300 300
Destinações:              -              -            -          187                 -            (300)     (113)
Juros capital próprio - - - - - (113) (113)
Reserva especial de lucros - - - 187 - (187) -
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/18        2.479            42        496        4.418                 -                 -    7.435
Mutações do Exercício:              -              -         59           (47)                1                 -        13
ExercÍcio de 01/01/17 a 31/12/17
Saldos no Início do Exercício em 01/01/17 2.038 42 437 3.821 3 - 6.341
Reversão de reservas - - - (537) - 537 -
Dividendos intermediários - - - - - (537) (537)
Ajustes ao valor de mercado -
  Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - (4) - (4)
Aumento de capital 441 - - - - - 441
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício - - - - - 1.616 1.616
Destinações:              -              -            -        1.181                 -          (1.616)     (435)
Juros capital próprio - - - - - (435) (435)
Reserva especial de lucros - - - 1.181 - (1.181) -
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17        2.479            42        437        4.465               (1)                 -    7.422
Mutações do Exercício:          441              -            -          644               (4)                 -    1.081

A Diretoria da Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A, em cumprimento às disposições legais, apresenta as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2018, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Relatório dos Auditores. São Paulo, 28/03/2019. A Diretoria.

1. Contexto Operacional: A Albatross Corretora de Câmbio e Valores
S/A, denominada “Corretora” é uma Instituição Financeira, autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, e tem por objetivo social, comprar
e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros; en-
carregar-se da administração de carteiras e da custodia de títulos e valo-
res mobiliários; intermediar operações no mercado de câmbio, inclusive
por meio de sistemas de negociação de ativos; praticar operações no
mercado de câmbio; prestar serviços de intermediação e de assessoria ou
assistência técnica em operações e atividades nos mercados financeiros
e de capitais, e todas as atividades permitidas às Sociedades Corretoras
de Câmbio e Valores, conforme disposições legais e regulamentares ema-
nadas principalmente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e do Ban-
co Central do Brasil (BACEN). 2. Apresentação das Demonstrações Con-
tábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as
diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. O Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu diversos pronunciamentos
e orientações visando adequação às normas internacionais de contabilida-
de. No entanto, tais pronunciamentos e orientações são aplicáveis às ins-
tituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, somente
quando aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central. Os
pronunciamentos já referendados foram: CPC 01 - R1 - Redução ao Valor
Recuperável dos Ativos - Resolução nº 3.566/08; CPC 03 - R2 - Demons-
tração dos Fluxos de Caixa - Resolução nº 3.604/08; CPC 05 - R1 - Divul-
gação sobre Partes Relacionadas - Resolução nº 3.750/09; CPC 10 - R1 -
Pagamento Baseado em Ações - Resolução nº 3.989/11; CPC 23 - Políti-
cas Contábeis - Mudança de Estimativa e Retificação de Erro - Resolução
nº 4.007/11; CPC 24 - Evento Subsequente - Resolução nº 3.973/11; CPC
25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - Resolução nº
3.823/09; R1 - Pronunciamento Conceitual Básico - Resolução nº 4.144/12.
Até a presente data, não é possível estimar quando os demais pronuncia-
mentos contábeis do CPC serão aprovados pelo CMN e BACEN e se as
aplicações dos mesmos serão de maneira retrospectiva ou prospectiva.
Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações contábeis e todas
as informações estão expressas em Reais (mil), que é a moeda funcional
e de apresentação e corresponde ao ambiente econômico da atuação da
Corretora. Estas informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da
Corretora em 31 de janeiro de 2019. 3. Resumo das Principais Práticas
Contábeis: a) Apuração de resultado: Os resultados das operações de
compra e venda de títulos e valores mobiliários são apurados por ocasião
da concretização das operações. As demais receitas e despesas são re-
conhecidas pelo regime de competência. b) Títulos e valores mobiliários
e instrumentos financeiros derivativos: Os títulos e valores mobiliários
são classificados nas categorias de acordo com a intenção da Administra-
ção: em negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento.
Os títulos classificados na categoria “para negociação” são apresentados
no ativo circulante e avaliados pelo valor de mercado, os classificados na
categoria “disponíveis para venda” são avaliados pelo valor de mercado e
os classificados na categoria “mantidos até o vencimento” são contabiliza-
dos pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos contratados. Os
ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados na categoria “para
negociação” são contabilizados em contrapartida à conta de receita ou
despesa do período. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classifica-
dos na categoria “disponíveis para venda” são contabilizados em contra-
partida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tri-
butários e na venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos
para as respectivas contas de resultado do período. c) Provisão para
outros créditos de liquidação duvidosa: Com base na análise das opera-
ções em aberto, dos riscos específicos e globais da carteira, bem como as
diretrizes do Banco Central do Brasil (Artigo 6º da Resolução nº 2.682 de
21/12/1999), a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constitu-
ída no montante de R$ 62 (R$ 687 em 2017) referente a valores a receber
de correspondentes inadimplentes inscritos na rubrica “Outros Créditos -
Diversos”. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi
contabilizado em resultado operacional como “Reversão de provisões ope-
racionais” o montante de R$ 626; e no exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 2017 foi provisionado em “despesas da intermediação financei-
ra” o montante de R$ 689. d) Imobilizado de Uso e Intangível: Imobiliza-
do de Uso: São registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em conside-
ração a vida útil e econômica dos bens, sendo de 20% a.a. para “Sistema
de Processamento de Dados” e de 10% a.a. para as demais contas.
Intangível: São registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto
bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exercidos
com essa finalidade. São registrados pelo custo de aquisição e amortiza-
dos pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo

parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de
20% a.a. e) Provisão para Imposto de renda e Contribuição social: A
provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do
lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que exce-
derem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo
calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados
pela legislação fiscal. f) Contingências: Os passivos contingentes são
reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando
a administração possui total controle da situação ou quando há garantias
reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais
recursos. g) Caixa e Equivalentes de Caixas: Caixa e equivalentes de
caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e es-
trangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mu-
dança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerencia-
mento de seus compromissos de curto prazo.

31/12/18 31/12/17
Disponibilidades     3.776     5.215
Caixa 2.042 4.516
Depósitos Bancários 20 1
Disponibilidades em moedas estrangeiras 1.714 698

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez        868     1.157
Letras Financeiras do Tesouro 868 1.157

Total Caixa e equivalentes de caixa 4.644 6.372
4. Títulos e Valores Mobiliários: Em 31/12/2018 e 2017, os títulos e valores
mobiliários classificados como disponíveis para venda, estão comparados
entre o valor de custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimen-
tos estava assim representado:

                                                     31/12/18
Sem Até Acima

Carteira Própria vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras
  do Tesouro                -        -   4.298     4.298 4.299
Sub-Total - - 4.298 4.298 4.299
Vinculados à prestação Garantias
Certificado de
  Depósito Bancário                -    115      489        604    603
Sub-Total - 115 489 604 603
Total - 115 4.787 4.902 4.902

                                                     31/12/17
Sem Até Acima

Carteira Própria vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Títulos de Capitalização 2 - - 2 2
Letras Financeiras
  do Tesouro                -        -   4.363     4.363 4.364
Sub-Total 2 - 4.363 4.365 4.366
Vinculados à prestação Garantias
Certificado de
  Depósito Bancário                -    604          -        604    604
Sub-Total - 604 - 604 604
Total 2 604 4.363 4.969 4.970
Em 31/12/2018 e 2017, não havia operações com instrumentos financeiros
derivativos. 5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/18 31/12/17
Outros Créditos
Carteira de câmbio        469        669
Câmbio comprado a liquidar 465 570
Direito sobre vendas de câmbio 466 583
(-) Adiantamentos em moeda nacional (462) (484)

Rendas a receber        280        188
Corretagem de câmbio a receber 280 188

Diversos          76        696
Adiantamentos e antecipações 4 12
Impostos e contribuições a compensar e recuperar 23 3
Devedores diversos - País 49 681

Ativo Não Circulante: Diversos        223        763
Créditos Tributários 68 606
Devedores por depósitos em garantia 155 157

Passivo Circulante: Outras obrigações
Carteira de câmbio        931     1.175
Câmbio vendido a liquidar 464 581
Obrigação por compras de câmbio 467 571
Obrigação por Venda Realizadas Taxas Flutuantes - 23

Sociais e estatutárias            -        370
Juros sobre capital próprio - 370

31/12/18 31/12/17
Fiscais e previdenciárias        947     1.510
Provisão Impostos e Contribuição sobre Lucro - 469
Impostos e contribuições a recolher 947 1.041

Diversas     1.022     1.961
Provisão para pagamentos a efetuar 453 408
Credores diversos - país 569 1.553

Passivo Não Circulante: Outras obrigações
Diversas        109        660
Provisões para passivos contingentes 109 660

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social de R$ 2.479, está
representado por 198.967 ações, sendo 115.831 ordinárias e 83.136 prefe-
renciais, todas nominativas e sem valor nominal. Em 21/02/2017, foi delibe-
rado o aumento de capital social de R$ 2.164 para R$ 2.479, mediante a
emissão de 10.020 novas ações ordinárias, ao preço unitário de R$ 31,38 no
montante de R$ 315. Este processo foi homologado pelo Banco Central do
Brasil em 17/05/2018. Em 20/02/2017, foi deliberado o aumento de capital
social de R$ 2.038 para R$ 2.164, mediante a emissão de 3.672 novas ações
ordinárias, ao preço unitário de R$ 34,22 no montante de R$ 126. Este
processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 01/06/2017.
b) Reservas de Lucros: Os saldos de lucros acumulados são destinados
para reservas de lucros no final do exercício social. No exercício encerrado
em 31/12/2018 foram destinadas para reservas especiais de lucros o mon-
tante de R$ 187 (R$ 1.181 em 2017); e foram revertidos de reservas especi-
ais de lucros para distribuição aos acionistas o montante de R$ 175 (R$537
em 2017). c) Dividendos: No exercício encerrado em 31/12/2018 houve
distribuição de lucros aos acionistas no montante de R$ 175 (R$ 537 em
2017). 7. Despesas de Juros ao Capital: Nos exercícios encerrados em
31/12/2018 e 2017 foram pagos juros sobre capital próprio no montante de
R$ 113 (R$ 548 em 2017), conforme faculta o artigo 9º da Lei 9249/95.
8. Contingências: a) Auto de Infração SRF - A ALBATROSS questiona admi-
nistrativamente o auto de infração emitido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - (SRF) por meio do processo n.º 16327-720.271/2013-65 e MPF n.º
0846600.2012.00301, quanto à incidência dos impostos avaliados sobre o
ganho de capital, por ocasião da incorporação de ações da Bovespa pela
Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo de desmutualização, classifica-
do com base na opinião de seu Jurídico como probabilidade de perda possí-
vel (incerta, porém não remota). Consequentemente, o valor originário do
processo no montante de R$ 7.530 não foi reconhecido contabilmente, na
forma do pronunciamento técnico do CPC25, conforme disposto no Cosif.
b) Processos Trabalhistas e Fiscais - Nos exercícios encerrados em
31/12/2018 e 2017 haviam processos provisionados na contabilidade,
conforme demonstrado abaixo: Os processos que estavam provisionados
em 31/12/2017 foram baixados na contabilidade no semestre encerrado em
30/06/2018, pelo fato do Processo PIS/COFINS, ter sido inserido no Progra-
ma Especial de Regularização Tributária - PERT e, o Processo Trabalhista,
ter sido encerrado conforme relatório dos advogados. Em agosto de 2018 foi
feita uma nova provisão de processo trabalhista e efetuado o depósito judi-
cial no mesmo montante de R$ 109. 31/12/18 31/12/17
Processos Trabalhistas 109 195
Processos Fiscais - Pis e Cofins - 465
Total 109 660
9. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Re-
solução 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição,
adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjun-
to de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequa-
ção de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compa-
tível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza
e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes.
10. Risco Operacional: Foram desenvolvidas ações visando à implemen-
tação de estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformi-
dade com a Resolução CMN 4.557/2017, que alcançam o modelo de ges-
tão, o conceito, as categorias e política de risco operacional, os proce-
dimentos de documentação e armazenamento de informações, os relató-
rios de gerenciamento do risco operacional e o processo de divulgação
das informações. 11. Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de
mercado é efetuado de forma centralizada, por área administrativa que
mantêm independência com relação à mesa de operações. A Instituição
encontra-se apta a atender as exigências da resolução CMN 4.557/2017
que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos
estabelecidos. 12. Ouvidoria - (0800-2829900): O componente organiza-
cional encontra-se em funcionamento, desde 18 de fevereiro de 2011, e
a sua estrutura atende às disposições estabelecidas nas normas concer-
nentes. Em consonância com a Resolução nº 4.433/2015, vem revisando
as diretrizes operacionais de Ouvidoria. 13. Eventos Subsequentes: A
Administração informa que não houve fatos relevantes favoráveis ou
desfavoráveis entre a data de aprovação das demonstrações contábeis
e o Relatório dos Auditores Independentes que pudessem modificar a
situação patrimonial e/ou financeira da instituição.

Aos Diretores e Acionistas da Albatross Corretora de Câmbio e Valores
S/A. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da Albatross
Corretora de Câmbio e Valores S/A que compreendem o Balanço Patrimonial
em 31/12/2018 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Muta-
ções do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e da Demonstração do
Resultado Abrangente, para o período findo naquela data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A em
31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o período findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Albatross
Corretora de Câmbio e Valores S/A de acordo com os princípios éticos re-
levantes 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. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Principais Assuntos de Auditoria: Principais
assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do período. Esses assuntos
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis e, portanto não expressamos uma opinião separada sobre esses
assuntos. Provisões e Passivos Contingentes: Conforme Nota Explicativa
“8a”, a Corretora questiona administrativamente o auto de infração emitido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - (SRF) por meio do processo nº
16327-720.271/2013-65 e MPF n.º 0846600.2012.00301, quanto à incidência
dos impostos avaliados sobre o ganho de capital, por ocasião da incorpora-
ção de ações da Bovespa pela Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo
de desmutualização, classificado com base na opinião de seu Jurídico como
probabilidade de perda possível(incerta, porém não remota). Consequente-
mente, o valor originário do processo no montante de R$ 7.530 não foi reco-
nhecido contabilmente, na forma do pronunciamento técnico do CPC25, con-
forme disposto no Cosif. Como nossa auditoria endereçou esses assuntos:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avaliação de desempenho, a
implementação e a efetividade operacional dos controles internos relaciona-
dos a identificação, avaliação, mensuração e divulgação das Provisões e
Passivos Contingentes, bem como aqueles relacionados ao cumprimento de
leis e regulamentos. Adicionalmente, avaliamos a suficiência das provisões
reconhecidas e dos valores de contingências divulgados, por meio da avali-
ação dos critérios e premissas utilizadas em sua metodologia de mensura-
ção, considerando ainda a avaliação dos assessores jurídicos internos da
Albatross, bem como dados e informações históricas. Em nossa avaliação,
concluímos que, conforme relatório dos advogados, o processo de auto de
infração, encontra-se com probabilidade de perda possível (incerta, porém
não remota). Avaliamos também e concluímos que a divulgação efetuada nas
demonstrações contábeis, estão de acordo com as regras aplicáveis e for-
necem informações sobre a natureza, exposição e valores provisionados ou
divulgados relativas aos principais assuntos fiscais, cíveis e trabalhistas em
que a Albatross está envolvida. Baseados no resultado dos procedimentos
de auditoria efetuados, consideramos a disponibilidade de recursos a reali-
zar e são apropriados para suportar os julgamentos, estimativas e informa-
ções incluídas nas demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Provi-
sões e Passivos Contingentes - fiscais e trabalhistas: Conforme Nota
Explicativa “8b”, nos exercícios encerrados em 31/12/2018 e 2017 haviam

processos provisionados na contabilidade, sendo demonstrado conforme
abaixo: Os processos que estavam provisionados em 31/12/2017 foram bai-
xados na contabilidade no semestre encerrado em 30/06/2018, pelo fato do
Processo PIS/COFINS, ter sido inserido no Programa Especial de Regulari-
zação Tributária - PERT e, o Processo Trabalhista, ter sido encerrado confor-
me relatório dos advogados. Ocorre que em agosto de 2018, foi feita uma
nova provisão de processo trabalhista e efetuado o depósito judicial no
mesmo montante no valor de R$ 108.991,08. Como nossa auditoria endere-
çou esses assuntos: Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avalia-
ção de desempenho, a implementação e a efetividade operacional dos con-
troles internos relacionados a identificação, avaliação, mensuração e divul-
gação das Provisões e Passivos Contingentes, bem como aqueles relacio-
nados ao cumprimento de leis e regulamentos. Com base em análise, a
Corretora fez nova provisão de processo trabalhista efetuando depósito ju-
dicial no mesmo montante no valor de R$ 108.991,08, conforme esclareci-
mentos do processo abaixo: Processo Trabalhista nº: 0261800-
73.2001.5.07.0007 - 1ª Vara do Trabalho de Fortaleza - tendo como recla-
mante Sr. Raimundo Ernando da Silva e como reclamados, Albatross
Corretora De Câmbio e Valores e Editora Tribuna. Analisamos conforme
relatório dos advogados de 02/01/2019, que a Albatross foi incluída no pólo
passivo como integrante do mesmo grupo econômico do banco e antiga
Corretora Banfort, sendo que a Albatross foi intimada a pagar o valor de
R$ 109.619,81(Cento e dezenove mil seiscentos e dezenove reais e oitenta
e um centavos), pago em 08/08/2018, conforme recibo do depósito. A
Albatross Interpôs Exceção de Pré-Executividade e apresentaram manifes-
tação da Exceção de Pré-Executividade. A Albatross Fez outra manifesta-
ção juntando a procuração que dá poderes a somente um dos diretores as-
sinarem os documentos da empresa. Foi rejeitada a exceção de pré-
executividade, posto que o juízo entendeu, que para o exame dos argumen-
tos era necessária dilação probatória. Neste caso, proferiu o Juízo despacho
dando prazo para pagar ou efetuar o depósito integral do valor, que foi depo-
sitado o valor a título de penhora e foi apresentado Embargos á Execução
na data de 08/08/2018. Foi apresentado pelo embargado Impugnação ao
Embargos de Execução na data de 26/10/2018, conforme atualização em
14/12/2018. Conforme relatório dos advogados, o processo encontra-se com
probabilidade de Êxito - Provável. Baseados no resultado dos procedimen-
tos de auditoria efetuados, consideramos a disponibilidade de recursos a
realizar e são apropriados para suportar os julgamentos, estimativas e infor-
mações incluídas nas demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Ou-
tros Assuntos: Auditoria dos Valores Correspondentes ao Período Anteri-
or: Os Valores correspondentes ao período findo em, 31/12/2017, apresen-
tados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por nós audi-
tores, de acordo com as normas de auditoria vigente por ocasião da emissão
do relatório em 20/03/2018, que não conteve qualquer modificação. Outras
informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor: A administração da Corretora é responsável por essas outras
informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião
sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, consi-
derar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de

demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a instituição
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda
liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela governança da companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos
os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos 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 con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas in-
tencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da instituição. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da instituição. Se concluirmos que existe incerteza significativa deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso re-
latório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a instituição a
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito,entre outros aspectos, do alcance planejado, da épo-
ca da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos.

 Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019.
ANEND - Auditores Independentes

Ato Declaratório CVM nº 9210 - CRC-RJ nº 003550/O
Hildo Jardim Alegria

Diretor - Contador - CRC/RJ-041841/S-RJ

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais

A Diretoria
Reinaldo Dantas - Contador - CRC 1SP 110330-O-6

O Brunei pretende colocar 
em vigor no próximo dia 3 de 
abril uma lei que punirá ho-
mossexuais e adúlteros com o 
apedrejamento até a morte. O 
pequeno país islâmico de 450 
mil habitantes localizado no 
sudeste asiático escreveu um 
novo - e criticado - Código Penal 
baseado na sharia. 

O novo texto prevê também 
penas como amputação de uma 
mão e de um pé para crime 
de furto. A lei da sharia, no 
entanto, será aplicada somente 
aos cidadãos muçulmanos, 
que representam dois terços 
da população total do Brunei. 
Governado pelo sultão Hassa-
nal Bolkiah, o país adotou nos 
últimos anos a interpretação 

mais conversadora do Islã. Em 
2014, o Governo anunciou a 
intenção de introduzir a sha-
ria, o que despertou críticas 
de organizações de direitos 
humanos. 

A ONG Anistia Internacional 
pediu que o governo “interrom-
pa imediatamente” essa nova 
política, defi nida como “profun-
damente errada”. As bebidas 
alcoólicas já são proibidas no 
Brunei, que impõe condena-
ções a quem não comparece 
às tradicionais orações de 
sextas-feiras. No poder desde 
1968, Hassanal Bolkiah é um 
dos líderes políticos mais ricos 
do mundo, com uma fortuna 
pessoal de cerca de US$ 20 
bilhões (ANSA).

Brunei punirá sexo gay e 
adultério com apedrejamento
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 29 de março de 2019. Dia de São Jonas, São Eustácio, São 
Secundo, São Constantino e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a 
saúde. Aniversario do ator Lima Duarte que completa 89 anos, o ator 
Terence Hill nascido em 1941, o apresentador Pedro Bial nascido em 
1958, o ator Christopher Lambert que faz 62 anos e a atriz Vanessa 
Giácomo que nasceu em 1983. 

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é uma pessoa franca e direta, astuta 
e inteligente e muito competitiva. Possui potencial para desenvolver 
o sexto sentido, mas tem personalidade cética e ingênua ao mesmo 
tempo. Confi a muito em si mesmo, é agressivo e corajoso. Pode subir 
na vida pelo esforço próprio, sem depender das pessoas que o rodeiam. 
A imaginação é a sua principal ferramenta de trabalho, mesmo que se 
dedique a atividades por demais concretas. Em geral têm visão política 
aguçada e dedicação às relações íntimas. No lado negativo pode ser 
pouco prático e ter a falta de tato.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa 
saúde e vida longa. Curtos, prejuízos passa-
geiros. Revoltos, separação ou afastamento 
do marido. Corta-los cuidado com seus inimi-
gos, tê-los nos pés e nas mãos, sorte no jogo 
durante sete dias. Números de sorte: 08, 21, 
35, 41, 69 e 86.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o vigésimo quarto dia da lunação .  A Lua faz conjunção com Saturno e Plutão que tendem a deixar 

a manhã mais pesada. O dia deve seguir um pouco mais tenso por conta do contato da Lua em Capricórnio com 

estes dois planetas. Poderemos sentir que somos cobrados e há tendência a fi carmos exaustos.  A noite deve ser de 

mais energia e movimentação. A Lua faz um bom aspecto positivo com Marte que nos deixa mais ativos. A Lua 

fi ca fora de curso entre 21h06 e 22h47 quando ingressa em Aquário. 
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Ao cair à tarde, precisão nos proce-
dimentos feitos com acerto e bom 
entendimento nas comunicações. 
A noite deve ser de mais energia e 
movimentação. A Lua faz um bom 
aspecto positivo com Marte que nos 
deixa mais ativos. 77/477 – Verde.

O dia deve seguir um pouco mais 
tenso por conta do contato da Lua 
em Capricórnio COM Saturno e 
Plutão. Use a autoconfi ança, pois o 
radicalismo e o exagero tendem a pro-
vocar certo desequilíbrio emocional. 
Cuidado com exageros provocados 
pelas facilidades que acredita ter. 
89/489 – Azul.

Algo novo pode trazer ganhos mate-
riais, já que o dia favorece o brilho 
e a diversão. Cuide de assuntos 
importantes e dedique-se mais ao 
seu ambiente, para não afastar as 
pessoas. Um momento de muitas 
emoções e sensibilidade colocada 
em níveis muito altos. 64/364 – 
Amarelo.

A Lua faz conjunção com Saturno e 
Plutão que tendem a deixar a manhã 
mais pesada. Use de prudência e 
honestidade. A disposição para agir 
é maior, mas algumas tarefas podem 
não ter resultados esperados no 
fi nal do dia com a Lua fora de curso. 
94/194 – Azul.

Aumenta a chance de soluções se 
usarem de coragem e muita fé nas 
suas atividades rotineiras. Acredite 
mais em seu potencial e procure 
agir positivamente diante dos pro-
blemas que a vida apresentar, sem 
radicalismo ou atitudes de exagero. 
63/363 – Amarelo.

Nas primeiras horas do dia muita 
sensibilidade e intuição. Precisa 
manter uma atitude positiva diante 
de difi culdades. Precisa apenas evi-
tar viagens que podem resultar em 
perdas. Um problema profi ssional 
terá solução neste próximo mês 
de abril, aguarde um pouco mais. 
95/495 – Verde.

Defi na prioridades ao seguir novos 
rumos na vida em sua vida neste 
próximo mês de abril. Mantenha o 
pensamento fi rme, senso sincero 
e direto em suas ações para evitar 
rompimentos e brigas no ambiente. 
Viagens e deslocamentos favorecidos 
até as cinco e meia da tarde. 99/499 
– Verde.

Nesta manhã poderá encontrar um 
rumo que lhe dê maior segurança, 
tranquilidade e harmonia. Pode 
realizar um sonho antigo desde que 
acredite que isso é possível. Sua vida 
profi ssional pode estar tendo uma 
mudança inesperada no começo de 
abril. 50/350 – Azul.

Com Sol na casa da família você se 
aproxima de suas raízes, dos pais, 
fi lhos e irmãos. Nesta sexta aumenta 
a sua disposição para agir, mas os 
resultados ainda irão demorar. A 
noite deve ser de mais energia e 
movimentação. A Lua faz um bom 
aspecto positivo com Marte que nos 
deixa mais ativos.  56/756 – Branco.

O Sol na casa três trará mudanças que 
levam a vida fi nanceira a melhorar. A 
Lua fi ca fora de curso entre 21h06 e 
22h47 quando ingressa em Aquário. 
Por isso fazer o que foi programado 
vai evitar imprevisto e situações di-
fíceis no fi nal do dia. 97/597 – Verde.

O início da manhã deverá ser muito 
inspirado devido ao aspecto da Lua 
com Netuno.  De tarde saia da rotina, 
procurando novas oportunidades 
que aumentem a motivação e dê 
disposição para agir. No relacio-
namento cuidado para não perder 
a confi ança de quem ama. 06/506 
– Cinza. 

Depois da metade do dia haverá uma 
atitude produtiva e responsável. 
Controle a tendência a rompimentos 
e brigas por resultados que podem 
não chegar imediatamente. Com o 
Sol no signo oposto pode se unir 
ou romper sociedades e parcerias. 
54/254 – Branco.

Simpatias que funcionam
Ampliar seu círculo de amigos: Acenda 1 
vela amarela sobre 1 pires e reze com muita fé 
o Salmo 80, a Miguel, pedindo para o seu círculo 
de amizades crescer a cada dia. Depois, faça 3 
vezes o sinal-da-cruz.  Jogue os restos d a vela 
no lixo, lave o pires e use-o normalmente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Lambis-
goia

Navio dos
Grandes 

Descobri-
mentos

Composto
orgânico

das proteí-
nas (Quím.)

Marca da
voz da
pessoa
mordaz

(?) Mader,
atriz

carioca

Guiomar
Novais,
pianista

brasileira

Relógio
que é

símbolo 
de status

Conce-
deu três

desejos a
Aladim

Alienígena
imagi-

nado por
Spielberg

Formação
do "pas 
de deux" 
no balé

Rei com o
"toque do

ouro"
(Mit.)

Ilha natal
do herói
Ulisses
(Mit.)

Sinal
comum 
na pele
do ruivo

Parede, 
em

francês

Anseio do 
possessivo

Estrutura
no cimo

das
catedrais

Título de
Ayrton
Senna 
na F1

Caminho
estreito
em um
campo

Obra
literária
dividida
em atos

Intenção
criminosa
Homem,

em inglês

Associação
entre se-
res vivos
Retirar-se

Conjectu-
ras

Vestígio

Composição de 
Eduardo Oliveira que

exalta os afrodes-
cendentes do país

Invento de Alfred Nobel

Naipe de carteados repre-
sentado por um trevo negro

Um dos dogmas da
sustentabilidade
Festa comum na

sociedade vitoriana

Suporte 
de roupas
Cultivar 
(a terra)

Graceje
Rio Gran-
de do Sul

(sigla)

Gênero
musical
típico 

dos EUA

Toda;
completa

Desace-
lera

Editores
(abrev.)

Antepas-
sado

Ave de
rapina

Latitude
(abrev.)
Muito

habilidoso

Vantagem
oferecida
por algu-
mas lojas

nas
compras à

vista

Sufixo de 
"hemato-

ma"
Observa

3/duo — man — mur. 4/açor. 5/ítaca.

O setor de construção 

civil sofreu muito com a 

crise dos últimos anos

Mas, felizmente, desde 
o fi nal de 2018, nota-
se uma retomada na 

confi ança, o que já representa 
um crescimento nas vendas 
de imóveis. As perspectivas 
voltaram a ser otimistas. Com 
o PIB previsto para avançar 
2,5% em 2019, o setor de 
construção estima crescer até 
2%, como apontam dados da 
FGV e o Sinduscon-SP. Muito 
disso se deve à esperança da 
população no novo governo e 
à expectativa de estabilidade 
política e econômica.

Contudo, assim como vários 
mercados, o setor imobiliário 
também passa por transfor-
mações importantes. A busca 
pelo acesso em vez da posse 
tem feito com que algumas 
construtoras passassem a 
construir condomínios não 
com a intenção de vender os 
apartamentos, mas sim de alu-
gá-los. Uma grande mudança 
de paradigma para o modelo 
de negócio.

Outra vertente de mudança é 
a de imóveis cada vez menores. 
Com menos fi lhos, a necessida-
de de espaço diminui, fazendo 
com que a localização se torne 
muito mais importante do 
que o espaço. Nesse sentido, 
imóveis modulares, onde um 
quarto se transforma em sala 
em questão de segundos, re-
gistram franca expansão. Mais 

conscientes, as famílias não 
abrem mão de imóveis mais 
sustentáveis. 

Condomínios com sistemas 
de reuso de água, irrigação 
inteligente das áreas verdes e 
painéis solares para produção 
de energia limpa são cada vez 
mais procurados. Construções 
com fachadas verdes e amplos 
jardins que proporcionem 
momentos de relaxamento e 
bem estar estão no topo das 
prioridades de quem busca um 
imóvel com apelo ambiental. 

Além de mais conforto 
térmico, redução da poluição 
sonora, visual e do ar, morado-
res de várias cidades do país 
já começam a se benefi ciar de 
iniciativas como o IPTU Verde, 
que faz uma redução gradativa 
no imposto de acordo o nível 
de sustentabilidade do imóvel. 
Além de economia nas contas 
de energia, água e IPTU, ou-
tra grande vantagem desses 
investimentos sustentáveis é 
a valorização do imóvel. 

Pesquisas mostram que ca-
sas e apartamentos com práti-
cas mais sustentáveis chegam 
a valer até 30% mais. Constru-
toras que se atentarem a todas 
essas tendências certamente 
verão uma rápida recuperação 
em seus mercados. Entender 
as demandas, necessidades e 
preferências dos clientes será 
sempre o melhor antídoto 
contra qualquer crise. 

(*) - É engenheiro civil, consultor 
internacional com foco em 

construções verdes e diretor
geral da empresa Regatec.

A retomada do setor
de construção civil

Danny Braz (*)

Refl exões

A medida vale por todos os 
15 km de costa adriática 
e prevê multa de até 50 

euros aos infratores. A inicia-
tiva, batizada de “Romagna 
Plastic Free 2023”, foi promo-
vida pelo Visit Romagna, em 
acordo com a Prefeitura e com 
a associação “Basta Plastica in 
Mare”. 

Para a proteção do meio am-
biente, Rimini já investiu “200 
milhões de euros para reformar 
as redes de esgoto”, de acordo 
com o prefeito Andrea Gnassi. 
“Hoje dizemos ‘não’ ao plástico 
no mar, queremos nos tornar 
a primeira região e a primeira 
‘riviera’ sem plástico”, declarou 
Gnassi. Desde 2016, os pesca-
dores locais têm à disposição 
caixas para depositar resíduos 
plásticos acidentalmente cap-
turados no mar.

Em breve, haverá quatro 
barcos da Marinha local para 
auxiliar a coleta de lixo. Com 

Rimini, na região da Emília-Romanha, no norte da Itália.

Cidade italiana bane cigarro 
e utensílios plásticos

A cidade de Rimini, na região da Emília-Romanha, no norte da Itália, proibirá, a partir do dia 15 de abril, 
o uso de recipientes plásticos descartáveis e cigarros

tos descartáveis plásticos 
na praia, com multas para 
infratores de 50 a 500 euros. 
Plásticos como pratos, copos, 
canudos, mas também pontas 
de cigarro e bastões para ba-
lões constituem 70% do lixo 
marinho, uma porcentagem 
que, nos mares italianos, 
sobe para 95,7%, sendo 43% 
apenas no centro e norte do 
Adriático.

Mais de 300 toneladas foram 
interceptadas em quatro meses 
no rio Pó, que desagua no Mar 
Adriático, através de barreiras 
fl utuantes - porque interceptar 
o lixo antes de chegar ao mar 
facilita a reciclagem e limita 
a poluição -. As barreiras são 
um projeto do “Il Po d’AMare”, 
elaborado pela Fundação para 
o Desenvolvimento Sustentável 
e pelo consórcios Corepla, para 
a recuperação de plásticos, e 
Castalia, que recolhe resíduos 
fl utuantes (ANSA).

D
iv

ul
ga

çã
o/

In
te

rn
et

isso, os caixotes de poliestireno 
que costumavam ser utilizados 
para a pesca foram banidos. As 
medidas ambientais em Rimini, 
porém, vão além do mar e das 
praias: as merendas escolares 
usarão apenas louças de barro 
e, há um mês, já foi proibido o 

uso de confetes plásticos ou 
plastifi cados em áreas públicas. 

A “revolução” ecológico já 
contagiou outras estâncias 
turísticas na Itália. No ano 
passado, o prefeito das Ilhas 
Tremiti, Antonio Fentini, 
ordenou a proibição de pra-

União Europeia aprova lei que 
proíbe produtos plásticos

O Parlamento Europeu aprovou na quinta-
feira (28) uma nova legislação que proibirá a 
comercialização de produtos plásticos em todos 
os países da União Europeia (UE). Com 560 votos 
favoráveis, 35 contrários e 28 abstenções, o texto 
foi aprovado durante reunião em Estrasburgo. 
A medida entrará em vigor a partir de 2021. O 
objetivo é ajudar a conter as quantidades as-
tronômicas de lixo plástico que sempre acabam 
poluindo o meio ambiente e os oceanos. 

O projeto foi apresentado pela Comissão Eu-
ropeia e já havia sido aprovado no ano passado. 
A nova lei abrange o banimento dos chamados 
plásticos oxidegradáveis - que se dividem em 
minúsculas partículas ao se degradar - e pro-
dutos feitos de poliestireno expandido. Entre 
os produtos banidos estão pratos, talheres, 
cotonetes, canudos, copos, entre outros.

A medida também estabelece que os Esta-
dos-membros terão de garantir a reciclagem de 
90% das garrafas de plástico até 2029, e exigir 
que a composição contenha 25% de obra-pri-
ma reciclada até 2025 e 30% até 2030. Além 
disso, o documento tem como objetivo forçar 
produtores de alguns utensílios a se responsa-

bilizarem quanto aos custos de limpeza, coleta 
e reciclagem. Desta forma, principalmente a 
indústria do tabaco será atingida. 

A aprovação no Parlamento Europeu é o 
penúltimo passo para reduzir o consumo de 
plásticos descartáveis. Os Estados-membros 
devem ratifi cá-lo nos próximos dias, mas é 
apenas uma formalidade porque já deram luz 
verde ao texto (ANSA).

O objetivo é conter as quantidades de 

lixo plástico que acabam poluindo o meio 

ambiente e os oceanos.
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por 
Sharon Taphorn. Expansão. Não tenha medo 
de quem você está se tornando. Você é mais 
do que apenas um corpo físico, você é muito 
mais grandioso do que isso e é hora de ver 
o você ‘real’ e deixar todos os aspectos de 
você se fundirem e se tornarem ‘um’. Você 
está aprendendo a usar partes de si mesmo 
que antes estavam ocultas ou inativas e, 
quando você aprende onde começa e o que 
acontece a seguir, é importante para o seu 
crescimento. Esta versão estendida e expan-
dida de você é como um holograma que foi 
super imposto a você, mas sempre esteve aí, 
é apenas agora que você está aprendendo a 
usá-la para ajudá-lo a navegar, a explorar sua 
sabedoria interior e aprender o seu poder 
ao expandir sua luz. Pensamento para hoje: 
Use alguns fi ltros em torno de sua energia 
quando precisar, mas permita sua energia 
um pouco mais a cada vez que você quiser 
sentir o que está acontecendo ao seu redor. 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.http://www. playin-
gwiththeuniverse.com/- Tradução: Regina 
Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

Teté Bezerra pediu demis-
são da presidência da Em-
bratur (Instituto Brasileiro 
de Turismo) na manhã de 
ontem (28). Segundo a asses-
soria de imprensa do órgão, o 
pedido foi feito por meio de 
carta endereçada ao ministro 
do Turismo Marcelo Álvaro 

Antônio. A saída já estava 
prevista, conforme manifes-
tações públicas do próprio 
ministro. Bezerra estava no 
cargo desde maio de 2018. 
O Ministério do Turismo e a 
Embratur divulgarão ainda 
hoje nota conjunta sobre o 
pedido de demissão (ABr).

Presidente da Embratur
pede demissão
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: VINÍCIUS CORNAGLIA MARQUES VENTURA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profissão publicitário, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 18/11/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio 
Ventura Junior e de Angela Barbara Cornaglia Marques Ventura. A pretendente: 
MARIANA PAIVA CORRÊA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, pro-
fissão psicóloga, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 08/03/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Fernando Corrêa da Silva e de Carla 
Furquim Paiva.

O pretendente: ANTONIO SOARES CRUZ, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão contador, nascido em Aldeias Altas - MA, no dia 25/04/1958, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gregorio Soares de Almeida e de Maria Alves 
de Almeida. A pretendente: VERA LUCIA MEDEIROS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão funcionária pública aposentada, nascida em Tarumã - SP, no dia 
15/08/1953, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Duarte Medeiros 
e de Terezinha Franco Medeiros.

O pretendente: BRUNO CARVALHO DINIZ, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão supervisor de contas a receber, nascido em Silveiras - SP, no 
dia 22/09/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Angelo Márcio 
Diniz e de Ada Carvalho Diniz. A pretendente: ROSILENE DE MELO DOMINGOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Ca-
choeira Paulista - SP, no dia 26/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Geraldo dos Santos Domingos e de Maria de Fátima de Melo Domingues.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ALEXANDER IKENAMI TOMASETTO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 17/12/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Miguel Tomasetto e de 
Shizue Ikenami Tomasetto. A pretendente: JAQUELINE DA SILVA FURTADO, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Gonçalo do Sapucaí - MG, no dia 
13/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Décio 
Lemes Furtado e de Maria Celeste da Silva Furtado.

O pretendente: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
promotor de vendas, nascido neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 28/01/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo dos 
Santos e de Roberta Luiza Assumpção dos Santos. A pretendente: YNGRID MOREIRA 
NAKAGAWA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, no dia 14/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Emerson Medeiros Nakagawa e de Kely Cristina Nakagawa.

O pretendente: VYTOR CAYQUE BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquina, nascido nesta Capital, Franco da Rocha - SP, no dia 14/02/1999, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio da Silva e 
de Marisa Alves Barbosa. A pretendente: JULIA NAIANY BARBOSA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão administradora, nascida neste Subdistrito, São Paulo - SP, no 
dia 29/08/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir 
Barbosa Silva e de Rosilene Barbosa Silva.

O pretendente: LUCIANO MORAES, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, nascido 
em nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 14/09/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Moraes e de Suzana Aparecida 
Moraes. A pretendente: GENILDA RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Jardim Barueri - SP, no dia 01/08/1971, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Ribeiro da 
Silva e de Geni Demetrio Pereira.

O pretendente: LUCAS TADEU PECCARO PUSTRELO, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 07/08/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Tadeu Pustrelo e de 
Patricia Preccaro Pustrelo. A pretendente: ISABELLA BUENO DE TOLEDO NOGUEI-
RA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 
21/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Antonio Macedo Nogueira e de Kathya Beatriz Bueno de Toledo Nogueira.

O pretendente: CAIO ALEXANDRE NUCCI RUBIO DUARTE, estado civil solteiro, 
profissão professor, nascido neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 28/02/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Rubio Duarte 
Filho e de Angelica Nucci Rubio Duarte. A pretendente: LETICIA SANTOS SOUZA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 07/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Clovis Severino de Souza Junior e de Surama Aparecida Costa Santos Souza.

O pretendente: MARCO NOBILO, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nas-
cido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 12/10/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Nobilo Filho e de Edith Rodrigues Nobilo. A 
pretendente: CAROLINE BAPTISTA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Péricles Pereira Souza e de Geni Aparecida Baptista Souza

O pretendente: BRUNO DE MATTOS LEÃO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 12/04/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair de Mattos Leão e de Maria Aparecida Mattos 
Leão. A pretendente: ALINE RIBEIRO BISPO, estado civil solteira, profi ssão promotora 
de vendas, nascida em Osasco - SP, no dia 23/10/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arlette Ribeiro Bispo

O pretendente: WANDERLÍ VALOIS DOS ANJOS, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 26/12/1969, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Bezerra dos Anjos e 
de Lenira Macedo dos Anjos. A pretendente: PRISCILA RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão assistente comercial, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no 
dia 30/11/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Filomena Rodrigues.

O pretendente: LEANDRO JOSÉ SANTOS DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 04/05/1978, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Andrade da Cruz e 
de Maria da Conceição Santos da Cruz. A pretendente: DENISE CHRISTINA PINHEIRO 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida em São Luís - MA 
(4ª Zona), no dia 11/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Maria Alves da Costa e de Deuzina Farias Pinheiro Costa.

O pretendente: ERICK TEOTONIO DE ALCANTARA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de exportação, nascido nesta Capital - SP, no dia 24/05/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivaldo Teotonio de Alcantara e 
de Sueli Aparecida de Fatima Alcantara. A pretendente: DANIELA SANTANA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Ribeira do Pombal - 
BA, no dia 22/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Aldenor Souza Costa e de Gilsinete Borges da Silva Santana.

O pretendente: WILLEM VAN DINTEREN NETO, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de segurança de informação, nascido em Santos - SP (Registrado em São 
Vicente - SP), no dia 06/04/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Cornelis Gerardus Maria Van Dinteren e de Encarnação Cunha 
Van Dinteren. A pretendente: FLAVIA MARQUES ARIAS, estado civil divorciada, 
profi ssão bancária, nascida em Guarujá - SP, no dia 14/10/1971, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juan Ramiro Arias Garcia e de Dirce 
Mary Marques Arias.

O pretendente: ANISIO DE SOUZA PÔRTO, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Oliveira dos Brejinhos - BA, no dia 12/02/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Souza Pôrto e de Ana Matildes de 
Souza. A pretendente: MARIA LARISSA ANACLETO OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São João do Rio Peixe - SP, no dia 05/05/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gabriel de Oliveira e de 
Maria José Anacleto da Silva Oliveira.

O pretendente: FABIO ROBERTO SPERB GONÇALVES, estado civil divorciado, 
profissão sarcedote, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 01/05/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Flavio Sperb 
Gonçalves e de Suely Aparecida dos Santos Gonçalves. A pretendente: EMANO-
ELA BERNARDO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão contadora, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 09/09/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Bonfim Alves dos 
Santos e de Luiza Bernardo dos Santos.

O pretendente: CAIO LUIZ CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão operador de má-
quinas, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 01/03/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Candido e de 
Angelica dos Santos Chaves Candido. A pretendente: ISABELA ALMEIDA SIMÕES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campinas - SP (1º subdistrito), no dia 
05/11/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio 
Ribeiro Simões e de Elaine Rodrigues de Almeida Simões.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: HYON UNG HONG, comerciante, solteiro, natural de Seul, República da 
Coreia, nascido aos 17/10/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Myong 
Pok Hong e de Sun Sim Hong Lee. A pretendente: JINI CHOI, comerciante, solteira, natural 
de São Paulo - SP, nascida aos 24/02/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Myung Jin Choi e de Min Ja Park.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RAFAEL DEMETRIO CORRÊA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 17/11/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Agesilau Caetano Corrêa e de Silvia Helena Reis Demetrio Corrêa. A 
pretendente: TAYNÁH ANANIAS TORRES, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 22/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Luiz Antonio Torres e de Lygia Fernandes Ananias Torres.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO SALEMI, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/08/1983, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Salemi e de Suzete Saife Salemi. A 
pretendente: LUISA CARVALHO RIBERTI, solteira, profi ssão economista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 19/11/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rubens Riberti Junior e de Maria Elisa Alves de Siqueira Carvalho 
Riberti.

O pretendente: ANDRE DE QUEIROZ GALVÃO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 09/03/1987, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Dario de Queiroz Galvão Filho e de Gina Aguiar 
Galvão. A pretendente: GABRIELA BAPTISTA LOPES, solteira, profi ssão produtora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 09/12/1988, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Silingardi Lopes e de Sidneide Aparecida 
Baptista Lopes.

O pretendente: MAURICIO SALTON DANIEL, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/12/1985, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Emilio Daniel e de Denise Posada Salton Daniel. A 
pretendente: NICOLE SAAD SALUM, solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 07/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Salum e de Daniella Haddad Saad Salum.

O pretendente: MATHEUS NOGUEIRA SALGADO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 26/10/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Henrique Salgado Costa e de Luciana 
Cunha Nogueira Salgado. A pretendente: CLARA LENZ CÉSAR BONTEMO, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em Viçosa - MG, no dia 19/07/1995, residente 
e domiciliada em Viçosa - MG, fi lha de Marcos Bontempo e de Ginia Cezar Bontempo. 
Obs.: Edital de Proclamas Oriundo de Viçosa, Estado de Minas Gerais.

O pretendente: PEDRO DE ALMEIDA BARINO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
no Rio de Janeiro - RJ, no dia 09/07/1991, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Barino e de Miriam Saraiva de Almeida. A 
pretendente: ANA CLARA MORITZ, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 25/05/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Roberto Eduardo Moritz e de Jussara Alves de Oliveira Moritz.

O pretendente: FERNANDO PEREIRA ARANHA BARBOSA, divorciado, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/04/1970, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Aranha Barbosa e de Tamara 
Pereira Aranha Barbosa. A pretendente: FERNANDA MARIA PRADO, solteira, 
profi ssão designer gráfi ca, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/03/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Arislando Prado e de Maria José Martins Prado.

O pretendente: GUNTHER MITTERMAYER, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São José dos Campos - SP, no dia 11/08/1976, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Mittermayer e de Maria José Mittermayer. A 
pretendente: RAFAELA BUSCO MAGNANI, solteira, profi ssão analista de marketing, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Daniel Magnani e de Mônica Busco Magnani.

O pretendente: TOMAS BONFIM DE ALMEIDA BRAGA, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/03/1991, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Liebentritt de Almeida 
Braga e de Valderez Aparecida Bonfi m Braga. A pretendente: GABRIELA DE LUCCA 
DRUGOWICH DA GAMA LOBO, solteira, profi ssão marketeira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 04/11/1994, residente e domiciliada no Ipiranga, São Paulo - SP, fi lha de 
Ernany Drugowich da Gama Lobo e de Renata de Lucca. Obs.: Tendo sido enviado 
cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da Pretendente.

O pretendente: RODRIGO MAUAD GEBARA, divorciado, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10/10/1976, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hubert Gebara e de Vivian Maria Mauad Gebara. A pretendente: 
FERNANDA ASSUMPÇÃO RIBEIRO DE LIMA BEYRUTI, divorciada, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/12/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Beyruti e de Maria Alice 
Assumpção Ribeiro de Lima.

O pretendente: ANDRÉ ALMEIDA SILVERIO, solteiro, profi ssão barban, nascido em 
Itapetininga - SP, no dia 23/11/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Natanael Silverio e de Elisabete Aparecida Matheus de Almeida Silverio. 
A pretendente: CARLA SERAPILHA OLIVEIRA, solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Marília - SP, no dia 25/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aparecido dos Santos Oliveira e de Mércia Maria Serapilha.

O pretendente: BRUNO BERCHIELLI, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/03/1992, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho Francisco Osvaldo Berchielli e de Rosangela Miris Mora Berchielli. 
A pretendente: JULIANA GARUBA RAHHAL, solteira, profi ssão dentista, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 22/02/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Kalil Rahhal e de Josefi na Leontina Aparecida Garuba Rahhal.

O pretendente: ALEXANDRE FERNANDES DA MOTTA CATAFESTA, solteiro, 
profi ssão securitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/07/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Humberto Catafesta Junior e 
de Ivonise Fernandes da Motta Catafesta. A pretendente: JULIANA BRAGA BEHR, 
solteira, profi ssão gerente comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/04/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rodolfo José Behr e 
de Maria de Fatima Ribeiro Braga Behr.

O pretendente: DIOGO HISSAMITSU MASSUDA, solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/09/1985, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Kikuo Massuda e de Cecilia Haruko Matsumoto 
Massuda. A pretendente: CÍNTIA LUMY ARAI, solteira, profi ssão advogada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 28/02/1986, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Narciso Kenji Arai e de Tomoko Maeda Arai.

O pretendente: MARCELO BELFORT PRUDENTE DE TOLEDO, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/05/1983, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Prudente de Toledo e de Maria do 
Carmo Queiroz Belford Prudente de Toledo. A pretendente: BEATRIZ DE SOUZA 
LIMA MARTINEZ, solteira, profi ssão advogada, nascida em Campinas - SP, no dia 
26/04/1986, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Orlando 
Kohn Martinez e de Maria Helena de Souza Lima Martinez.

O pretendente: PEDRO GONÇALVES MEIRELLES, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/01/1985, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Placido Gonçalves Meirelles Junior e de Maria de Souza Aranha 
Meirelles. A pretendente: ANA CAROLINA WALENDZUS REIS, solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 11/12/1988, residente e 
domiciliada em Indianópolis, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Francisco Reis e de Maria 
de Fatima Walendzus Reis.

O pretendente: JOÃO FONTES SOARES, solteiro, profi ssão psicólogo, nascido no 
Rio de Janeiro - RJ, no dia 09/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ricardo Bessoni Soares e de Debora Pereira da Silva Fontes. A 
pretendente: MARIA DE FATIMA ISABEL DE ORLEANS E BRAGANÇA, solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 13/05/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro de Alcantara Henrique 
Maria Jose Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança e de Maria de Fatima 
de Orleans e Bragança.

O pretendente: FABIO MESQUITA PEREIRA SROUGÉ, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1989, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Srougé e de Isaura Mesquita Pereira Srougé. 
A pretendente: MARCELLA PEDROSO PETERNELLI, solteira, profi ssão médica, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Sebastião Peternelli Junior e de Maria Helena Pasini 
Pedroso Peternelli.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: ALEXSANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi s-
são vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/02/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tito Teixeira de Oliveira e de Maria do Socorro 
Vieira de Oliveira. A pretendente: ELOISA ADRIANA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão gerente comercial, nascida em Barbacena - MG, no dia (14/02/1982), residente 
e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, fi lha de Antonio Adriano Rodrigues e de Zulmira 
do Nascimento Rodrigues.

O pretendente: WILLIAM NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (03/06/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernane Nunes da Silva e de 
Regina Celia Nunes da Silva. A pretendente: AMANDA SILVA ALVES BRITO, estado 
civil solteira, profi ssão bancaria, nascida nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 
(18/04/1993), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Tavares de Brito Filho e de Cleide Maria Silva de Brito.

O pretendente: JHONNY MARIN DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (26/06/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Magela dos 
Reis e de Andrea Cristina Marin. A pretendente: NATHANY DUARTE NUNES, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Saúde - SP, 
no dia (10/05/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Altanir Pereira Nunes e de Edcleide Simplicio Duarte Nunes.

O pretendente: WILDNEY ALAN GUIMARÃES GOMES, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP no dia (05/02/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leonidas Marinho Gomes Junior 
e de Josieli Patricia Guimarães Gomes. A pretendente: GABRIELLA JACQUELINE 
LEMOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Canga-
íba - SP, no dia (30/05/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudionor da Silva e de Andreia Lemos de Carvalho Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA MEIRELES, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia (14/09/1986), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Vieira de Meireles e de Teresinha 
Francisco da Silva Meireles. A pretendente: LILIAN VICENTE DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (01/08/1980), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Vicente da Silva 
e de Elizabeth Pereira da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

A pretendente: THAIS SABRINA MONIQUE BARROS, estado civil solteira, profi ssão 
designer de sobrancelha, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (08/02/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel Justino de Barros 
e de Elaine Cristina de Matos Barros. A pretendente: ELYZA CHANG DE ARAUJO, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(21/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edison 
de Araujo e de Hilka Paola Chang de Araujo.

O pretendente: MAURICIO LEONEL QUEXADA, estado civil divorciado, profi ssão 
policial militar, nascido em Piraju - SP, no dia (05/02/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Quexada e de Esmeralda Leonel Quexada. A 
pretendente: KEILA DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
de enfermagem, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (16/12/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Andre Ferreira 
e de Neusa de Oliveira Ferreira.

O pretendente: ELIELSON DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
faxineiro, nascido em Serraroa - PB, no dia (14/01/1995), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Silva do Desterro e de Carmo do Nasci-
mento Silva. A pretendente: ROSE SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Barra - BA, no dia (10/04/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Idelcio Figueira Lima e de Katia Vitorino Santos.

O pretendente: MATHEUS ABADE BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão marce-
neiro, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/06/1999), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Abade Barbosa e de Regivania de Souza 
Barbosa. A pretendente: ANDREZA VIRGENS PEREIRA, estado civil solteira, profi s-
são atendente, nascida em Atibaia - SP, no dia (13/06/1998), residente e domiciliada 
em Atibaia - SP, fi lha de Isalto Virgens Pereira e de Silvana Pereira Bueno. Obs.: bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço do municipio de Atibaia, neste Estado, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: GABRIEL KIL CAMPANELLA, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido nesta Capital, indianópolis - SP, no dia (04/05/1993), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Campanella e de Maria Elizabeth Kil 
Campanella. A pretendente: EVELIN DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente jurídico, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (04/12/1995), residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Dias da Silva e de Viviane 
Aparecida dos Santos Silva. Obs.: bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do 
municipio de Atibaia, neste Estado, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: DANILO FERREIRA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Betânia - PE, no dia (22/09/1997), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de David Ferreira de Araújo e de Eunice Maria Bezerra 
de Araújo. A pretendente: ADIJANE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
agente operacional, nascida em Betânia - PE, no dia (22/09/1986), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Juvenal João da Silva e de Santana Gomes da Silva.

O pretendente: RONEY APARECIDO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão conferente, nascido em Francisco Badaró - MG, no dia (20/09/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Emerenciano dos Santos e 
de Elisa Soares da Silva Santos. A pretendente: ILIANA GOMES TEIXEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de recursos humanos, nascida nesta Capital, Saúde - SP, 
no dia (21/11/1993), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Eliú 
Teixeira e de Maria José Gomes Teixeira.

O pretendente: JULIO REIS TOMAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de suporte tecnico, nascido nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia (25/04/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Tomaz 
da Silva e de Sandra Regina dos Reis da Silva. A pretendente: TAMIRIS DE ARAUJO 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no 
dia (05/10/1992), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Jean 
José Souza e de Suely Gama de Araujo Souza.

O pretendente: TAKESHI YOKOO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido nesta 
Capital, Ipiranga - SP, no dia (13/06/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Takenari Yokoo e de Fumico Suzuki Yokoo. A pretendente: NÍVIA 
SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, 
Nossa Senhora do Ó - SP, no dia (22/02/1971), residente e domiciliada nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lha de Vladimi Tenorio de Oliveira e de Maria Eloiza Santos de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral pleno, nascido em Brotas de Macaúbas - BA, no dia (28/11/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Muniz dos Santos e de 
Adalziza Martins dos Santos. A pretendente: ROZANA DA SILVA SOUSA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São João dos Patos - MA, no dia (05/10/1989), 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de José Balbino de Sousa e 
de Ana Maria Fernandes da Silva.

O pretendente: EDUARDO FRANCO DE SIQUEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 23/07/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Augusto Tenorio de Siqueira 
e de Teresa Cristina Franco de Siqueira. A pretendente: CÂNDIDA PELLEGRINI DE 
SOUZA PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 05/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Luiz de Souza Pinto e de Maria Euridice Medeiros Pellegrini de Souza Pinto.

A pretendente: ELOISA DE FATIMA BUENO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão professora aposentada, nascida em Botucatu - SP, no dia 18/05/1954, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Batista Bueno e de Jovita Bran-
dão Bueno. A pretendente: GRACIELA HAYDEE BARBERO, nacionalidade argentira, 
estado civil solteira, profi ssão professora aposentada, nascida em Córdoba - Argentina, 
no dia 28/09/1945, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Leandro Lorenzo 
Barbero e de Haydee AngelicaRaimondi de Barbero.

O pretendente: JOÃO RAFAEL ALMEIDA CALDERON PERES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia16/03/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rogerio Paulo Calderon Peres e de 
Maria Silveira de Santos Almeira Calderon Peres. A pretendente: MARIANA COSTA 
DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão engenheira am-
biental, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/07/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Sergio Ferreira de Oliveira e de Alda Maria Costa de Oliveira

O pretendente: LUCAS ARAUJO DUARTE, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de marketing, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/03/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Anderson Vieira Duarte e de Dorisvania Araujo 
Egidio. A pretendente: NATALIA ALVES ACEDO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/03/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wilson Samartin Acedo e de Silvana Aparecida 
Alves Acedo.
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Especial

É consenso entre 
estudiosos que crises 
econômicas graves e 
prolongadas estimulam 
o aumento da população 
sem emprego e moradia 
disposta a ocupar calçadas, 
viadutos e praças

Cintia Sasse/Ag. Senado/Especial Cidadania

Especialmente quando há muita gente abaixo 
da linha da pobreza e as políticas de assis-
tência e promoção social são inexistentes 

ou falhas. Num país como o Brasil, abatido por 
crises econômicas e por políticas públicas frá-
geis, com 12 milhões de desempregados e 54,8 
milhões de cidadãos dispondo de R$ 406,00 ou 
menos mensais, a impressão que se tem é que a 
chamada população em situação de rua só vem 
aumentando.

O recurso a avaliações especulativas, com base 

no que se vê no ambiente urbano e às margens 
de rodovias, decorre do fato de o IBGE não ter 
um programa de contagem e classifi cação dos 
moradores de rua. Os levantamentos estatísticos 
desse problema são esporádicos, localizados e 
obedecem a metodologias distintas entre si, além 
de pouco consolidadas.

Na ausência de averiguações, torna-se mais 
difícil implementar medidas que devolvam esses 
brasileiros à plena cidadania. É o que defendem, 
por exemplo, os senadores Paulo Paim (PT-RS) 
e Flávio Arns (Rede-PR).

Paim menciona um estudo de 2016, do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a partir 
de dados disponibilizados por 1.924 municípios 
via Censo do Sistema Único de Assistência Social 
(Censo Suas), que estimou em cerca de 102 mil 
pessoas a população de rua em 2016.

— Tem que traçar um perfi l claro e oferecer 
tratamento para muita gente drogada nas ruas, 
encaminhar as pessoas para serviços sociais, 
criar programas de habitação, como aquele do 
aluguel social, capacitar as pessoas com o mí-
nimo de preparação para entrarem no mercado 
de trabalho.

Em discurso pronunciado no dia 21 de feve-
reiro, Arns apontou outra estimativa alarmante 
do Ipea: apenas 47% da população de rua estava 
no Cadastro Único de Programas Sociais.

— Para ter uma política pública bem defi nida, 
em vez de eu falar unicamente, devemos ouvir 
profi ssionais da mais alta qualidade, educadores 
que inclusive moram junto com o povo de rua, 
os profi ssionais de saúde que os atendem e en-
tidades sociais, religiosas ou não, que também 
se dedicam a isso — disse o senador.

A primeira e única pesquisa ampla sobre a 
população de rua foi realizada entre 2007 e 2008 
pelo antigo Ministério do Desenvolvimento So-
cial, mas não atingiu todo o território nacional. 
O levantamento avaliou um público composto 
por pessoas com 18 anos completos ou mais e 
abrangeu 71 cidades, sendo 48 municípios com 
mais de 300 mil habitantes e 23 capitais. Foram 
detectados 31.922 adultos em situação de rua. 
Somando-se os resultados de pesquisas feitas à 
parte em São Paulo, Belo Horizonte e Recife, o 
contingente aumentou para 44.125.

Perfi l heterogêneo
Graças a esse estudo, foi possível traçar 

um perfi l heterogêneo da população de rua 
levando em conta idade, gênero, cor da pele, 
formação escolar e razões para a vida fora de 
casa. Constatou-se, entre outros aspectos, que 
69,6% deles dormem na rua, 22,1% em alber-
gues e 8,3% alternam entre a rua e os albergues. 
Quanto à alimentação, 79,6% conseguem fazer 
pelo menos uma refeição por dia, mas apenas 
27,4% compram comida com o próprio dinheiro.

A inclusão da população de rua no censo do 
IBGE deve fi car para depois de 
2020, por dois motivos: o órgão 
está enfrentando difi culdades 
orçamentárias até para realizar 
o censo dos brasileiros domici-
liados e os técnicos do instituto 
ainda quebram a cabeça para 
chegar a uma metodologia ca-
paz de medir os contornos de 
um grupo que tem localização 
incerta, é encontrável mais 
no período noturno e requer 
abordagem especializada por 
equipes treinadas, em razão 
do número de usuários de 

entorpecentes e com transtornos mentais. De 
acordo com a assessoria de imprensa do IBGE, o 
assunto ainda está sendo debatido tecnicamente, 
mas o que se desenha, além dos levantamentos 
que são usuais em moradias coletivas, como os 
albergues, é o mapeamento das zonas urbanas 
com a presença da população de rua.

— Nós entendemos a complexidade de se fazer 
esse censo, e estamos debatendo caminhos com 
o IBGE, mas o fato é que a população de rua não 
pode continuar excluída. Uma metodologia tem 
de ser desenvolvida — diz o secretário-geral 
de Articulação da Defensoria Pública da União, 
Renan Vinicius Sotto Mayor de Oliveira.

O decreto 7.053, de 2009, que instituiu a Políti-
ca Nacional para a População em Situação de Rua 
e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento 
e Monitoramento, já indicava a importância do 
mapeamento para implementação de políticas 
públicas destinadas a essa parcela dos brasi-
leiros. A política é considerada um marco na 
luta pelos direitos da população de rua por ter 
estabelecido as diretrizes para garantir direitos, 
entre os quais a dignidade.

Visibilidade
A melhoria dos levantamentos estatísticos 

dará visibilidade a pessoas como Leonildo José 
Monteiro, de 42 anos, que morou por muitos 
anos nas ruas em cidades de diferentes estados 
como Paraná, Mato Grosso e São Paulo. Foi 
viver na rua pela primeira vez quando tinha 
ainda apenas 10 anos, fugindo do pai violento, e 
acabou voltando para casa. Estudou e assim que 
se formou em zootecnia, aos 18 anos, deixou o 
pequeno município de Aripuanã (MT).

No Paraná Leonildo dormiu embaixo de 
marquises, mas desde de 2013 
tem sua casa própria graças 
ao programa habitacional de 
Curitiba cujo foco é a população 
vulnerável.

— Quando você tem um CEP 
você pode arrumar um empre-
go, acessar a saúde. Quando 
você não tem uma moradia, 
um comprovante de endereço, 
barram você em muitos lugares, 
as portas se fecham. As pessoas 
nem dão emprego se você está 
dentro do albergue. Existe 
muito preconceito — ressaltou.

Um dos aspectos vitais das 
políticas almejadas é a proteção 
a um grupo social que vive à 
mercê de todo o tipo de violên-
cia. No ano passado, o Disque 
100, o aplicativo Proteja Brasil e 
a Ouvidoria do então Ministério 
dos Direitos Humanos contabi-
lizaram aproximadamente 900 
denúncias, com destaque para 
negligência e violência psicoló-
gica, institucional e física.

Brasil não sabe 
quem são os 
moradores de rua

Em 2008, só 11,5% da população de rua recebia algum benefício social.

Rovena Rosa/ABr

Durante seminário realizado no ano passado 
em Brasília pelo Conselho Nacional de Direitos 
Humanos, a representante da Pastoral Nacio-
nal do Povo da Rua, Cristina Bove, relembrou 
o caso de horror vivido em 2011 por oito 
moradores de Belo Horizonte envenenados 
com chumbinho numa tentativa de homicídio 
mal sucedida, mas cujos autores jamais foram 
descobertos.

Para suprir as falhas da política estabelecida 
pelo decreto em 2009, tramitam no Congres-
so projetos como o PL 6.802/2006, de Paim, 
que prevê a substituição do arcabouço legal 
do decreto por um programa abrangente de 
inclusão social com medidas assistenciais e 

oportunidades de qualifi cação profi ssional, fi -
nanciado pelo Fundo de Combate à Pobreza. O 
texto, que autoriza o Executivo a implementar 
a política, está na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara.

Paim também é relator, na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), do PLS 328/2015, 
do senador Telmário Mota (Pros-RR), que 
regulamenta a profi ssão de educador social 
para atuar diretamente no resgate da popula-
ção de rua e de pessoas vulneráveis. E o PLC 
130/2017, do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), 
reserva 2% das vagas em obras e serviços a 
trabalhadores em situação de rua. O projeto 
tramita na CCJ do Senado.

Envenenamento
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da Santo 
Antônio Energia S.A. (“Companhia” ou “SAE”) submete à apreciação dos acionistas e demais 
interessados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais da Companhia, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2018. Mensagem da Administração: O ano de 2018 foi um ano de grandes 
desafios e realizações para a Companhia, destacando-se, entre outros, a conclusão do reperfilamento 
de sua dívida junto ao BNDES e bancos Repassadores (FINEM), no valor de R$ 9,7 bilhões, adequando 
o fluxo de pagamento de sua principal dívida à sua capacidade de geração de caixa. Não obstante, 2018 
foi um ano extremamente desafiador para o setor de energia elétrica, especialmente para as geradoras 
hidrelétricas em razão do cenário de restrição hídrica e deslocamento da geração hídrica por outras 
fontes (térmica, eólica e solar), ocasionando uma exposição média da Companhia da ordem de 18,1% 
da sua garantia física ao PLD (Preço de Liquidação de Diferenças), com reflexos negativos em seu caixa 
para cumprimento de suas obrigações de liquidação junto à CCEE, reduzindo a geração de caixa da 
Companhia. Para a mitigação parcial dos efeitos do GSF (Generation Scale Factor) de 81,9% (médio em 
2018), a Companhia contou com a repactuação do risco hidrológico via a descontratação de energia 
pela REN 711/2016 (no volume de 287,8 MW médios). A SAE manteve seu foco na melhoria da 
operação e manutenção da hidrelétrica, sendo a 4ª maior geradora brasileira de energia em 2018. 
Segundo dados operacionais do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a SAE gerou, durante o 
ano de 2018, um total de 17.458.767 MWh, 3% a mais quando comparado ao mesmo período de 2017 
(16.955.696 MWh). Podemos destacar, também, que a Companhia vem aumentando consistentemente 
(4º ano consecutivo) a disponibilidade da UHE de Santo Antônio, como pode ser observado pelo Fator 
de Disponibilidade, que fechou o ano de 2018 em 96,7%, comprovando a contínua busca da Companhia 
pela excelência na gestão da operação e manutenção. Como pontos positivos em 2018, além do 
reperfilamento do financiamento supramencionado, destacaram-se: a receita líquida da Companhia de 
R$ 3.006 milhões e a recuperação parcial da garantia física (57MW médios) relacionada às 06 Unidades 
Geradoras adicionais, totalizando a garantia física da UHE de 2.385 MW médios sendo a 4ª maior 
geradora do Brasil. Formalmente estabelecida em 2017, a Área de Compliance da Companhia teve um 
foco inicial na organização interna e na implementação de políticas baseadas nas melhores práticas de 
integridade e anticorrupção, conforme o Programa de Integridade (Compliance). No estabelecimento 
contínuo do Programa de Integridade, a Santo Antônio Energia adotou, em 2018, as seguintes medidas, 
que terão follow-ups periódicos: • “Gap analysis” com o status das atividades de compliance ou controles 
internos na Santo Antônio Energia; • Revisão do Código de Ética e Conduta; • Elaboração e aplicação 
de um novo Manual Anticorrupção; • Elaboração e aplicação de uma Política de Verificação de 
Integridade; • Treinamentos e ações de comunicação interna para todos os Integrantes; • Estabelecimento 
de um novo Canal de Reportes e Denúncias e sistema de investigação independente; • Mapeamento de 
Conflito de Interesses; • Revisão de Políticas internas existentes com as contribuições da Área de 
Compliance; e • Análise de Riscos de Compliance. Para estar totalmente alinhada com as melhores 
práticas de Compliance e Governança Corporativa e de forma a dirimir quaisquer dúvidas no que tange 
a eventuais ilícitos passados, a Companhia contratatou uma investigação independente, conduzida ao 
longo do segundo semestre de 2018 por um escritório Jurídico Independente especializado em 
investigações Forenses, apoiada por uma Comissão Independente (constituída pelos dois membros 
independentes do seu Conselho de Administração e por um profissional externo experiente em 
processos investigativos). O relatório final concluiu que, no tocante ao conteúdo de colaborações e 
delações premiadas tornadas de conhecimento público em maio de 2017, salvo novos desdobramentos 
futuros ou avanços de investigações ainda não concluídas pelo Ministério Público e/ou Polícia Federal, 
não há evidências que permitam afirmar (i) suposta existência de pagamentos indevidos por parte da 
SAESA que devam ser considerados para eventual baixa contábil; (ii) repasse ou majoração de custos 
para fazer frente às vantagens indevidas supostamente pagas por membros do Consórcio Construtor e 
(iii) vinculação da Companhia aos atos supostamente praticados por seus fornecedores, nos termos das 
delações e colaborações tornadas públicas, não havendo, portanto, elementos que demonstrem a 
existência de “sobrepreço” nos ativos da Companhia ou prejuízos materiais relevantes. A Companhia 
continuará a adotar todos os procedimentos necessários para o atendimento das melhores práticas de 
Compliance e Governança Corporativa e que serão constantemente aperfeiçoados pela sua Área de 
Compliance. Reiteramos mais uma vez nosso comprometimento com as questões sócioambientais 
relacionadas ao empreendimento e comunidades pertencentes à área de abrangência da hidrelétrica, 
tendo o reconhecimento pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), responsável pelo acompanhamento das ações relacionadas a esses assuntos, através da 
renovação da Licença de Operação da UHE pelo prazo (máximo previsto em Lei) de 10 anos. 
Novamente, agradecemos a confiança e o apoio recebido de nossos clientes, acionistas, credores, 
fornecedores e integrantes, que muito nos ajudaram a manter a SAE ainda mais forte para enfrentar e 
superar os próximos desafios. Descrição dos Negócios: A SAE é uma sociedade de propósito 
específico, constituída em janeiro de 2008, tendo por objetivo o desenvolvimento do projeto de 
implantação da UHE Santo Antônio, no Rio Madeira, no município de Porto Velho, Estado de Rondônia, 
assim como a condução de todas as atividades necessárias à construção, operação e exploração da 
referida hidrelétrica. A construção da UHE Santo Antônio teve seu início no segundo semestre de 2008, 
com a implantação de Unidades Geradoras do tipo “Bulbo” que operam em rios de baixa queda e grande 
vazão de água (barragem a fio d’água). Vale ressaltar que a tecnologia utilizada na implantação 
minimizou os impactos ambientais quando comparados a outros métodos utilizados na construção de 
usinas hidrelétricas, uma vez que as áreas alagadas são de muito menor proporção. Em 11 de abril de 
2018, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 
102/2016, apresentado pelo Governo do Estado de Rondônia, para liberação das áreas de 03 (três) 
Unidades de Conservação Estaduais. Com base nessa aprovação, o IBAMA publicou, em 30 de maio de 
2018, a Autorização Especial nº 15/2018, autorizando a Santo Antônio Energia a operar o reservatório 
da UHE Santo Antônio seguindo a seguinte regra operativa: - Operação na cota 71,3m, para vazões 
afluentes ao reservatório de até 34.000 m³/s; e - Operação na cota 70,5m, para vazões afluentes ao 
reservatório acima de 34.000 m³/s. Em razão dessa nova condição operativa, o Ministério de Minas e 
Energia publicou a Portaria nº 155 de 11 de julho de 2018, restabelecendo parcialmente a Garantia 
Física da usina em 57 MW médios, totalizando então 2.385 MW médios. Desse modo, durante o ano de 
2018, a Garantia Física da UHE Santo Antônio foi de 2.328 MW médios de 01/01/2018 até 11/07/2018 
e de 2.385 MW médios a partir de 12/07/2018. Destaca-se que, em 2018, a UHE Santo Antônio atingiu 
uma geração total de 17.458.767,60 MWh, atendendo a 3,5% do consumo nacional de energia elétrica 
do ano. Em termos de residências atendidas, ao se considerar um consumo médio de 150 kWh, a 
geração média mensal da UHE Santo Antônio foi suficiente para atender aproximadamente 9 milhões de 
residências. O Contrato de Concessão da SAE tem duração de 35 anos, contados a partir da data de 
sua assinatura, ocorrida em 13 de junho de 2008. Conjuntura Econômica: O ano de 2018 demonstrou 
uma ligeira melhora econômica devido à retomada do consumo das famílias e dos investimentos, com 
avanço no crescimento do PIB de 1,1% em 2017 para 1,13% em 2018 (estimativa BACEN). Outro 
indicador que reflete a modesta melhora da economia é a taxa básica de juros (Selic), que teve uma 
queda, reduzindo de 7% a.a. no início do ano para 6,5% a.a. no final do ano. No Brasil, o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal índice de inflação, e que serve de base para a meta 
estabelecida pelo Ministério da Fazenda, fechou o ano em 3,74% a.a. frente ao índice de 2,94% a.a. em 
2017. Esse índice é utilizado pela Companhia para correção dos preços de seus contratos de venda de 
energia, de serviços contratados e correção das debêntures e financiamentos (BNDES FINEM). Além do 
IPCA, outros importantes indicadores utilizados pela Companhia são a TJLP e o IGP-M. No ano de 2018, 
o Conselho Monetário Nacional (CMN) reduziu a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), principal 
indicador de empréstimos do BNDES, de em média 7,13% para 6,72%. Vale ressaltar que a TJLP não 
será mais utilizada para atualização dos empréstimos e financiamentos da Companhia, sendo 
substituída pela Taxa de Longo Prazo (TLP), indexada ao IPCA. O CDI acumulado também sofreu uma 
redução em 2018, quando comparado ao mesmo período de 2017, apontando uma redução de 6,99% 
a.a. para 6,40% a.a. Setor Elétrico e Regulamentação: O ano de 2018 foi mais um ano de muitos 
desafios para o setor elétrico, com registros de hidrologia abaixo da média histórica e reservatórios 
ainda com níveis reduzidos, o que exigiu a manutenção do despacho térmico no País (desde 
outubro/12). Apesar de ter ocorrido uma redução do PLD (média de R$ 323,04/MWh em 2017 para a 

média de R$ 288,57/MWh em 2018), o GSF manteve-se em patamares muito baixos (média de 81,9% 
em 2018). O setor também foi muito impactado pela elevada inadimplência decorrente, principalmente, 
das liminares vigentes, que protegem alguns agentes geradores do setor elétrico dos custos do GSF, 
mantendo-se assim uma elevada judicialização do setor. As usinas hidrelétricas também foram 
impactadas severamente pelo regime hidrológico, operando reservatórios em capacidade abaixo da 
média dos últimos anos, levando o Operador Nacional do Sistema (ONS) a priorizar o despacho de 
energia através das usinas termoelétricas, com o intuito de preservar os níveis dos reservatórios para o 
período seco. A restrição de geração imposta pelo regime hídrico desfavorável, aliada à decisão do ONS 
de despachar grandes volumes de energia pelas usinas termoelétricas e a crescente geração de 
energias intermitentes e de reserva, aumentou a exposição das hidrelétricas ao Mecanismo de 
Realocação de Energia (MRE), cujas consequências são de grandes impactos financeiros a esses 
agentes geradores. No ano de 2018, o custo do risco hidrológico (GSF) da Companhia foi de R$1,54 
bilhão. Tal impacto foi mitigado pelo mecanismo de transferências de alocação de risco, via o acordo de 
Repactuação do Risco Hidrológico, a qual a SAE está protegida na parcela regulada (CCEAR) do Leilão 
Estruturante, que protege a Companhia de exposições ao GSF inferiores a 93% (Produto SP93), da 
parcela repactuada, ou seja, o volume de 1.552,60 MWm (ACR das 44 UGs). A SAE também está 
protegida na parcela regulada (CCEAR) do Leilão da Expansão, que protege a Companhia de 
exposições ao GSF inferiores a 100% (Produto SP100), da parcela repactuada, ou seja, o volume de 
129,60 MWm (ACR das 6 UGs). A compensação proveniente da Repactuação do Risco Hidrológico para 
Santo Antônio foi de R$ 724,8 milhões, aliviando assim os valores das liquidações na CCEE. Aliada à 
compensação proveniente da Repactuação do Risco Hidrológico, a Companhia, por meio de ações 
comerciais (de compra e venda de energia) também mitigou o Risco Hidrológico em R$ 384,4 milhões. 
Uma das medidas que a Companhia realizou para mitigar os efeitos do GSF foi a descontratação 
bilateral de energia de alguns CCEARs, no qual a Santo Antônio Energia logrou êxito com a 
descontratação líquida de 287,8 MW médios para o ano de 2018. Comentário sobre o Desempenho 
da Companhia: Número de Unidades Geradoras e Volume Vendido: A SAE possui 50 unidades 
geradoras em operação comercial, totalizando 3.568 MW de capacidade instalada, sendo considerada 
a 4ª maior geradora de energia do Brasil. O volume de energia vendida em 2018 foi de 19.502.213 MWh. 
Receita Operacional Líquida; A receita operacional da SAE é composta pela comercialização de energia 
elétrica nos ambientes regulado e livre. No ano de 2018, a receita operacional líquida da Companhia 
alcançou R$ 3.006 milhões, representando um incremento de 1,2% em relação a receita operacional de 
2017 (de R$ 2.971 milhões), basicamente em razão da atualização monetária dos contratos e 
descontratações de energia. A Companhia já comercializou 100% do volume da energia assegurada por 
meio da celebração de contratos no ACR e ACL. Do volume de garantia física do projeto original (2.218 
MW médios), 30% foram vendidos com prazos superiores a 12 anos (até 2027) e os 70% restantes até 
2041. O Projeto Básico Complementar Alternativo (PBCA), que se refere à expansão da UHE, 
incrementou 206,2 MW médios de garantia física. Deste volume, 65% foram vendidos no ACR, em 
contratos com prazo de 35 anos até 2046 (após o prazo da concessão) e 35% foram comercializados no 
ACL com prazo até 2029. Custo com a Venda de Energia Elétrica: O custo com a venda de energia 
elétrica, em 2018, foi de R$ 1.486 milhões, representando um incremento de 4% em relação ao ano de 
2017 (de R$ 1.423 milhões), decorrente, principalmente, da recuperação parcial da garantia física em 
julho de 2018. Adicionalmente, houve também um aumento dos custos com os Encargos de Uso do 
Sistema de Transmissão (EUST) de 3,35%, quando comparados com o ano de 2017, em função da 
atualização monetária da tarifa. Custo de Operação: O custo de operação, em 2018, apresentou um 
incremento de 8% quando comparado ao mesmo período de 2017, sendo R$ 1.174 milhões e R$ 1.085 
milhões respectivamente. Tal incremento foi causado pelas seguintes variações: 

em R$ milhões
Item 2018 2017 Variação Comentário

Depreciação e Amortização 854 803 51
ativação de itens do imobilizado em 

curso

Pessoal de Operação e Manutenção 81 61 20
contabilização da diretoria técnica em 

OPEX
Outros 239 221 18  
Total 1.174 1.085 89  
Despesas Gerais e Administrativas: As despesas gerais e administrativas (G&A) tiveram um incremento 
quando comparadas ao mesmo período entre 2017 e 2018, sendo R$ 138 milhões e R$ 195 milhões 
respectivamente. Esse aumento é decorrente de atendimento de obrigações junto aos órgãos municipais 
do Estado de Rondônia. Receita Financeira: A receita financeira da Companhia foi maior em 42% na 
comparação entre os anos de 2017 e 2018, passando de R$ 90 milhões para R$ 128 milhões. Tal diferença 
deve-se principalmente à correção monetária (IGP-M) dos dispêndios reembolsáveis (gastos realizados 
pela Companhia que serão objeto de reembolso pelo Consórcio Construtor Santo Antônio (CCSA), objeto 
da arbitragem). Despesa Financeira: A despesa financeira da Companhia apresentou um incremento de 
20% quando comparada ao ano de 2017, passando de R$ 1.530 milhões para R$ 1.840 milhões, 
principalmente em razão da correção monetária relativa aos débitos do fator de disponibilidade (FID II e 
FID III) e atualização do passivo relacionado aos débitos com o CCSA. EBITDA: No ano de 2018, o 
EBITDA totalizou R$ 1.007 milhões, representando uma redução de R$ 129 milhões, equivalente a uma 
redução de 11% em relação ao exercício de 2017, conforme demonstrado a seguir: em R$ milhões
Descricão 2018 2017
Lucro/(Prejuízo) do exercício (1.684) (1.075)
(+) Despesas financeiras líquidas 1.713 1.440
(+) Imposto de renda e contribuição social 121 (39)
(+) Depreciação e amortização(*) 857 810
EBITDA 1.007 1.136
Receita líquida 3.006 2.971
Margem EBITDA 34% 38%
(*) Inclui a depreciação e amortização das despesas gerais e administrativas. Apesar do aumento da 
receita líquida de R$ 35 milhões, a queda do EBITDA deveu-se ao aumento nos custos operacionais 
conforme supra citado. Prejuízo do Período: A Companhia encerrou o ano de 2018 com um prejuízo de 
R$ 1.684 milhões, frente a R$ 1.075 milhões no ano de 2017. O resultado de 2018 foi impactado 
principalmente por: (i) redução do EBITDA; (ii) aumento da despesa financeira e (iii) reversão do IR 
diferido em razão da queda da liminar do FID II. A UHE Santo Antônio foi implementada na modalidade 
Project Finance, onde o resultado nos primeiros anos de operação é fortemente impactado pelas 
despesas financeiras, que serão reduzidas com o passar dos anos, após amortização gradual dos 
financiamentos. Empréstimos e Financiamentos: Em dezembro de 2018, a Companhia possuía saldo de 
dívidas conforme demonstrado abaixo:   Em R$ milhões
Origem Custo Dívida Bruta 12/2018 Dívida Bruta 12/2017
BNDES 9.712 10.167
 BNDES Direto TLP* + 3,9% 4.783 5.003
 BNDES Repasse TLP* + 4,7% 4.928 5.165
FNO 10% Pré-fixado 562 589
Debêntures 4.705 4.337
1ª Emissão 3.211 2.899
 1ª Série IPCA + 6,5% 1.639 1.480
 2ª Série 1.572 1.419
2ª Emissão IPCA + 6,2% 566 544
3ª Emissão 928 893
 1ª Série IPCA + 7,05% 265 255
 2ª Série IPCA + 7,49% 663 638
Total Dívida Bruta 14.979 15.093
Caixa e Equivalentes de Caixa 66 54
Total Dívida Líquida 14.913 15.038

* TLP = IPCA + 2,98%. A dívida líquida (dívida bruta descontada das disponibilidades da Companhia), 
em 31 de dezembro de 2018, correspondia a R$ 14.913 milhões frente a R$ 15.038 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. O financiamento do BNDES é a conta mais significativa do Passivo da Companhia, 
representando 43% em 2018, com um saldo de R$ 9.712 milhões, R$ 455 milhões menor comparado ao 
ano de 2017, cujo saldo era de R$ 10.167 milhões. Essa redução ocorreu devido ao inicio das 
amortizações de todos os subcréditos da dívida do BNDES direto e Repasse. A dívida com as 
debêntures, cujo saldo de R$ 4.705 milhões contempla as três emissões de debêntures da Companhia, 
incluindo os juros incorridos, representa aproximadamente 21,0% do Passivo total em 2018. A variação 
de 8,5% em relação a 2017, cujo saldo era de R$ 4.337 milhões, é justificada principalmente pelos juros 
incorridos do período que foram capitalizados. A Companhia monitora também o indicador Dívida 
Líquida / Patrimônio Líquido, utilizado como métrica de alavancagem financeira. Nos termos da escritura 
da 1ª emissão de debêntures da Companhia, este indicador deve ser mantido em um valor inferior a 
3,5x. Devido ao descumprimento desse indicador em 2018, a Companhia recebeu waiver dos 
respectivos debenturistas até o ano de 2028. 

Descrição 2018 2017
Dívida Líquida/PL 3,55 2,70
Além do indicador Dívida Líquida/Patrimônio Líquido, a Companhia possui nos contratos de 
financiamento a obrigação de cumprir também o indicador Patrimônio Líquido/Ativo Total igual ou 
superior a 25%.

Descrição 2018 2017

PL/Ativo Total 18,7% 23,7%
Outro indicador importante que a Companhia possui em seus contratos de financiamento e nas 
escrituras das debêntures é a obrigação da manutenção do Índice de Cobertura sobre o Serviço da 
Dívida (ICSD) maior que 1,2x.
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)

Descrição 2018 2017
EBITDA 1.007 1.136
Serviço da Dívida 1.536 1.464
ICSD 0,66x 0,78x
Devido ao descumprimento desses indicadores (PL/AT e ICSD), a Companhia recebeu waiver de todos 
os seus credores para o ano de 2018. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentava excesso 
de passivos circulantes sobre ativos circulantes no montante de R$ 660,9 milhões, decorrente, 
principalmente, da conta “Fornecedores” onde está incluído o parcelamento do FID II e do FID III, 
“Adiantamento de Clientes”, e “Debêntures”, conforme detalhado nas Notas Explicativas. 
Estruturalmente, usinas hidrelétricas financiadas sob o formato de Project Finance, com elevado índice 
de alavancagem financeira, apesar de apresentarem capital circulante líquido negativo nos primeiros 
anos de operação, contam com contratos firmes de vendas de energia de longo prazo para suporte de 
pagamento de suas dívidas. Dessa forma, para a equalização do capital circulante negativo a 
Companhia, além de contar com os contratos de venda de longo prazo, que garantem uma regularidade 
da sua geração operacional de caixa, a SAE conta ainda com os impactos positivos decorrentes do 
reperfilamento de sua dívida concluída em dezembro/2018, que ajustou o fluxo de pagamento das 
dívidas à capacidade de geração de caixa da Companhia. Fornecedores: A conta de Fornecedores 
apresentou um saldo, em 2018, de R$ 916 milhões, representando um aumento de 351% em relação a 
2017, cujo saldo era de R$ 203 milhões. Tal aumento de R$ 713 milhões em relação a 2017 é referente 
à posição devedora da SAE em operações de compra e venda de energia realizadas no âmbito da CCEE 
(Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), sendo R$ 409 milhões na linha de Passivo 
Regulatório Não Circulante e R$ 326 milhões na linha Passivo Regulatório Circulante. Além do balanço 
de energia, a CCEE é também responsável por efetuar as cobranças de encargos como o FID (Fator de 
Disponibilidade) e o GSF (Generation Scaling Factor). Após autorização da ANEEL, a CCEE concordou 
com o parcelamento do débito referente ao Fator de Disponibilidade - FID, no valor de R$ 143,4 milhões 
(a ação, denominada pela Companhia de FID III, é referente aos recursos relativos à queda da liminar 
cujo o objeto da ação fundamentava-se na aplicação da Resolução Normativa da ANEEL nº 614/2014, 
a partir de junho de 2014). O parcelamento do FID III ocorreu nos seguintes termos: (a) 10 parcelas 
iguais, acrescidas de IGP-M e juros de 1% ao mês, com vencimentos mensais a partir de maio/2018. 
Após autorização da ANEEL, a CCEE concordou com o parcelamento do débito referente ao Fator de 
Disponibilidade - FID, no valor de R$ 738 milhões (a ação, denominada pela Companhia de FID II, é 
referente aos recursos relativos à queda da liminar cujo o objeto da ação estava fundamentado nos 
esclarecimentos do edital do leilão da UHE Santo Antônio). O parcelamento ocorreu nos seguintes 
termos: (a) 36 parcelas iguais, acrescidas de IGP-M e juros de 1% ao mês, com vencimentos mensais a 
partir de setembro/2018. Concessões a Pagar: Trata-se da obrigação, assumida pela Companhia no 
Contrato de Concessão nº 001/2008 de Uso do Bem Público (UBP) para a geração de energia, de 
recolher à União o pagamento total fixado de R$ 379,3 milhões, em parcelas mensais iguais, sendo 
exigida a partir da entrada em operação comercial da primeira unidade geradora, ocorrida em 30 de 
março de 2012, até o 35° ano da concessão. O valor do pagamento é atualizado anualmente pelo IPCA, 
sendo que o montante total da obrigação é registrado pelo valor presente total do UBP até o final do 
contrato de concessão, descontado à taxa de 6,94% a.a. O saldo a pagar em 31 de dezembro de 2018 
totalizava R$ 273,3 milhões (2017 - R$ 265,5 milhões). Buscando refletir adequadamente a 
contraprestação pecuniária da concessão e a respectiva obrigação perante a União, os valores da 
concessão foram registrados no ativo intangível, em contrapartida do passivo. Os valores originais 
contratados, atualizados monetariamente pela variação anual do IPCA, estão sendo pagos em 375 
parcelas mensais a partir de abril de 2012. A variação de 2,94% entre 2017 e 2018, passando de R$ 
265,5 milhões, para R$ 273,3 milhões, se justifica tanto pela atualização monetária, quanto pela 
amortização do saldo. Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido da SAE foi reduzido de R$ 5.561 
milhões, em 2017, para de R$ 4.194 milhões, em 2018, em função do prejuízo apurado no exercício de 
R$ 1.684 milhões. a. Capital Subscrito e Integralizado: Em 2018, devido às onerosas liquidações da 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e devido ao retardamento da conclusão do 
reperfilamento da sua dívida, a Companhia precisou ser capitalizada pelos acionistas, entre os meses 
de outubro e dezembro do mesmo ano, no montante de R$ 316 milhões. Investimentos: Os 
investimentos realizados em 2018 somaram R$ 158 milhões, montante superior aos investimentos 
ocorridos no exercício de 2017, que totalizaram R$ 105 milhões. Esse incremento se deve principalmente 
ao cumprimento de obrigações fundiárias e socioambientais junto aos órgãos ANA e IBAMA. 
Governança Corporativa: Nos termos do Estatuto Social da SAE, o Conselho de Administração é 
composto atualmente por 11 membros efetivos, incluindo 02 conselheiros independentes, além de seus 
respectivos suplentes, com mandato unificado de um ano, sendo permitida a reeleição dos membros do 
Conselho de Administração. No mínimo 20% deverão ser conselheiros independentes, conforme a 
definição do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, e expressamente 
declarados como tais na ata de Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerados 
independentes os conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º, e artigo 
239 da Lei das Sociedades por Ações. A Companhia possui um sistema de governança formal, com os 
seguintes instrumentos em vigor: Estatuto Social, Acordo de Acionistas, Código de Governança e 
Política de Conflito de Interesses. Além disso, possui um Regimento Interno do Conselho de 
Administração, no qual estão previstos 04 (quatro) Comitês de Apoio permanentes, a saber: • Comitê de 
Finanças, Auditoria e Riscos: O Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos examina, acompanha e opina

sobre os assuntos econômico-financeiros da Companhia, tais como, plano de negócios, execução 
orçamentária, empréstimos, financiamentos, gestão da dívida, análise de riscos financeiros, fluxo de 
caixa, resultado empresarial, covenants e política de dividendos e emissão de ações e debêntures. 
Acompanha a evolução dos passivos da Companhia. Auxilia o Conselho na definição dos padrões de 
qualidade dos relatórios financeiros e dos controles internos e, também, avalia os riscos envolvidos nos 
princípios contábeis utilizados e a adequação e eficácia dos controles internos, propondo alterações 
caso necessário. Acompanha a aplicação do modelo integrado de análise de risco nos projetos da 
Companhia, bem como propõe mecanismos de controle, mitigação e remediação adequados. Promove 
a interação entre o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, referente aos assuntos da auditoria 
interna e externa. • Comitê de Pessoas: O Comitê de Pessoas examina e opina sobre assuntos 
referentes à gestão e desenvolvimento de recursos humanos, políticas de pessoal, política de 
remuneração, Programas de Participação nos Lucros, sistemas de avaliação de performance e 
competências, processos de nomeação e sucessão de Diretores. • Comitê de Estratégia, 
Comercialização e Regulatório: O Comitê de Estratégia, Comercialização e Regulatório examina e 
opina sobre questões comerciais e regulatórias de caráter estratégico, tais como, operações e 
transações com impacto material sobre o resultado da Companhia, estratégia e interação com órgãos 
reguladores e outros stakeholders, balanço energético, risco hidrológico e política de riscos, 
acompanhamento dos principais indicadores. • Comitê de Conformidade e Governança: Comitê de 
Conformidade e Governança - analisar e opinar sobre questões ligadas à conformidade legal, 
regulamentar e contratual, melhorias e aprimoramentos sobre o Programa de Integridade da Companhia. 
Acompanhar a gestão de riscos, identificar, avaliar, monitorar de forma contínua o risco e propor 
estratégias de gestão e mitigação. Acompanhar, apreciar e, quando for o caso, recomendar ações sobre 
as denúncias apuradas. Propor critérios para identificação de riscos inerentes à atuação dos 
Conselheiros, bem como ações preventivas. Avaliar a atuação do responsável da Companhia por 
conformidade (compliance). Condução da avaliação periódica do Conselho de Administração, dos 
Comitês, do Presidente e do Secretário do Conselho, as ações de melhoria da dinâmica de 
funcionamento do Conselho de Administração, os critérios para avaliação e desenvolvimento da 
Governança Corporativa. Responsabilidade Social e Ambiental: A Hidrelétrica Santo Antônio é 
referência em produção de energia limpa e de fonte renovável no Brasil e no mundo. Desde a sua 
concepção, o projeto da Hidrelétrica Santo Antônio foi idealizado para obter o máximo aproveitamento 
do potencial dos recursos hídricos do rio Madeira, com o mínimo impacto socioambiental e na 
biodiversidade na região onde está instalada, em Porto Velho (RO). Um investimento aproximado de R$ 
2 bilhões em sustentabilidade permitiu que 28 programas socioambientais fossem desenvolvidos para 
mitigar possíveis impactos decorrentes da implantação da hidrelétrica. Diante das boas práticas e 
cumprimento dos PBAs, a Santo Antônio Energia já obteve a renovação da Licença de Operação nº 
1044/2011, com validade de 10 anos (que é o prazo máximo previsto em Lei). Em maio de 2018, a SAE 
obteve a Autorização Especial nº 15/2018 (AE 15/2018) emitida pelo IBAMA, que possibilitou o 
alteamento do reservatório, da atual cota 70,5m, para a cota 71,3m, com vazões afluentes de até 
34.000m³/s, o que possibilita a operação na cota prevista originalmente no Projeto Básico Complementar 
Alternativo - PBCA. Em fase de geração plena, já com todas as 50 turbinas em operação comercial, a 
hidrelétrica continua sendo um importante vetor de desenvolvimento sustentável na região. De março de 
2012, quando iniciou a operação comercial, até dezembro de 2018, a concessionária já pagou cerca de 
R$ 370 milhões em royalties para Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH). 
Essa contribuição permanente é muito importante para o desenvolvimento da região, pois os recursos 
são pagos mensalmente durante todo o período de concessão (até 2043). Além das ações para 
atendimento às obrigações legais, a Santo Antônio Energia adere a diversos padrões internacionais de 
sustentabilidade, como, por exemplo, o cumprimento das diretrizes previstas nos Princípios do Equador, 
o título de Hidrelétrica mais sustentável (pela avaliação da International Hidropower Association em 
2014), o registro na Organização das Nações Unidas (ONU) para participação do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo, que precede a emissão de Créditos de Carbono, e os diversos projetos de 
incentivo à preservação ambiental e desenvolvimento social da região. Geração de Empregos Diretos 
e Indiretos: A Companhia, ao final de 2018, tinha 442 integrantes, dos quais 83,3% estavam localizados 
em Porto Velho. O perfil educacional do seu quadro de integrantes contempla 46% com nível superior 
completo e 9% em formação, além de 20% com formação técnica e 25% com ensino médio. A SAE 
mantém programas de treinamentos para todos os seus níveis hierárquicos, sendo que o investimento 
em educação, realizado em 2018, foi cerca de R$ 1,7 milhão. Política de Distribuição de Dividendos: 
A Companhia pretende declarar e pagar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio em cada exercício 
social no montante de 25% do seu lucro líquido, após dedução de 5% de reserva legal, ajustado de 
acordo com a Lei das Sociedades por Ações e o seu Estatuto Social. Em função de restrições previstas 
em contratos de financiamentos em que figura como devedora e nas escrituras de debêntures de sua 
emissão, a Companhia, somente poderá distribuir os dividendos mínimos obrigatórios, conforme 
previsto na Lei das Sociedades por Ações, 25% do lucro líquido, após deduzida a reserva legal de 5%, 
após a conclusão física e financeira do projeto, e, somente poderá distribuir dividendos e/ou juros sobre 
capital próprio acima do mínimo obrigatório, após a expressa autorização do BNDES, do banco líder dos 
bancos repassadores de recursos do BNDES, do Banco da Amazônia e da aprovação em Assembleia 
Geral de Debenturistas ou após a liquidação total dos financiamentos e debentures. A Companhia foi 
constituída em 2008 e possuía prejuízos acumulados até o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 
Por esta razão, não houve pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio aos acionistas. 
Aderência à Câmara de Arbitragem: De acordo com o artigo 26 do Estatuto Social da SAE, a 
Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por 
meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou 
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, 
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pela CVM, bem como 
nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas 
constantes do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. Relacionamento 
com Auditores Independentes: A SAE adota procedimentos que visam evitar o conflito de interesse ou 
a perda de independência e objetividade por parte dos referidos auditores externos independentes, tais 
como consultar os auditores independentes para assegurar que a realização da prestação desses e de 
outros serviços não venha a afetar sua independência e objetividade necessárias ao desempenho dos 
serviços de auditora independente. Adicionalmente, nos termos do Estatuto Social da Companhia, cabe 
ao Conselho de Administração a escolha e destituição dos auditores independentes. Durante o exercício 
de 2018 foram prestados outros serviços além daqueles relacionados à auditoria das demonstrações 
financeiras. Os honorários desses serviços não foram significativos, representando menos de 5% do 
total dos honorários relacionados à auditoria externa. Aprovação das Demonstrações Financeiras: 
Em observância às disposições da Instrução CVM nº 480/09, a diretoria estatutária da Companhia 
declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores 
independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, que foram apresentadas ao Conselho de Administração, em reunião realizada em 20 
de fevereiro de 2019, e que será oportunamente submetida à deliberação em AGOE. Considerações 
Finais: A SAE agradece o apoio recebido do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, clientes, 
acionistas, fornecedores, BNDES, bancos repassadores, debenturistas, auditores independentes, MME 
e demais órgãos reguladores bem como o empenho de todos os seus integrantes que contribuíram para 
o desempenho da Companhia em 2018.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2019
A Administração

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

1. Informações gerais: A Santo Antônio Energia S.A. (“Companhia” ou “SAE”) é uma sociedade 
anônima de capital aberto, “Categoria B”, nos termos da Instrução CVM 480, constituída em 17 de 
janeiro de 2008, com sede no município de São Paulo, Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4777, 6º andar 
sala 1, CEP 05477-000 e tem por objetivo o desenvolvimento do projeto de implementação da Usina 
Hidrelétrica Santo Antônio e de seu sistema de transmissão, em trecho do Rio Madeira, município de 
Porto Velho, estado de Rondônia, assim como a condução de todas as atividades necessárias à 
construção, operação, manutenção e exploração da referida hidrelétrica e de seu sistema de 
transmissão associado. O prazo de duração do Contrato de Concessão é de 35 anos, contados a partir 
da data de sua assinatura ocorrida em 13 de junho de 2008. (a) Capacidade de geração: A Usina 
Hidrelétrica (“UHE”) Santo Antônio tem capacidade instalada de 3.568 MW, com 50 unidades geradoras 
do tipo “bulbo” que operam em rios de baixa queda e grande vazão de água. Em 26 de julho de 2017, 
o Ministério de Minas e Energia divulgou a Portaria nº 222 de 24 de julho de 2017 , reduzindo parcial e 
temporariamente a garantia física da ampliação da UHE Santo Antônio em 96,1 MW médios, por força 
da condição operativa estabelecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, que autorizou a operação do reservatório na cota 71,3 m para vazões de até 
24.000 m³/s, até que sejam desafetadas as áreas de unidades de conservação ambiental. Essa redução 
não afetou a energia comercializada pela Companhia. Em 11 de abril de 2018, a Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 102/2016, apresentado pelo Governo 
do Estado de Rondônia para liberação das áreas de 03 (três) Unidades de Conservação Estaduais. Com 
base neste fato, o IBAMA publicou em 30/05/2018 a Autorização Especial nº 15/2018, autorizando a 
Santo Antônio Energia a operar o reservatório da UHE Santo Antônio seguindo a seguinte regra 
operativa: - Operação na cota 71,3m, para vazões afluentes ao reservatório de até 34.000 m³/s; - 
Operação na cota 70,5m, para vazões afluentes ao reservatório acima de 34.000 m³/s. Em razão dessa 
nova condição operativa, o Ministério de Minas e Energia publicou a Portaria nº 155 de 11 de julho de 
2018, restabelecendo a Garantia Física da usina em 57 MW médios, totalizando então 2.385,1 MW 
médios. Em 31 de dezembro de 2018, a UHE Santo Antônio possui 50 unidades geradoras em operação 
comercial, totalizando 2.385,1 MW médios de garantia física (já considerada a redução acima referida). 
(b) Comercialização de energia elétrica: A energia elétrica produzida é comercializada pela 
Companhia, na condição de “Produtor Independente”, nos termos estabelecidos pelo Contrato de 
Concessão. Em cumprimento ao edital de leilão nº 05/2007 da UHE Santo Antônio, que prevê a 
comercialização de 70% (1.552,6 MW médios) da energia assegurada do projeto original da UHE Santo 
Antônio (2.218 MW médios) no Ambiente de Contratação Regulada - ACR, em 25 e 28 de julho de 2008, 
foram assinados, por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, os 
Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs, com as 32 
compradoras participantes do Leilão nº 05/2007 - ANEEL. O saldo de 30% da energia assegurada do 
projeto original (665,4 MW médios) foi comercializado na modalidade de Contratos de Comercialização 
de Energia Elétrica no Ambiente Livre - CCEALs. A Energia referente à ampliação da UHE Santo Antônio 
(206,2 MW médios) foi comercializada através do 19º leilão de energia A-3 realizado em 6 de junho de 
2014, no qual a Companhia vendeu 129,6 MW médios de energia líquidos de perda. Os 70 MW médios 
restantes foram comercializados na modalidade de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no 
Ambiente Livre - CCEALs. Em dezembro de 2017 a Companhia realizou a descontratação de 287,86 
MW médios para o ano de 2018, via Resolução ANEEL Nº 711/16, visando a proteção do risco 
hidrológico. (c) Créditos de carbono: Em 2013, a Companhia obteve autorização para o registro na 
Organização das Nações Unidas (“ONU”) para participar do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(“MDL”). Com o aval da ONU, a UHE Santo Antônio foi a primeira usina de grande porte em operação 
comercial no Brasil a gerar efetivamente créditos de carbono para o mercado global. De acordo com a 
metodologia do MDL, o volume de créditos equivale à quantidade de gases de efeito estufa não emitidos 
na atmosfera, ampliando a oferta de energia gerada de fonte limpa e renovável. A UHE Santo Antônio 

com a operação na cota tem uma relação de potência nominal instalada/área de reservatório de 8,88 W/
m2, que é o dobro da eficiência energética mínima para gerar créditos de carbono (4W/m2), graças ao 
uso de turbinas do tipo “bulbo”, responsável por gerar energia utilizando a vazão do rio, dispensando a 
formação de um grande reservatório. A Companhia reconhece o crédito de carbono quando se realiza a 
venda. (d) Programa de Compliance da Companhia: No que se refere à Lei 12.846/13, desde 2017 a 
Companhia possui uma Área de Compliance que estabeleceu um Programa de Integridade que além de 
outras atividades desenvolveu um conjunto de mecanismos e procedimentos de controles internos que 
tem como um de seus objetivos detectar, evitar e mitigar irregularidades praticadas contra si ou contra 
terceiros, a fim de manter os registros financeiros corretos e fidedignos. Dentre as atribuições da Área 
de Compliance está a orientação e apoio às áreas internas em questões relacionadas ao seu Código de 
Ética e Conduta e Manual Anticorrupção, bem como promover o adequado desenvolvimento das 
atividades do Programa de Integridade dentro da Companhia. Para isso atividades de treinamento, 
revisão e mapeamento de riscos foram executadas com sucesso em 2018, promovendo uma melhora 
contínua nos controles e adequação às melhores práticas do mercado. Com o objetivo de aprimorar suas 
práticas de governança e de integridade, a Companhia também conta com uma área de Governança 
Corporativa ligada à Presidência, promove o adequado acompanhamento de sua governança e a 
institucionalização de suas práticas de conduta. (e) Aprovação das demonstrações financeiras: As 
presentes demonstrações financeiras foram examinadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas pelo 
Conselho de Administração da Companhia em 21 de fevereiro de 2019. 2. Resumo das principais 
políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos 
os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As políticas contábeis específicas de 
rubricas apresentadas no balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração 
das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa estão sendo apresentadas em 
suas respectivas notas explicativas. 2.1 Base de preparação: As demonstrações financeiras foram 
preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e conforme 
as normas internacionais de relatório financeiro (Internacional Financial Reporting Standards (IFRS)), 
emitidas pelo “International Accounting Standards Board (IASB)”. Adicionalmente, foram considerados 
aspectos da legislação específica emanada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 
principalmente em relação à estruturação das contas contábeis e forma de registro dos eventos, visando 
à uniformização das práticas com outras companhias do setor elétrico e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A apresentação da Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA) é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa 
demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como 
informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. 2.1.1 Alterações 
adotadas pela Companhia: As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício 
iniciado em 1º de janeiro de 2018 e tiveram impactos materiais para o Grupo: a) CPC 48/IFRS 9: IFRS 
9/CPC 48 - “Instrumentos Financeiros”, aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de 
ativos e passivos financeiros e substitui a orientação no IAS 39/CPC 38, que diz respeito à classificação 
e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações que o IFRS 9 traz são: (i) novos 
critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, 
híbrido de perdas esperadas e incorridas (doravante denominado modelo de perdas esperadas), em 
substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da 
contabilidade de hedge. A Companhia concluiu a avaliação dos impactos da adoção da IFRS 9/CPC 48 
em suas demonstrações contábeis, conforme detalhado a seguir:

SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.
CNPJ 09.391.823/0001-60

A Companhia Avaliou seus históricos de recebimentos e identificou que não está exposta a um elevado risco de crédito, uma vez que eventuais saldo vencidos e não recebidos são mitigados por contratos de 
garantias financeiras assinados na contratação dos leilões de energia ou na formalização de contratos bilaterais. Ademais, os montantes a receber de energia de curto prazo são administrados pela Câmera de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE ) que por sua vez, controla a inadimplência entre participantes setoriais com base em regulamentações emitidas pelo Poder Concedente, diminuindo o risco de crédito 
nas transações realizadas. Portanto, após as devidas análises, a Controlada não identificou a necessidade de constituição de eventuais perdas esperadas, uma vez que as mesmas mostram-se imateriais e 
controláveis. b) CPC 47/IFRS 15: IFRS 15/CPC 47 - “Receita de Contratos com Clientes”, essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é 
reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituirá o princípio de riscos 
e benefícios. Ela substitui o IAS 11/CPC 17 - “Contratos de Construção”, IAS 18/CPC 30 - “Receitas” e correspondentes interpretações. A administração da Companhia avaliou as características indicadas pela 
nova norma e concluiu que os processos existentes contemplam os requisitos que devem ser percorridos para a implantação das novas normas, logo não há impactos relevantes nos registros já feitos a respeito 
da aplicação do CPC 47.

Requisitos Procedimento anterior
Adequação  
necessária

(i) Identificação do 
 contrato com o cliente

(a) - Quando as partes do contrato aprovarem o contrato e estiverem comprometidas em cumprir suas respectivas obrigações: As concessionárias possuem o direito 
legal de explorar, mediante concessão para exploração da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e de obras, de serviços públicos, abrangendo a 
execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias, e exploração de geração de energia elétrica 
concedidos pela ANEEL. (b) - Quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos: Neste caso, o 
direito do cliente é usufruir dos benefícios de manutenção, construção, recuperação e melhorias implementadas pelo concessionário. (c) - Quando a entidade puder 
identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos: Os termos de pagamento são determinados pelo poder concedente e existem 
garantias par aque os pagamentos ocorram. (d) - Quando o contrato possuir substância comercial: O cliente se beneficia dos serviços prestados pela concessionária 
e a remunera por estes serviços, bem como, o valor pago à concessionária compreende o efetivamente contratado. (e) - Quando for provável que a entidade receberá 
a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente: As concessionárias possuem alta taxa de recebimento pelos 
serviços prestados. As glosas não são reconhecidas na receita das concessionárias. Desta forma não resultando em impacto pela CPC 47.

Nenhuma

(ii) Identificação 
 das obrigações de 
  desempenho do contrato

A obrigação de desempenho da concessionária se caracteriza de acordo com o item 26 (e) do CPC 47: “prestação de serviço que consiste em estar pronta para 
fornecer bens ou serviços, ou disponibilização de bens ou serviços ao cliente a serem usados à medida que e quando o cliente decidir.” A Companhia entende que 
a obrigação de desempenho é satisfeita e o “controle” dos serviços prometidos ao cliente é satisfeito quando o cliente recebe a geração de energia.

Nenhuma

(iii) Determinar o preço 
 da transação O preço da transação é determinado em contrato

Nenhuma

(iv) Alocação do preço 
 da transação Há apenas um serviço e um preço somente a ser cobrado do cliente de acordo com contrato

Nenhuma

(v) Reconhecimento 
 da receita

A receita deve ser reconhecida no momento em que o cliente recebe a energia, uma vez que naquele momento o cliente se beneficiou do uso da energia 
e a contraprestação é devida independentemente da forma de cobrança

Nenhuma

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EM MILHARES DE REAIS

Ativo Nota 31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 66.174 54.403
 Contas a receber 5 327.611 319.729
 Imposto de renda e contribuição 
  social a recuperar 19.213 23.025
 Tributos compensáveis 3.735 6.864
 Estoques 63.575 59.478
 Depósitos em garantia 6 74.141 26.252
 Despesas pagas antecipadamente 7 39.264 43.325
 Outros ativos 22.034 23.539

615.747 556.615
Não circulante
  Tributos compensáveis 578 1.004
  Depósitos em garantia 6 53.359 280.233
  Dispêndios reembolsáveis 8 954.388 887.747
  Imposto de renda e contribuição  
   social diferidos 9 505.571 627.181
  Despesas pagas antecipadamente 7 151.573 186.968
  Outros ativos  1

1.665.469 1.983.134

 Imobilizado 10 19.907.887 20.691.509
 Intangível 11 175.333 185.742

21.748.689 22.860.385

  
Total do ativo 22.364.436 23.417.000

Passivo e patrimônio líquido Nota 31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017
Circulante
 Fornecedores 12 506.231 202.500
 Obrigações estimadas com pessoal 18.121 2.765
 Empréstimos e financiamentos 13.1 53.259 689.586
 Debêntures 13.2 115.919 10.782
 Impostos e contribuições 14 71.859 121.143
 Adiantamentos de clientes 15 286.370 126.150
 Encargos regulamentares e setoriais 62.506 60.228
 Concessões a pagar 16 21.985 21.229
 Provisões socioambientais 17 93.640 50.018
 Cauções em garantia 18 17.561 3.433
 Outros passivos 29.212 23.938

1.276.663 1.311.772
Não circulante
 Fornecedores 12 409.278
 Empréstimos e financiamentos 13.1 10.219.548 10.041.365
 Debêntures 13.2 4.576.426 4.310.599
 Impostos e contribuições 14 74.570 9.115
 Adiantamentos de clientes 15 80.283
 Concessões a pagar 16 251.299 244.260
 Obrigações vinculadas à concessão 5.431 7.133
 Provisões socioambientais 17 264.632 346.991
 Cauções em garantia 18 409.821 354.887
 Provisão para contingências 19 45.531 711.192
 Outras provisões 20 557.284 518.225

16.894.103 16.543.767
Patrimônio líquido 21
 Capital social 9.664.356 9.348.150
 Prejuízos acumulados (5.470.686) (3.786.689)

4.193.670 5.561.461
Total do passivo e do patrimônio líquido 22.364.436 23.417.000

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

Nota 2018 2017
Receita operacional líquida 23 3.005.553 2.971.019
 Receita líquida de venda de energia 3.005.553 2.971.019
Custos do serviço de energia elétrica 24 (a) (2.660.695) (1.829.329)
 Custo com venda de energia elétrica (1.486.198) (1.422.571)
 Custo de operação (1.174.497) (1.085.309)
Compartilhamento de custos relacionados ao cronograma 
 de antecipação (Reversão Impairment)  678.551
Lucro operacional bruto 344.858 1.141.690
 Despesas gerais e administrativas 24 (b) (194.958) (137.666)
 Outras receitas 371 262
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa 8  (678.551)
Resultado operacional 150.271 325.735
 Receitas financeiras 25 127.724 90.383
 Despesas financeiras 25 (1.840.382) (1.530.376)
Despesas financeiras, líquidas (1.712.658) (1.439.993)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (1.562.387) (1.114.258)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 9 (121.610) 39.020
Prejuízo do exercício (1.683.997) (1.075.238)
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações ordinárias (em reais) 22 (174,91) (112,75)

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
EM MILHARES DE REAIS

2018 2017
Resultado líquido do exercício (1.683.997) (1.075.238)
Resultado abrangente do exercício (1.683.997) (1.075.238)
Resultado abrangente do exercício atribuível aos acionistas  
 da Controladora (1.683.997) (1.075.238)

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
EM MILHARES DE REAIS

Nota 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício antes do IR e da CS (1.562.388) (1.114.258)
Ajustes
 Juros e variações monetárias, líquidas 1.521.854 1.494.342
 Energia elétrica comprada para revenda 682.437 85.115
 Encargo de uso da rede 3.729 97.229
 Depreciações e amortizações 858.297 809.648
 Perda com baixa imobilizado 12.112 27.214
 Baixa intangível 16 12
 Provisão contingências (665.661) 125.637

850.396 1.524.939
Variação nos ativos e passivos
 Contas a receber (7.882) 12.823
 Outros ativos 5.274 (8.512)
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 4.715 12.323
 Dispêndios reembolsáveis 48.286
 Despesas pagas antecipadamente 39.456 45.109
 Tributos compensáveis 3.556 (5.469)
 Fornecedores 26.843 (346.041)
 Salários e encargos a pagar 15.356 146
 Obrigações vinculadas à concessão - P&D (2.741) 8.517
 Impostos e contribuições 7.995 47.060
 Adiantamento de clientes 240.503 126.150
 Encargos regulamentares e setoriais 1.980 250
 Outros passivos 37.542 14.761
 Provisões socioambientais (32.121) (92)

1.190.872 1.480.250
 Pagamento de juros e encargos sobre debêntures (98.292) (105.604)
 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos 13.1 (c) (837.928) (797.093)
 Pagamento de uso do bem público 16 (21.987) (21.283)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 232.665 556.270
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Depósitos em garantia 6 178.985 48.843
 Adições ao imobilizado 10 (116.337) (45.552)
 Adições ao intangível 11 (191) (688)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 62.457 2.603
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Aumento de capital do acionista 316.206
 Pagamento de debêntures - principal 13.2 (d) (23.100)
 Pagamento de financiamentos - Principal 13.1 (c) (599.557) (538.610)
Caixa líquido aplicados pelas atividades de financiamentos (283.351) (561.710)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido 11.771 (2.837)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 54.403 57.240
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4 66.174 54.403

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

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
EM MILHARES DE REAIS

2018 2017
Receitas 3.471.767 3.436.762
 Receitas operacionais 3.471.396 3.436.478
 Outras receitas 371 284
Insumos adquiridos de terceiros (2.008.173) (1.786.675)
 Serviços de terceiros (1.161.862) (1.130.000)
 Materiais (554.136) (479.740)
 Outros (292.175) (176.935)
Valor adicionado bruto 1.463.594 1.650.087
Depreciação, amortização (856.595) (809.648)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 606.999 840.439
Valor adicionado recebido em transferência
 Receitas financeiras, líquidas 127.724 90.383
Valor adicionado total a distribuir 734.723 930.822
Distribuição do valor adicionado 734.723 930.822
Salários e encargos 105.610 84.453
  Remuneração direta 83.254 62.586
  Benefícios 16.864 17.194
  FGTS 5.492 4.673
Impostos, taxas e contribuições 522.220 398.720
  Federais 305.050 182.486
  Estaduais 216.963 216.008
  Municipais 207 226
Remuneração de capitais de terceiros 1.790.890 1.522.887
  Juros 1.788.182 1.519.356
  Aluguéis 2.708 3.531
Remuneração de capital próprio (1.683.997) (1.075.238)
  Prejuízo do exercício (1.683.997) (1.075.238)

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM MILHARES DE REAIS

Capital social
Nota Subscrito A integralizar Prejuízos acumulados Total

Em 01 de janeiro de 2017 9.522.870 (174.720) (2.711.451) 6.636.699
Total do resultado abrangente do exercício
 Prejuízo do exercício   (1.075.238) (1.075.238)
Total do resultado abrangente do exercício   (1.075.238) (1.075.238)
Em 31 de dezembro de 2017 21 9.522.870 (174.720) (3.786.689) 5.561.461
Em 01 de janeiro de 2018 21 9.522.870 (174.720) (3.786.689) 5.561.461
Total do resultado abrangente do exercício
 Prejuízo do exercício   (1.683.997) (1.683.997)
Total do resultado abrangente do exercício   (1.683.997) (1.683.997)
Total de contribuições de acionistas
 Aumento de capital em 03.10.2018 21(i) 85.000 85.000
 Aumento de capital em 04.10.2018 21(i) 34.900 89.720 124.620
 Aumento de capital em 08.10.2018 21(i) 51.388 51.388
 Aumento de capital em 06.12.2018 21(i) 55.198 55.198
Total de contribuições de acionistas 141.486 174.720  316.206
Em 31 de dezembro de 2018 21 9.664.356  (5.470.686) 4.193.670

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

Ativo Financeiro
Santo Antônio 

 Energia S.A.
Teste  
SPPI Efeito Impairment

Classificação 
 CPC 38

Classificação  
CPC 48

Caixa e equivalentes 
 de caixa

Valor justo por  
meio do resultado N/A N/A

Empréstimos  
e Recebíveis

Valor justo por  
meio do resultado

Contas a receber 
 Clientes

Custo 
Amortizado

Sim As geradoras vendem em ACR a um conjunto de distribuidoras e em mercado de CP, a PLD. Normalmente têm um PMR de 
aproximadamente 45 dias. Foi também apurado que existem garantias prestadas pelas distribuidoras, apesar de por vezes 
serem insuficientes para cobrir a totalidade da exposição ao risco de incumprimento. A determinação do modelo de perdas 
esperadas nas empresas de geração não foram relevante, considerando os seguintes pontos: (i) funcionamentos das garantias 
prestadas pelas distribuidoras/clientes e nível de cobertura de risco das mesmas; (ii) possibilidade de justificar que as garantias 
dadas pelo setor/SIN cobrem a totalidade do risco de incumprimento pelas distribuidoras, o que, complementada pelo fato de 
não existir qualquer histórico de inadinplência, justificaria como adequada uma análise de risco zero ou próximo de zero 
(posição atual do setor).

Empréstimos  
e Recebíveis

Custo 
Amortizado

Depósitos 
 em garantia

Valor justo por  
meio do resultado N/A N/A

Empréstimos 
e Recebíveis

Valor justo por  
meio do resultado

Dispêndios 
 reembolsáveis

Valor justo por  
meio do resultado N/A N/A

Empréstimos 
e Recebíveis

Valor justo por  
meio do resultado

Fornecedores
Custo 

Amortizado N/A N/A
Outros passivos 

 financeiros
Outros passivos 

 financeiros
Adiantamento 
 de Clientes

Custo 
Amortizado N/A N/A

Outros passivos 
 financeiros

Outros passivos 
financeiros

Cauções e 
 Garantias

Custo 
Amortizado N/A N/A

Outros passivos 
 financeiros

Outros passivos 
financeiros

Outras 
 Provisões

Custo 
Amortizado N/A N/A

Outros passivos 
 financeiros

Outros passivos 
financeiros

Empréstimos, 
 Financiamentos

Custo 
Amortizado N/A N/A

Outros passivos 
financeiros

Outros passivos 
financeiros

Debêntures
Custo 

Amortizado N/A N/A
Outros passivos 

financeiros
Outros passivos 

financeiros

2.1.2 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: A seguinte nova norma foi emitida pelo IASB 
mas não está em vigor para o exercício de 2018. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo 
IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). IFRS 16 - “Operações 
de Arrendamento Mercantil”: com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o 
passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos 
de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma 
determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e 
mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente 
mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui 
o IAS 17/CPC 06 - “Operações de Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpretações.  
A Companhia contratou uma consultoria que revisou todos os contratos de arrendamento referente ao 
último ano em face das novas regras contábeis de arrendamento no IFRS 16. Até agora, o impacto mais 
significativo identificado é que a Companhia reconhecerá novos ativos e passivos por seus arrendamentos 
operacionais referente ao aluguel de imóvel. A Controlada espera reconhecer ativos de direito de uso de 
aproximadamente R$ 1.631 em 1º de janeiro de 2019, passivos de arrendamento de R$ 1.631.  
A Companhia estima que o lucro líquido após os impostos irá diminuir, aproximadamente, em R$ 352 em 
2019, como resultado da adoção das novas regras. Espera-se que o EBITDA ajustado utilizado para 
mensurar os resultados de segmentos  aumente em aproximadamente R$ 836, já que os pagamentos dos 
arrendamentos operacionais foram incluídos no EBITDA, mas a amortização dos ativos de direito de uso 
e os juros sobre o passivo de arrendamento são excluídos dessa medida. Os fluxos de caixa operacionais 
irão aumentar e os fluxos de caixa de financiamento irão diminuir aproximadamente R$ 836, pois a 
amortização da parcela do principal dos passivos de arrendamento será classificada como fluxos de caixa 
de atividades de financiamento. A Companhia pretende aplicar a abordagem de transição simplificada e 
não irá reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção. Ativos de direito de 
uso relativos a arrendamentos de propriedades serão mensurados na transição como se as novas regras 
sempre tivessem sido aplicadas. Todos os outros ativos de direito de uso serão mensurados ao valor do 
passivo de arrendamento no momento da adoção (ajustado em relação a quaisquer despesas de 
arrendamento pagas antecipadamente ou acumuladas). Não há outras normas IFRS ou interpretações 
IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações 
financeiras. 2.2 Ativos financeiros - Classificação, reconhecimento e mensuração: A Companhia 
classifica seus instrumentos financeiros sob a categoria empréstimos e recebíveis. A classificação 
depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros foram adquiridos. A Administração 
determina a classificação de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial. Os empréstimos e 
recebíveis são contabilizados inicialmente pelos seus valores justos e subsequentemente pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. 2.3 Perda (Impairment) de ativos não financeiros: 
Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma 
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual 
representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. 
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais 
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, não foram identificadas pela Administração 
indicadores que pudessem requerer o registro de perdas para os ativos não financeiros. 2.4 Estimativas 

e julgamentos contábeis críticos: A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da 
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, 
a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e 
passivos no atual exercício social, estão relacionadas ao imposto de renda e contribuição social diferidos 
ativos (Nota 09), vida útil econômica de bens do ativo imobilizado (Nota 10), Provisões socioambientais 
(Nota 17) e Provisões para contingências (Nota 19). 2.4.1 Capital circulante líquido - CCL negativo: Em 
31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentava excesso de passivos circulantes sobre ativos 
circulantes no montante de R$ 660.916, decorrente, principalmente, da conta “Fornecedores” (Nota 12) 
onde esta incluso o parcelamento do FID II e FID III, “Adiantamento de Clientes” (Nota 15), e “Debêntures” 
(Nota 13.2). Estruturalmente as Hidrelétricas constituídas sob o formato de Project Finance, com elevado 
índice de alavancagem financeira, apesar de apresentarem capital circulante líquido negativo nos 
primeiros anos, contam com contratos firmes de vendas de energia de longo prazo como suporte e 
garantia de pagamento de suas dívidas. Dessa forma, para a equalização do capital circulante negativo a 
Companhia, além de contar com contratos de venda de longo prazo que garantem uma regularidade da 
sua geração operacional de caixa, conta ainda com os impactos positivos decorrentes do reperfilamento 
de sua dívida contratado em 14/12/2018 (Nota 13), que ajustou o fluxo de pagamento das dívidas à real 
capacidade de geração recorrente de caixa da Companhia, de modo que não fique dependente de aportes 
adicionais dos acionistas, muito embora disponha de instrumentos para este fim, sob o formato de Equity 
Support Agreements. 3. Instrumentos financeiros e gestão de riscos: (a) Considerações gerais: A 
Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de caixa, 
investimentos, contas a pagar a fornecedores e financiamentos. Os instrumentos financeiros operados 
pela Companhia têm como objetivo administrar a disponibilidade financeira de suas operações e proteger 
dos efeitos de variações das flutuações das taxas de juros. A Administração dos riscos envolvidos nessas 
operações é efetuada através de mecanismos do mercado financeiro que buscam minimizar a exposição 
dos ativos e passivos, protegendo a rentabilidade dos contratos e o patrimônio da Companhia. (b) Gestão 
de riscos: A Companhia possui políticas e estratégias operacionais e financeiras aprovadas por sua 
Administração que normatizam a exposição ao risco de crédito em instrumentos financeiros de forma a 
garantir o valor, a liquidez, a segurança e a rentabilidade de seus ativos e manter os níveis de 
endividamento e perfil da dívida conforme definidos no Plano de negócios da Companhia e deliberações 
do Conselho de Administração. Os riscos financeiros mais relevantes a serem gerenciados pela 
Companhia são: (i) Risco de taxa de juros e inflação: A Companhia está exposta aos riscos de elevação 
das taxas de juros nacionais e inflação, bem como à variação na taxa de juros dos financiamentos 
contratados. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia possui R$ 14.978.856 em empréstimos, 
financiamentos e debêntures contratados dos quais, desconsiderando-se o custo de transação financeira 
de R$ 13.704, R$ 9.711.582 (Nota 13.1) relacionados a financiamento obtido junto ao BNDES e R$ 
4.704.863 (Nota 13.2) em debêntures, ambos atrelados ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 
Adicionalmente, a Companhia assumiu, na assinatura do Contrato de Concessão nº 001/2008 de Uso do 
bem público para a geração de energia, a obrigação de recolher à União o montante total fixado em 
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

R$ 379.267, em parcelas mensais proporcionais ao valor anual de R$ 11.852, reajustado anualmente pelo 
IPCA (Nota 16). Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não possui instrumentos financeiros 
derivativos contratados para proteção desses riscos. (ii) Risco de crédito: Risco de crédito da contraparte 
é aquele existente em função da incapacidade da contraparte de cumprir suas obrigações financeiras com 
a Companhia por insolvência. Visando gerenciar esse risco, os relacionamentos da Companhia com 
instituições financeiras são apenas com instituições financeiras de primeira linha e que possuem “ratings” 
fornecidos por agências internacionais como Fitch Rating, Standard & Poor’s e Moody’s Investor e 
devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia por meio da Política de Gestão de 
Riscos Financeiros. Parte dos contratos de venda de energia da Companhia está amparada em regras do 
ambiente de contratação regulada de energia. Adicionalmente, a Companhia busca minimizar seus riscos 
de crédito através de mecanismos de garantia envolvendo recebíveis de seus clientes e, quando aplicável, 
mediante seguro garantia e fianças bancárias. (iii) Risco de liquidez: A Companhia monitora 
permanentemente os fluxos de caixa de curto, médio e longo prazo, previstos e realizados, buscando evitar 
possíveis descasamentos e consequentes perdas financeiras e garantir as exigências de liquidez para as 
necessidades operacionais. Para equalização da situação do capital circulante negativo, a Companhia 
conta com geração operacional de caixa. (iv) Risco hidrológico: A energia elétrica produzida por uma usina 
hidrelétrica apresenta grande variabilidade pela forte dependência do regime hidrológico. A conjuntura do 
sistema e os baixos níveis de armazenamento dos reservatórios, em decorrência das chuvas abaixo da 
média histórica e consequentemente baixas vazões, tem provocado uma diminuição significativa da 
energia hidráulica gerada pelo SIN (Sistema Interligado Nacional), com consequente aumento da 
exposição do gerador ao participar de um rateio no MRE (Mecanismo de Realocação de Energia), valorado 
a PLD (Preço de Liquidação das Diferenças), o que gera um dispêndio com o GSF (Generation Scaling 
Factor) para os geradores hidrelétricos. Desta forma, para reduzir a exposição a esse risco, a Companhia 
aderiu à repactuação do risco hidrológico com a ANEEL, na forma da lei nº 13.203/2015, conforme 
Resolução Normativa nº 684/2015, para seus contratos de venda de energia no ACR - Ambiente de 
Comercialização Regulado, na classe de produto SP93 para o montante de repactuação de 1.552,6 MW 
médios da parcela referente às 44 Unidades Geradoras da UHE Santo Antônio e, em 29 de dezembro de 
2017, na classe de produto SP100 para o montante de repactuação de 129,6 MW médios da parcela 
referente às 6 Unidades Geradoras adicionais da UHE Santo Antônio (Nota 1). (v) Análise de sensibilidade: 
Com relação ao risco de elevação da inflação, a Companhia estima que, em um cenário provável, em 31 
de dezembro de 2019, a taxa IPCA será de 4,00% a.a. e CDI de 6,80% a.a. A Companhia fez uma análise 
de sensibilidade dos efeitos nos resultados advindos de uma alta nas taxas de 25% e 50% em relação ao 
cenário provável, considerados como possível e remoto, respectivamente.

Valor Em 31 de dezembro de 2019

Ativos

Contábil 
em 31 de  

dezembro  
de 2018

Índices 
esti- 

mados
Cenário 

provável

Cenário  
possível  

Aumento do  
risco em 25%

Cenário  
remoto  

Aumento do  
risco em 50%

Caixa e equivalentes de caixa -
 CDI - (Nota 4) 66.174 6,80% 70.674 71.799 72.924
Depósitos em garantia (Nota 6) 127.500 6,80% 136.170 138.338 140.505
Passivos
Debêntures - IPCA - (Nota 13.2) (4.704.863) 4,00% (4.893.058) (4.940.106) (4.987.155)
Empréstimos - IPCA - (Nota 13.1) (9.711.582) 6,80% (10.371.970) (10.537.066) (10.702.163)
Concessões a pagar - IPCA -  
 (Nota 16) (273.284) 4,00% (284.215) (286.948) (289.681)
Provisões socioambientais - 
 IPCA (Nota 17) (358.272) 4,00% (372.603) (376.186) (379.768)
Passivo líquido exposto (14.854.327) (15.715.002) (15.930.169) (16.145.338)
Efeito líquido das variações (860.675) (1.075.842) (1.291.011)
A análise não considera o financiamento do Banco da Amazônia S.A., cujos recursos financeiros são 
oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO. Esse financiamento possui taxa de 
juros fixa (Nota 13.1(b)). (c) Gestão de capital: Ao administrar o seu capital, a Companhia tem como 
objetivo salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios a 
outras partes interessadas, além de perseguir uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
Os índices de alavancagem financeira foram:

Descritivo Nota
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Debêntures 13.2 4.692.345 4.321.381
Empréstimos 13.1 10.272.807 10.730.951
 Menos: Caixa e equivalentes de caixa 4 (66.174) (54.403)
Dívida líquida (A) 14.898.978 14.997.929
Total do patrimônio líquido 4.193.670 5.561.461
Total do capital (B) 19.092.648 20.559.390
 Índice de alavancagem financeira (C = A/B x 100) 78,04% 72,95%
4. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Fundos de caixa 15 21
Bancos conta movimento 3.736 14
Aplicações financeiras
 Certificado de Depósito Bancário (CDB) 27.986 44.817
 Operação compromissada 34.437 9.551

66.174 54.403
As aplicações financeiras no ano de 2018 tiveram um rendimento médio de 87,58% da variação do CDI e 
possuem vencimento em até 730 dias da data da sua contratação e são prontamente conversíveis em caixa, 
pois todos os recursos estão aplicados com liquidez diária. Aplicações financeiras por agente financeiro:

Agente financeiro
Tipo de  

aplicação
Inde- 

xador Rating

31 de  
dezembro 

de 2018

31 de  
dezembro 

de 2017
Banco ABC do Brasil S.A. CDB CDI AAA(Fitch)/AAA(S&P) 10.023
Banco ABC do Brasil S.A. Compromissada CDI AAA(Fitch)/AAA(S&P) 6.901
Banco do Amazônia S.A. CDB CDI AA(Fitch) 3.035
Banco Daycoval S.A. CDB CDI AA(Fitch)/AA+(S&P) 18.395
Banco do Brasil S.A. CDB CDI AA+(Fitch)/Aaa (Moody) 11.470 1.908
Banco do Nordeste  
 do Brasil S.A. CDB CDI AA (Fitch)/AAA (S&P) 3.001 2.466
Banco Itaú S.A. Compromissada CDI AAA (S&P)/Aa1(Moody´s) 13.783
Banco Votorantim S.A. Compromissada CDI AAA (S&P)/Aa3(Moody´s) 13.753 9.551
Banco Votorantim S.A. CDB CDI AAA (S&P)/Aa3(Moody´s) 10.024
Caixa Econômica Federal CDB CDI AA(Fitch) 10.480
Banco Bradesco S.A. Título Capitalização AAA(Fitch) 2.000
Outros 3.751 36
Total 66.174 54.403
5. Contas a receber 31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Consumidores - Fornecimento industrial 47.463 61.244
Concessionárias - Suprimento convencional 280.148 258.485

327.611 319.729
Contas a receber “Consumidores - Fornecimento industrial” referem-se a créditos existentes com 
consumidores de energia e contas a receber “Concessionárias - Suprimento convencional”, com 
revendedores de energia.
O prazo de faturamento da Companhia é, em grande parte, de 15 dias, razão pela qual os valores dos 
títulos a receber correspondem ao seu valor justo na data da venda.

6. Depósitos em garantia
Circulante

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

 Reserva do serviço de debêntures - 2ª emissão (i) 1.795
 Reserva do serviço de debêntures - 3ª emissão (i) 11.177 10.488
 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE (iii) 46.950
 Reserva fianças (ii) 14.219 15.764

74.141 26.252
Não circulante
 Reserva do serviço da dívida 1 - BNDES direto/indireto/FNO (iv) 18.350 178.358
 Reserva do serviço da dívida 2 - BNDES direto/indireto (v) 89.545
 Reserva estática de debêntures - 3ª emissão (vi) 23.525 1.385
 Reserva de O&M (vii) 11.484 10.945

53.359 280.233
127.500 306.485

O saldo de depósitos em garantia no ativo circulante está composto, respectivamente, por montante 
para fazer face: (i) Aos juros da 2ª e da 3ª emissões de debêntures, que são compostos mensalmente e 
pagos semestralmente, próximo pagamento 27 de junho de 2019 e 15 de abril de 2019, respectivamente. 
(ii) A caução para fianças bancárias. (iii) Ao aporte em garantia para liquidação na CCEE (Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica).
(iv) A Conta Reserva do Serviço da Dívida 1. Em 31 de dezembro de 2017, o montante equivale a três 
vezes o valor pago da última parcela de financiamento BNDES direto/indireto e FNO - Nota 13.1, 
subtraído do valor das fianças bancárias apresentadas como garantia no valor de R$ 115.000. Em 31 de 
dezembro de 2018, o montante equivale somente a três vezes o valor pago da última parcela do FNO. 
Devido ao reperfilamento da dívida do BNDES direto/indireto a Companhia está desobrigada a compor 
a Conta Reserva até 31/12/2022. (v) A Conta Reserva do Serviço da Dívida 2. Em 31 de dezembro de 
2017, o montante equivale a três vezes o valor pago da última parcela de financiamento BNDES direto/
indireto. Em 31 de dezembro de 2018, devido ao reperfilamento da dívida do BNDES direto/indireto a 
Companhia está desobrigada a compor a Conta Reserva até 31/12/2022. (vi) A composição da Conta 
Reserva Estática da 3ª emissão de debêntures. (vii) A Conta Reserva de O&M que devem ser mantidos 
aplicados durante toda a vigência do Contrato de Cessão Fiduciária.

7. Despesas pagas antecipadamente 31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
 de 2017

Circulante
 Seguros 10.981 15.042
 Repactuação GSF 28.283 28.283

39.264 43.325
Não circulante
 Seguros 728 7.841
 Repactuação GSF 150.845 179.127

151.573 186.968
190.837 230.293

Conforme Resolução Normativa nº 684/2015, para reduzir a exposição ao risco do GSF (Generation 
Scaling Factor), a Companhia aderiu à repactuação do risco hidrológico com a ANEEL para seus 
contratos de venda de energia no ACR - Ambiente de Comercialização Regulado, na forma da Lei 
nº 13.203/2015, na classe de produto SP93, com prêmio de risco associado de R$3,25 por MWh para o 
montante de repactuação de 1.552,6 MW médios da parcela referente as 44 Unidades Geradoras da 
UHE Santo Antônio e, em 29 de dezembro de 2017, na classe de produto SP100 para o montante de 
repactuação de 129,6 MW médios da parcela referente às 6 Unidades Geradoras adicionais da UHE 
Santo Antônio. Parte do GSF repactuado recuperado no exercício de 2015 foi reconhecido, após seu 
pagamento, como prêmio de seguro no Ativo e estão sendo amortizados pelo período de 10 anos e 
4 meses, com início a partir de janeiro de 2015 e encerramento em abril de 2025.

8. Dispêndios reembolsáveis 31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro  
de 2017

Não circulante
 Consórcio Construtor Santo Antônio (i) 65.351 60.771
 Consórcio Construtor Santo Antônio (ii) 1.567.588 1.505.527
 (–) Provisão para crédito de liquidação duvidosa (ii) (678.551) (678.551)

954.388 887.747
Tratam-se de desembolsos que não representam gastos da Companhia e que serão objeto de reembolso 
pelo seu beneficiário. Os gastos realizados pela Companhia, que possuem previsão contratual de 
reembolso, são inicialmente registrados no resultado ou no ativo imobilizado da SAE, conforme sua 
natureza, e, separadamente, a crédito de redução desse gasto, a Companhia apropria a parcela 
reembolsável em contrapartida a “Dispêndios reembolsáveis”. Os reembolsos são registrados pelo valor do 
custo reembolsável incorrido e atualizados conforme previsão de cada contrato. (i) Conforme o 1º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão, celebrado em 01 de dezembro de 2008, que estabeleceu a primeira 
antecipação da entrada em operação comercial da Usina e de acordo com o Contrato para Implantação da 
UHE Santo Antônio celebrado entre a Companhia e o Consórcio Construtor Santo Antônio (“CCSA”), a 
Santo Antônio Energia S.A. deve repassar ao CCSA o custo pela compra de volume de energia, ao preço 
da tarifa de energia resultante do leilão da UHE Santo Antônio (R$ 78,87/MWh), tendo em vista o não 
cumprimento do cronograma de entrada em operação comercial das unidades geradoras previsto no 
cronograma do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. O saldo é atualizado monetariamente pelo 
IGP-M. (ii) Em novembro de 2010, durante a fase de construção da Usina, o Consórcio Construtor Santo 
Antônio (“CCSA”) apresentou para a Santo Antônio Energia S.A. (“Companhia” ou “SAE”) novo cronograma 
de entrada em operação comercial, antecipando, pela segunda vez, o início de entrada em operação 
comercial das unidades geradoras da UHE Santo Antônio, de 01 de maio de 2012 para 15 de dezembro 
de 2011, estabelecendo “bônus” pelo resultado líquido que seria auferido em razão da antecipação, no 
valor máximo de R$ 122,00 por MWh, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. No entanto, 
o cronograma de entrada em operação comercial das unidades geradoras não foi plenamente cumprido, 
gerando para a Companhia custos de recomposição de lastro referente à energia não gerada em razão do 
descumprimento da antecipação contratada. Tais custos suscitaram o direito de ressarcimento da 
Companhia junto ao CCSA cujo valor, referido a 31 de dezembro de 2018, atualizado monetariamente pelo 
IGP-M, monta a R$ 1.567.588 mil. Durante o exercício de 2014, o CCSA requereu que, no cálculo dos 
custos de recomposição de lastro da energia não gerada em razão do descumprimento da antecipação, 
fosse utilizado o limitador de R$ 122,00 por MWh, referido à data-base do contrato assinado entre as 
partes. A Administração da Companhia efetuou análises do pleito, incluindo aspectos legais, e alterou sua 
estimativa quanto ao valor de realização do ativo. Assim, sobre o valor total do dispêndio reembolsável que 
naquela data era de R$ 1.383.211 mil, registrou um impairment no valor de R$ 678.551 mil, resultando num 
valor esperado de recebimento de R$ 704.660 mil em 31 de dezembro de 2014. A SAAG Investimentos 
S.A. e a CEMIG Geração e Transmissão S.A., acionistas da Controladora da Companhia, requereram, 
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (“CAM”), instauração de procedimento arbitral em face da 
Madeira Energia S.A. - MESA - CAM 63/15, em razão da constituição do impairment, o qual foi julgado em 
07 de junho de 2017, deferindo os pedidos dos requerentes e determinando a reversão do impairment 
citado acima. A sentença arbitral foi tempestivamente cumprida pela MESA e sua subsidiária integral, com 
a respectiva reversão do impairment no balancete contábil encerrado em julho de 2017, período abrangido 
pelas informações trimestrais de 30 de setembro de 2017. Para dirimir a questão da responsabilidade do 
CCSA pelo ressarcimento dos custos de recomposição de lastro e a utilização do limitador contratual, a 
Companhia requereu, perante a International Chamber of Comerce (“ICC”), a instauração de processo 
arbitral em face do CCSA, que se encontra em andamento. Este processo é revestido de confidencialidade, 
nos termos do Regulamento Arbitral da ICC. Neste contexto e tendo presente o que determina o 
Pronunciamento Técnico CPC 38 - Instrumentos Financeiros, nas informações referentes ao trimestre 
encerrado em 30 de setembro de 2017, foi registrada Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD), 
no valor de R$ 678.551 mil, nas demonstrações financeiras no trimestre findo em 30 de setembro 2017, 
tendo em vista a expectativa da Companhia e sua Controlada com relação a recuperação destes ativos. 9. 
Imposto de renda e contribuição social diferidos: a) Composição: O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social registrados no exercício são apurados em bases corrente e diferida. Esses tributos são 
calculados com base nas leis tributárias vigentes na data do balanço e são reconhecidos na demonstração 
do resultado. O cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos é feito utilizando-se, 
respectivamente, as alíquotas de 25% e de 9%. O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são 
reconhecidos principalmente sobre: a) prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social; e b) 
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa - PCLD (Nota 08) que corresponde a uma diferença 
temporária entre a base fiscal e o valor contábil pelo qual ele foi registrado. Esta diferença afetará o imposto 
em períodos futuros, quando a provisão for finalizada. O valor total de imposto diferido ativo reconhecido 
nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 é como segue:

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Saldo no início do exercício 627.181 588.161
Movimentação
Diferenças temporárias - Provisão FID 12.837 117.403
Diferenças temporárias - Provisão 678.551
Diferenças temporárias reversão de provisão - Impairment (678.551)
Custos de transação de empréstimos e financiamentos (1.330)
Amortização - Custos de transação de emissão de debêntures 2.614 2.614
Amortização - Custos de transação de empréstimos e financiamentos 24.990 1.558
Amortização do Uso do Bem Público (1.499) (1.499)
Amortização de terrenos (74) (74)
Amortização de servidões (2) (2)
Amortização de despesas pré-operacionais - Efetuada  
 de acordo com a entrada em operação das turbinas, sendo  
  amortizado 1/44 avos por mês/turbina (2.963) (3.905)
Realização da diferença temporária - Provisão FID (393.578)  

(357.675) 114.765
IRPJ - 25% (89.419) 28.691
CSLL - 9% (32.191) 10.329
Encargo fiscal (121.610) 39.020
Saldo no final do exercício 505.571 627.181

Os prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social não expiram no âmbito tributário brasileiro. 
b) Realização do IRPJ e CSLL: O reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da 
geração futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao desempenho 
futuro da Companhia. Essas estimativas estão contidas no plano de negócios que anualmente é enviado 
para aprovação do Conselho de Administração da Companhia. Esse plano é elaborado pela Diretoria, 
que utiliza como principais variáveis, os contratos de venda de energia firmados com seus clientes, 
custos e despesas operacionais pautados em critérios definidos pelos órgãos reguladores, atualização 
das dívidas com base em índices preestabelecidos (destacando-se a TJLP e o IPCA). Essas variáveis 
são obtidas de consultores externos especializados, do desempenho histórico da Companhia e sua 
capacidade de criar lucro tributável.

Saldo

Ativo
Em 31 de dezembro 

 de 2018 2019 2020 2021 2022
Após  
2022

Prejuízos fiscais (IR) e base negativa  
 (CSL) (i) 264.705 264.705
Provisões Temporárias (ii) 230.707 230.707
Amortização de Despesas  
 pré-operacionais (iii) 1.021 558 378 85
Amortização de Terrenos e Servidões (iv) 652 26 26 26 26 548
Direito de outorga - UBP (iv) 12.743 510 510 510 510 10.703

509.828 1.094 914 231.328 536 275.956
Passivo
Custos de transação - emissão  
 de debêntures (iv) 4.257 889 889 889 889 700

4.257 889 889 889 889 700
Líquido 505.571 205 25 230.439 (353) 275.256
O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhecidos sobre: (i) Prejuízos fiscais e base negativa da 
contribuição social - a Companhia reconheceu, em 2015, crédito tributário de R$264.705, decorrente de 
Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos, calculados sobre prejuízos fiscais e bases 
negativas acumulados até 31 de dezembro de 2014; (ii) PCLD - A diferença temporária está relacionada 
à Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (Nota 08), que corresponde a uma diferença entre a 
base fiscal e a base contábil pelo qual esse evento foi registrado nas demonstrações financeiras em 
30 de setembro de 2018, que poderá resultar numa quantia dedutível em períodos futuros, caso a 
quantia contabilizada, a título de provisão, seja liquidada; (iii) Despesas contábeis temporariamente não 
tributáveis; (iv) Despesas fiscais que serão refletidas contabilmente em períodos posteriores. 
A Companhia estima que será necessário gerar um lucro tributável de cerca de R$ 778.545 nos 
exercícios seguintes para realizar seus ativos fiscais diferidos constituídos sobre os prejuízos fiscais, 
apresentados em 31 de dezembro de 2018, se desconsiderada a limitação da utilização do prejuízo 
fiscal em 30% da base de cálculo ao ano. Anualmente, a Companhia revisa a projeção de lucros 
tributáveis utilizando como base o seu plano de negócios. Se essa projeção indicar que os resultados 
tributáveis não serão suficientes para absorver o tributo diferido, será feita a baixa correspondente à 
parcela do ativo que não será recuperada. Em 06 de dezembro de 2018 a Companhia obteve 
homologação do pedido do benefício fiscal do Lucro da Exploração referente à redução de 75% do 
Imposto de Renda junto à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. O pedido de 
reconhecimento do direito à redução do IRPJ encontra-se em análise junto à Receita Federal do Brasil. 
10. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição e construção. Inclui a capitalização dos encargos de 
empréstimos tomados especificamente para o financiamento de projetos, líquidos das receitas 
financeiras auferidas com esses recursos. Inclui também: (a) adiantamentos a fornecedores para 
aquisição de bens que integram o imobilizado; (b) estoque de bens para aplicação no imobilizado; 
(c) gastos relacionados com as ações ambientais de proteção, monitoramento, reflorestamento, 
recuperação ou compensação dos impactos socioambientais; e (d) outros gastos realizados para 
concluir a obra como um todo. A Companhia adota como depreciação o método linear e seu cálculo se 
iniciou quando a unidade geradora entrou em operação comercial. A ANEEL é responsável por 
estabelecer a vida útil-econômica dos ativos imobilizados do setor elétrico brasileiro, com revisões 
periódicas nas estimativas. A depreciação dos itens que fazem parte do projeto da UHE Santo Antônio 
está limitada ao período concessivo, pois não há previsão de indenização do valor residual desses itens 
ao término da concessão. Dessa forma, foram utilizadas as vidas úteis estabelecidas pela ANEEL ou o 
período de concessão como base para depreciação do ativo imobilizado, dos dois, o menor período. 
A UHE Santo Antônio irá operar em suas capacidades ótimas dentro do período projetado, sendo, 
portanto, os ativos recuperáveis em sua integralidade.

Taxas anuais
31 de dezembro  

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
médias de Custo Depreciação Valor Valor

Imobilizado em serviço depreciação % histórico acumulada líquido líquido
 Terrenos 3,47% 211.205 (41.396) 169.809 59.218
 Reservatórios, barragens  
  e adutoras 3,49% 8.595.422 (1.223.985) 7.371.437 7.618.075
 Edificações, obras civis  
  e benfeitorias 3,52% 4.600.467 (643.670) 3.956.797 4.099.582
 Máquinas e equipamentos 3,63% 9.665.384 (1.425.539) 8.239.845 8.653.755
 Móveis e utensílios 16,67% 6.849 (3.931) 2.918 129
 Veículos 6,25% 4.259 (1.672) 2.587 2.751
Total do imobilizado em serviço 23.083.586 (3.340.193) 19.743.393 20.433.510
Imobilizado em curso
 Terrenos 144.034
 Reservatórios, barragens  
  e adutoras 59.059 59.059 9.176
 Edificações, obras civis  
  e benfeitorias 47 47 552
 Máquinas e equipamentos 52.585 52.585 52.450
 Veículos 703
 Móveis e utensílios 8.843
 Material em depósito 19.228 19.228 24.993
 Outros 33.575  33.575 17.248
Total do imobilizado em curso 164.494  164.494 257.999
Total do imobilizado 23.248.080 (3.340.193) 19.907.887 20.691.509
A Companhia não identificou indícios de perda do valor recuperável de seus ativos imobilizados. 
As movimentações do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 foram as seguintes:

2018 31 de 
dezembro 

de 2017

31 de dezembro de 2018
Trans- Transfe-

ferência/ rência para Valor

Imobilizado em serviço
Valor 

líquido
Adi- 

ções
Reclas- 

sificação
imobilizado  
em serviço

Valor 
Baixa

Depre- 
ciação Líquido

 Terrenos 59.218 144.034 (33.443) 169.809
 Reservatórios,  
  barragens e adutoras 7.618.075 (8.939) 64.065 (301.764) 7.371.437
 Edificações, obras  
  civis e benfeitorias 4.099.582 (271) 18.600 (161.114) 3.956.797
 Máquinas e  
  equipamentos 8.653.755 (204.397) 138.365 (347.878) 8.239.845
 Móveis e utensílios 129 779 818 (1.430) 296
 Veículos 2.751  10 4.089 (1.641) 5.209
Total do imobilizado  
 em serviço 20.433.510 (212.818) 369.971 (847.270) 19.743.393
Imobilizado em curso
Terrenos 144.034 (144.034)
Reservatórios,  
 barragens e adutoras 9.176 49.908 63.707 (63.732) 59.059
Edificações, obras  
 civis e benfeitorias 552 2.847 15.248 (18.600) 47
Máquinas e  
 equipamentos 52.450 27.339 109.514 (136.428) (290) 52.585
Veículos 703 (691) (12)
Móveis e utensílios 8.843 387 (3.068) (6.153) (9)
Material em depósito 24.993 7.024 (11.451) (1.338) 19.228
Outros 17.248 28.832 (1.709) (333) (10.463)  33.575
Total do imobilizado  
 em curso 257.999 116.337 172.241 (369.971) (12.112)  164.494
Total do imobilizado 20.691.509 116.337 (40.577)  (12.112) (847.270) 19.907.887

2017 31 de 
dezembro 

de 2016

31 de dezembro de 2017
Trans- Transfe-

ferência/ rência para Valor
Imobilizado  
 em serviço

Valor 
líquido

Adi- 
ções

Reclas- 
sificação

imobilizado  
em serviço

Valor 
Baixa

Depre- 
ciação Líquido

 Terrenos 61.382 (2.164) 59.218
 Reservatórios,  
  barragens e adutoras 6.970.014 936.733 (288.672) 7.618.075
 Edificações,obras  
  civis e benfeitorias 3.463.628 6.904 787.060 (158.010) 4.099.582
 Máquinas e  
  equipamentos 7.203.468 (17) 1.813.353 (19.438) (343.611) 8.653.755
 Móveis e utensílios 55 (805) 902 (23) 129
 Veículos 1.365  821 2.116  (1.551) 2.751
Total do imobilizado  
 em serviço 17.699.912 6.903 3.540.164 (19.438) (794.031) 20.433.510
Imobilizado em curso
Terrenos 105 143.929 144.034
Reservatórios,  
 barragens e adutoras 390.004 6.230 15.549 (402.583) (24) 9.176
Edificações, obras  
 civis e benfeitorias 409.777 1.833 2.028 (413.065) (21) 552
Máquinas e  
 equipamentos 848.367 7.968 16.043 (819.869) (59) 52.450
Veículos 3.854 1.274 (571) (3.854) 703
Móveis e utensílios 7.709 501 824 (83) (108) 8.843
A ratear 1.871.766 (1.871.766)
Material em depósito 35.391 14.530 (22.122) (2.806) 24.993
Adiantamento  
 a fornecedores 197.119 (32.433) (164.633) (53)
Outros 16.740 13.216 (1.728.074) (1.736.077) (4.705)  17.248
Total do imobilizado  
 em curso 3.780.832 45.552 (20.445) (3.540.164) (7.776)  257.999
Total do imobilizado 21.480.744 45.552 (13.542)  (27.214) (794.031) 20.691.509

11. Intangível
31 de dezembro de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Taxas anuais
médias de Custo Amortização Valor Valor

Intangível em Serviço depreciação % histórico acumulada líquido líquido
 Direito de concessão - Uso  
  do Bem Público - UBP 3,20% 199.339 (43.057) 156.282 162.661
 Servidão permanente 3,75% 10.226 (878) 9.348 9.727
 Software 20,00% 30.003 (20.961) 9.042 10.020
Total do intangível em serviço 239.568 (64.896) 174.672 182.408
Intangível em Curso
 Software 661  661 3.334
Total do intangível em curso 661  661 3.334
Total do intangível 240.229 (64.896) 175.333 185.742
As movimentações do intangível no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram as seguintes:

31 de 31 de dezembro de 2018
dezembro 

de 2017
Transfe- 

rência/
Transfe- 

rência para Valor
Valor Adi- Reclassi- imobilizado Valor Amorti-

Intangível em Serviço líquido ções ficação em serviço Baixa zação Líquido
 Direito de concessão - 
  Uso do Bem Público - UBP 162.661 (6.379) 156.282
 Servidão permanente 9.727 (379) 9.348
 Software 10.020   3.291  (4.269) 9.042
Total do intangível em serviço 182.408 3.291 (11.027) 174.672
Intangível em Curso
 Software 3.334 191 443 (3.291) (16)  661
Total do intangível em curso 3.334 191 443 (3.291) (16)  661
Total do intangível 185.742 191 443  (16) (11.027) 175.333

2017 31 de 31 de dezembro de 2017
dezembro 

de 2016
Transfe- 

rência/
Transfe- 

rência para Valor
Valor Adi- Reclassi- imobilizado Valor Amorti-

Intangível em Serviço líquido ções ficação em serviço Baixa zação Líquido
 Direito de concessão - 
  Uso do Bem Público - UBP 169.039 (6.378) 162.661
 Servidão permanente 625 9.489 (387) 9.727
 Software 6.929  (556) 12.511 (12) (8.852) 10.020
Total do intangível em serviço 176.593 (556) 22.000 (12) (15.617) 182.408
Intangível em Curso
 Servidão permanente 5.100 4.389 (9.489)
 Software 16.087 688 (930) (12.511)   3.334
Total do intangível em curso 21.187 688 3.459 (22.000)   3.334
Total do intangível 197.780 688 2.903  (12) (15.617) 185.742

12. Fornecedores
Circulante

31 de dezembro  
de 2018

31 de dezembro  
de 2017

 Passivo Regulatório (i) 326.230 61.110
 Encargos de uso da rede elétrica (ii) 100.958 97.229
 Materiais e serviços 47.000 20.156
Suprimento de energia elétrica 32.043 24.005

506.231 202.500
Não Circulante   
 Passivo Regulatório (i) 409.278  
 Total 915.509 202.500
(i) O saldo da rubrica Passivo regulatório representa uma posição devedora da SAE em operações de 
compra e venda de energia realizada no âmbito da CCEE(Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica). Além do  balanço de energia, a CCEE é responsável por efetuar cobranças de encargos como 
FID - Fator de disponibilidade e GSF - Generation Scaling Factor. Após autorização da ANEEL, a CCEE 
concordou com o parcelamento do débito referente ao Fator de Disponibilidade - FID, no valor de 
R$ 143.421 (a ação foi denominada pela Companhia de FIDIII e é referente a recursos relativos a queda 
da liminar cujo o objeto da ação fundamentava-se na aplicação da Resolução Normativa da ANEEL 
nº 614/2014, a partir de junho de 2014). O parcelamento ocorreu nos seguintes termos: (a) 10 parcelas 
iguais, acrescidas de IGP-M e juros de 1% ao mês, com vencimentos mensais a partir de Maio-2018. 
Após autorização da ANEEL, a CCEE concordou com o parcelamento do débito referente ao Fator de 
Disponibilidade - FID, no valor de R$ 738.000 (a ação foi denominada pela Companhia de FIDII e é 
referente a recursos relativos a queda da liminar cujo o objeto da ação estava fundamentado nos 
esclarecimentos do edital do leilão da UHE Santo Antônio). O parcelamento ocorreu nos seguintes 
termos: (a) 36 parcelas iguais, acrescidas de IGP-M e juros de 1% ao mês, com vencimentos mensais a 
partir de Setembro-2018. (ii) Encargo de uso da rede elétrica é uma obrigação decorrente de contrato 
firmado com o ONS - Operador Nacional do Sistema e concessionárias de transmissão para prestação

do serviço de transmissão de energia. Os valores são calculados em função da tarifa de uso de 
transmissão da rede básica e do montante de uso do sistema de transmissão  contratado pela UHE 
Santo Antônio. 13. Empréstimos, financiamentos e debêntures: Os empréstimos, financiamentos e 
debêntures são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação 
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do 
resultado durante o  período em que eles estejam em aberto, utilizando o método da taxa de juros efetiva. 
Instrumentos financeiros que são obrigatoriamente resgatáveis em uma data específica são 
classificados como passivo. Os empréstimos,  financiamentos e debêntures são classificados como 
passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do 
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os encargos financeiros que são 
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, 
necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda 
pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar 
em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com 
confiança (Nota 10). Demais encargos são reconhecidos como despesa no período em que são 
incorridos. Conforme previsto e informado em demonstrações anteriores, a Companhia concluiu em 
14/12/2018 as assinaturas dos instrumentos contratuais relativos ao reperfilamento da sua dívida junto 
ao BNDES FINEM (direto original/suplementar e indireto original/suplementar). O reperfilamento 
proporcionará uma melhora na liquidez da Companhia para os próximos anos, ajustando o fluxo de 
pagamentos à sua real capacidade. Essa renegociação teve como principais alterações: (i) extensão do 
prazo da dívida de 2034 para 2040, (ii) aumento do prazo de carência do principal que passará a ser 
amortizado a partir de janeiro de 2025, (iii) pagamento gradual de juros conforme tabela abaixo, 
e (iv) mudança dos indexadores da dívida de TJLP para TLP* sendo, BNDES Direto passou de TJLP + 
2,40% a.a. para TLP + 3,9% a.a. e BNDES Indireto passou de TJLP + 3,3% a.a. para TLP 4,7% a.a. * TLP 
= IPCA + 2,98% a.a.

Pagamento dos juros a partir de: %
15/01/2019 5%
15/07/2019 50%
15/01/2021 60%
15/01/2022 80%
15/01/2024 90%
15/01/2025 100%

13.1 Empréstimos e financiamentos
Moeda

Encargos  
Financeiros

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

BNDES - Indireto R$ TLP*+ 4,7% a.a 5.471 338.817
BNDES - Direto R$ TLP*+ 3,9% a.a 15.913 322.912
Custos de transação a amortizar -  
 BNDES R$ (55) (1.558)
Banco da Amazônia S.A. - FNO R$ Juros de 10,0% a.a. 31.930 29.415
Passivo circulante 53.259 689.586

Moeda
Encargos  

Financeiros
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
BNDES - Indireto (a) R$ TLP*+ 4,7% a.a 4.922.943 4.825.743
BNDES - Direto (a) R$ TLP*+ 3,9% a.a 4.767.255 4.679.760
Custos de transação a amortizar -  
 BNDES R$ (1.131) (23.432)
Banco da Amazônia S.A. - FNO (b) R$ Juros de 10,0% a.a. 530.481 559.294
Passivo não circulante 10.219.548 10.041.365

10.272.807 10.730.951
* TLP = IPCA + 2,98% a.a. (a) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 
As principais condições dos financiamentos são: (i) Vencimento das parcelas - não circulante 
(principal e encargos)

Não circulante
2020 2021 2022 2023 2024 Após 2024 Total

Principal e Encargos 13.529 13.529 13.529 13.044 12.075 9.624.492 9.690.198
13.529 13.529 13.529 13.044 12.075 9.624.492 9.690.198

(ii) Garantias: (a) Penhor da totalidade das ações da Companhia de propriedade da Madeira Energia 
S.A. - MESA, acionista e Controladora integral da Companhia, dando as mesmas para o BNDES através 
da celebração do contrato de penhor de ações e outras avenças; (b) Cessão fiduciária entre a 
Companhia e o BNDES, envolvendo os direitos de titularidade da mesma, em decorrência do Contrato 
de Concessão de Uso do bem público para geração de energia elétrica, incluindo os direitos creditórios 
de sua titularidade referentes aos Contratos de Compra e Venda de Energia (CCVEs) e os Contratos de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado ( CCEARs), Contratos de Compra de Reduções de 
Emissão de Carbono (CCRECs), se vierem a ser firmados, e cessão condicional dos contratos do 
projeto de execução da Usina Hidrelétrica Santo Antônio; (c) Suporte de acionistas e outras avenças 
para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações do contrato de financiamento; (d) Suporte de 
acionistas para cobertura de insuficiências que vier a ocorrer na execução do projeto, além de frustações 
das fontes de recursos previstas para utilização nos investimentos do projeto; (e) Fiança Eletrobrás e 
Cemig para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações dos contratos de financiamento e 
insuficiências que ocorrerem na execução ou frustações das fontes de recursos previstas para o projeto; 
(f) Suporte de acionistas suplementar e outras avenças para assegurar o pagamento de quaisquer 
obrigações do contrato de financiamento suplementar. (iii) Cláusulas restritivas: O financiamento 
contratado pela Companhia junto ao BNDES, mencionado anteriormente, possui cláusulas restritivas 
(covenants), as quais vêm sendo adequadamente cumpridas pela Companhia, com exceção do Índice 
de Capitalização - relação entre ativo total e patrimônio líquido de no mínimo 0,25 e ICSD - Índice de 
cobertura do serviço da dívida de no mínimo de 1,2, apurados no período de janeiro a dezembro de 
2018, para os quais já foram obtidos waivers dos credores em 31 de dezembro de 2018 razão pela qual 
tais dívidas continuaram a ser apresentados de acordo com o seu prazo de vencimento. (b) Banco da 
Amazônia S.A.: As parcelas liberadas decorrem do contrato de financiamento, firmado entre a 
Companhia e o Banco da Amazônia S.A. em 11 de março de 2009 e aprovado com base na Decisão de 
Diretoria nº 1.120/2008, de 16 de dezembro de 2008, com interveniência da Companhia e de seus 
acionistas, no valor total de R$ 503.420, cujos recursos financeiros são oriundos do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte - FNO. O referido contrato de financiamento teve como objetivo a 
implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio (Nota 1). As principais condições do financiamento são: 
(i) Vencimento das parcelas - não circulante (principal e encargos)

Não circulante
2020 2021 2022 2023 2024 Após 2024 Total

Principal e Encargos 51.881 51.881 51.881 51.881 51.881 271.076 530.481
51.881 51.881 51.881 51.881 51.881 271.076 530.481

(ii) Garantias e cláusulas restritivas: O Banco da Amazônia compartilha das mesmas garantias e 
restrições apresentadas na Nota 13.1 (a) (ii) e (iii). (c) Movimentação de empréstimos 
e financiamentos

Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2017 689.586 10.041.365
Encargos financeiros provisionados 885.889 69.646
Encargos financeiros pagos (837.928)
Amortização de principal (599.557)
Transferências (86.235) 86.235
Custos de transação (1.186)
Transferências de custo de transação 1.131 (1.131)
Reconhecimento custo de transação (Reperfilamento) 1.559 23.433
Saldo em 31 de dezembro de 2018 53.259 10.219.548

13.2 Debêntures

Valor unitário (em reais)
31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017

Série Remuneração Principal Encargos Custos de transação Total Total
1ª emissão (a) 1ª e 2ª (50) (50) (50)
2ª emissão (b) Única R$ 100.000,00 IPCA + juros de 6,2% a.a. 104.741 270 (560) 104.451 (171)

3ª emissão (c)
1ª

R$ 10.000,00
IPCA + juros de 7,05% a.a. 3.703 (977) 2.726 2.585

2ª IPCA + juros de 7,49% a.a. 9.819 (1.027) 8.792 8.418
Passivo circulante 104.741 13.792 (2.614) 115.919 10.782

1ª emissão (a)
1ª

R$ 1.000,00 IPCA + juros de 6,5% a.a.
770.448 868.311 (456) 1.638.303 1.479.373

2ª 809.346 762.428 (456) 1.571.318 1.418.887
2ª emissão (b) Única R$ 100.000,00 IPCA + juros de 6,2% a.a. 323.400 137.462 (1.727) 459.135 541.463

3ª emissão (c)
1ª

R$ 10.000,00
IPCA + juros de 7,05% a.a. 200.000 61.410 (2.075) 259.335 248.821

2ª IPCA + juros de 7,49% a.a. 500.000 153.525 (5.190) 648.335 622.055
Passivo não circulante 2.603.194 1.983.136 (9.904) 4.576.426 4.310.599

2.707.935 1.996.928 (12.518) 4.692.345 4.321.381

(a) 1ª Emissão: Em setembro de 2012, a Companhia celebrou contrato para emissão de 1.520.120 
debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantias adicionais, 
divididas em duas séries, sendo a 1ª série recebida em 25 de outubro de 2012, no valor de R$ 760.060 
(R$ 770.448, atualizados até a data de recebimento) e a 2ª série recebida em 28 de junho de 2013, no 
valor de R$ 760.060 (R$ 809.346, atualizados até a data de recebimento), tendo o Fundo de 
Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) como debenturista, Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciário e representante do debenturista e a 
Controladora como interveniente anuente. O objetivo desta emissão foi captar recursos para 
desenvolvimento, implantação e construção do projeto original da UHE Santo Antônio e de seu sistema 
de transmissão associado para a exploração da concessão (Nota 1). O FI-FGTS, na qualidade de 
debenturista, compartilha das mesmas garantias apresentadas na Nota 13.1 (a) (ii), exceto pelo subitem 
(e), cuja fiança é emitida por Furnas e Cemig para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações dos 
contratos de financiamento e insuficiências que ocorrerem na execução ou frustações das fontes de 
recursos previstas para o projeto. A escritura dessa emissão possui cláusulas restritivas (covenants), as 
quais vêm sendo adequadamente cumpridas pela Companhia, com exceção do (i) Índice de Liquidez - 
dívida liquida sobre o patrimônio liquido menor ou igual a 3,5 (waiver até 2028) e (ii) ICSD - Índice de 
cobertura do serviço da dívida de no mínimo de 1,2, apurados no período de janeiro a dezembro de 
2018, para ambos foi realizada assembleia geral de debenturistas em 14 de dezembro de 2018, onde foi 
obtido waivers do debenturista, razão pela qual tal emissão continua a ser apresentada de acordo com 
o seu prazo de vencimento. (b) 2ª Emissão: Em dezembro de 2012, a Companhia emitiu 4.200 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional real e 
fidejussória, em série única, recebida em 24 de janeiro de 2013, no valor atualizado de R$ 424.924. 
O valor nominal unitário das debêntures é R$ 100, totalizando R$ 420.000, tendo a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, como agente fiduciário, representando a comunhão dos 
debenturistas e a Controladora, como interveniente anuente. O objetivo desta emissão foi captar 
recursos para desenvolvimento, implantação e construção do projeto original da UHE Santo Antônio e 
de seu sistema de transmissão associado para a exploração da concessão (Nota 1). Os debenturistas 
compartilham das mesmas garantias apresentadas na Nota 13.1 (a) (ii). As cláusulas restritivas deste 
contrato vêm sendo cumpridas adequadamente pela Companhia. A escritura dessa emissão possui 
cláusulas restritivas (covenants), as quais vêm sendo adequadamente cumpridas pela Companhia, com 
exceção do (i) Índice de Capitalização - relação entre ativo total e patrimônio líquido de no mínimo 0,25, 
(waivers dos debenturistas até o exercício de 2021), e (ii) ICSD - Índice de cobertura do serviço da dívida 
de no mínimo de 1,2, apurados no período de janeiro a dezembro de 2018, para o ambos foi realizada 
assembleia geral de debenturistas em 13 de agosto de 2018 e 20 de dezembro de 2018 respectivamente, 
onde foram obtidos  waivers dos debenturistas, razão pela qual tal emissão continua a ser apresentada 
de acordo com o seu prazo de vencimento. Os juros remuneratórios são pagos semestralmente, 
enquanto que o saldo principal tem como vencimento 5,5% em 27/12/2017 - 17,5% em 27/12/2019 - 
25,0% em 27/12/2020 - 24,0% em 27/12/2021 - e saldo em 27/12/2022. No item (d) desta nota 
apresentamos os valores anuais das parcelas das debêntures. (c) 3ª Emissão: Em 15 de abril de 2014, 
a Companhia emitiu 70.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, escriturais, nominativas, da 
espécie quirografária com garantia adicional real e fidejussória, divididas em duas séries, totalizando o 
montante de R$ 700.000, para distribuição pública, nos termos da instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, tendo a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários, como agente fiduciário e representante dos debenturistas e a Controladora como 
interveniente anuente. As duas séries foram recebidas entre os dias 2 e 5 de maio de 2014, sendo a 
1ª série de R$ 200.000 (R$ 201.000, atualizados até a data de recebimento) e a 2ª série no valor de 
R$ 500.000 (R$ 504.000, atualizados até a data de recebimento). O objetivo desta emissão foi de captar 
recursos para viabilização e implementação das 50 unidades geradoras da UHE Santo Antônio. 
Os debenturistas dessa 3ª emissão compartilham das  mesmas garantias e restrições apresentadas na 
Nota 13.1 (a) (ii) e (iii). A escritura dessa emissão possui cláusulas restritivas (covenants), as quais vêm 
sendo adequadamente cumpridas pela Companhia, com exceção do (i) Índice de Capitalização - relação 
entre ativo total e patrimônio líquido de no mínimo 0,25, (waivers dos debenturistas até o exercício de 
2021), e (ii) ICSD - Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo de 1,2, apurados no período 
de janeiro a dezembro de 2018, para o ambos foi realizada assembleia geral de debenturistas em 13 de 
agosto de 2018 e 20 de dezembro de 2018 respectivamente, onde foram obtidos waivers dos 
debenturistas, razão pela qual tal emissão continua a ser apresentada de acordo com o seu prazo de 
vencimento. Os juros remuneratórios são pagos semestralmente, enquanto que o saldo principal tem 
como vencimento: 1ª série - 16,4% em 15/04/2020 - 49,3% em 15/04/2021 e saldo em 15/04/2022; 
2ª série - 25,1% em 15/04/2022 - 55,6% em 15/04/2023 e saldo em 15/04/2024. No item (d) desta nota 
apresentamos os valores anuais das parcelas das debêntures. (d) Vencimento das parcelas de 
debêntures - não circulante (principal e encargos)

Não circulante
2020 2021 2022 2023 2024 Após 2024 Total

Principal e Encargos 356.537 272.521 257.250 401.919 297.942 3.000.161 4.586.330
356.537 272.521 257.250 401.919 297.942 3.000.161 4.586.330

(e) Movimentação de debêntures Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2017 10.782 4.310.599
Encargos financeiros provisionados (179) 466.821
Encargos financeiros pagos (98.292)
Transferência 203.608 (203.608)
Amortização de custos de transação 2.614
Transferências de custo de transação (2.614) 2.614
Saldo em 31 de dezembro de 2018 115.919 4.576.426
14. Impostos e contribuições
Circulante

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

 COFINS (i) 33.852 64.267
 PIS (i) 7.327 13.879
 ICMS 14.830 20.255
 ICMS diferencial de alíquotas (ii) 11.946 19.738
 INSS 958 831
 ISS 679 633
 Outros 2.267 1.540

71.859 121.143
Não circulante
 COFINS (Parcelamento) (i) 61.316
 PIS (Parcelamento) (i) 13.254
 ICMS diferencial de alíquotas (ii)  9.115

74.570 9.115
146.429 130.258

(i) No 1º semestre de 2018 a Companhia requereu o parcelamento convencional do PIS e da COFINS 
previsto no artigo 10 da Lei nº 10.522 de 19 de julho de 2002, totalizando o montante de R$ 125.708, 
que será quitado em 60 parcelas mensais, atualizadas pela SELIC e acrescidas de 1% no mês do 
vencimento. (ii) A Companhia aderiu ao benefício fiscal previsto no Decreto Estadual/RO nº 18.496, de 
08 de janeiro de 2014, o qual reduziu para 2% a alíquota do ICMS DA (Diferencial de Alíquota), 
decorrentes das operações de entrada de mercadorias ou bens destinados às obras de instalação, 
construção, operação e manutenção da usina, em transações interestaduais. O saldo do imposto a 
pagar de R$ 11.946, registrados no passivo circulante, corresponde às entradas registradas nos 
períodos de 2009 a junho de 2014 e está sendo quitado em 60 parcelas mensais, com início em julho de 
2014. O saldo do parcelamento é corrigido anualmente pela UPF - Unidade de Padrão Fiscal do Estado 
de Rondônia e sobre ele incidem juros de 1% ao mês. 15. Adiantamentos de clientes: No período de 
2018, a Companhia recebeu R$ 244.353, em adiantamento de clientes de contrato de venda de energia 
firmado com a Beta Comercializadora, R$ 64.992 em adiantamento de clientes de contrato de energia 
firmado com a Matrix Comercializadora, R$ 30.420 em adiantamento de clientes de contrato de energia 
firmado com a Energisa Comercializadora, R$ 20.018 em adiantamento de clientes de contrato de 
energia firmado com a Capital e Energia e Comercializadora. Os valores antecipados, cujos 
recebimentos ocorreram no exercício de 2018, serão amortizados mensalmente conforme o 
fornecimento da energia contratado e liquidados até o exercício de 2021.

Circulante
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Beta Comercializadora de Energia S.A. 184.350 56.050
Matrix Comercializadora de Energia Elétrica 64.992
Capitale Energia e Comercializadora 20.018
Energisa Comercializadora de Energia 10.140
Cemig Geração e Transmissão S.A. 6.870 70.100

286.370 126.150
Não circulante
Beta Comercializadora de Energia S.A 60.003
Energisa Comercializadora de Energia 20.280  

80.283
Saldo em 31 de dezembro de 2018 366.653 126.150
16. Concessões a pagar: Trata-se da obrigação, assumida pela Companhia no Contrato de Concessão 
nº 001/2008 de Uso do bem público para a geração de energia, de recolher à União o pagamento total 
fixado de R$ 379.267, em parcelas mensais iguais, sendo exigida a partir da entrada em operação 
comercial da primeira unidade geradora, ocorrida em 30 de março de 2012, até o 35° ano da concessão. 
O valor do pagamento é atualizado anualmente pelo IPCA, o montante total da obrigação é registrado 
pelo valor presente total do UBP até o final do contrato de concessão descontado à taxa de 6,94% a.a. 
O saldo a pagar em 31 de dezembro de 2018 totaliza R$ 273.284 (2017 - R$ 265.489). Buscando refletir 
adequadamente a contraprestação pecuniária da concessão e a respectiva obrigação perante a União, 
os valores da concessão foram registrados no ativo intangível (Nota 11), em contrapartida do passivo.

(a) Movimentação Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2017 21.229 244.260
Atualização - IPCA (3) 24.438
Ajuste a valor presente (31) 5.378
Pagamentos (21.987)
Transferências 22.777 (22.777)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 21.985 251.299
(b) Vencimentos da concessão a pagar apresentada no passivo não circulante: 

2019 22.868
2020 23.709
2021 24.638
2022 25.552
2023 26.487
2024 27.456
2025 a 2043 100.589

251.299
17. Provisões socioambientais: O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - concedeu licenças ambientais para a Companhia, as quais impuseram 
condicionantes para a construção do empreendimento. Essas obrigações, que estão relacionadas com 
ações ambientais de proteção, monitoramento, reflorestamento, recuperação e compensação dos 
impactos socioambientais, foram estimadas e são monitoradas pela Administração da Companhia. 
Esses gastos, relacionados à construção, foram estimados e registrados como custo do ativo 
imobilizado, em Reservatório, barragens e adutoras. Tal estimativa foi realizada pela área de 
sustentabilidade e meio ambiente da Companhia e submetida à aprovação do Conselho de 
Administração da Companhia, quando da aprovação do Plano de negócios da empresa.

Circulante
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
 Programas básicos ambientais (i) 93.640 50.018

93.640 50.018
Não circulante
 Programas básicos ambientais (i) 178.512 244.982
 Compensação ambiental (ii) 86.120 102.009

264.632 346.991
358.272 397.009

(i) Nas rubricas “Programas básicos ambientais” estão registradas as  estimativas da Administração da 
Companhia com relação aos gastos  socioambientais que a SAE incorrerá a fim de mitigar o impacto 
causado pela construção da UHE Santo Antônio, em cumprimento aos programas previstos nas 

Licenças de Instalação nº 540/2008 e de Operação nº 1.044/2011 expedidas pelo IBAMA. 
Essas  licenças estabelecem que sejam executados os seguintes Programas Básicos Ambientais (PBA), 
entre outros: • Programa de Monitoramento do Lençol Freático; • Programa de Monitoramento 
Sismológico; • Programa de Monitoramento Climatológico; • Programa de Conservação da Flora; 
• Programa de Conservação da  Fauna; • Programa de Conservação da Ictiofauna; • Programa de Saúde 
Pública; • Programa de Remanejamento da População Atingida. (a) Movimentação das provisões 
ambientais durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2017 50.018 244.982
Atualização monetária - IPCA 9.274
Realizações (65.689)
Adições 33.567
Transferências 75.744 (75.744)

  
Saldo em 31 de dezembro de 2018 93.640 178.512
(ii) O saldo registrado em “Compensação ambiental”, calculado com base na Lei nº 9.985/00 e no 
Decreto nº 6.848/09, corresponde a 0,5% (R$ 56.159) do valor de referência do empreendimento, 
conforme definido na Licença de Operação nº 1.044/11, expedida pelo IBAMA. Esses recursos, 
destinados a compensar os impactos ambientais causados pela obra, e que em 31 de dezembro de 
2018 R$ 86.120 no passivo não circulante (2017 - R$ 102.009). Essa redução do valor é consequência 
de uma decisão jurídica favorável, em que a Companhia apresentou pleitos ao IBAMA e ICMBio que 
culminaram com a adoção da MP 809, convertida na Lei 13.668/18, que afastou a incidência da SELIC, 
determinando que atualização deve ser feita pelo IPCA-e, a partir da afixação do valor da Compensação 
Ambiental (setembro/11). 18. Cauções em garantia: Referem-se, principalmente, às retenções de 5% 
dos valores pagos aos contratados com base nos contratos firmados de compra de máquinas e 
equipamentos, transporte e montagem das 50 unidades geradoras de energia e dos painéis de controle 
da UHE Santo Antônio. O montante retido é a garantia do cumprimento de todas as obrigações 
estabelecidas em contratos de serviços elegíveis. Em 31 de dezembro de 2018, o montante é de 
R$ 427.382 (2017 - R$ 358.320), dos quais R$ 409.821 registrados no passivo não circulante 
correspondem às cauções em garantia do Contrato EPC com o CCSA. 19. Provisão para 
contingências: Os passivos contingentes e as provisões existentes estão ligados, principalmente, as 
discussões nas esferas judiciais e administrativas decorrentes, em sua maioria, de processos 
trabalhistas, ambientais, cíveis e tributários. A Administração da Companhia, com base na opinião dos 
seus assessores jurídicos externos, classifica esses processos em termos da probabilidade de perda da 
seguinte forma: a) Perda provável - são processos onde existe maior probabilidade de perda do que de 
êxito ou, de outra forma, a probabilidade de perda é superior a 50%. b) Perda possível - são processos 
onde a possibilidade de perda é maior que remota. A perda pode ocorrer, todavia os elementos 
disponíveis não são suficientes ou claros de tal forma que permitam concluir que a tendência será de 
perda ou ganho. Em termos percentuais, a probabilidade de perda se situa entre 25% e 50%. Para esses 
processos, a Companhia não faz provisão e destaca em nota explicativa. (a) Risco provável

31 de  
dezembro  

de 2018
Movimen- 

tações

31 de  
dezembro  

de 2017

31 de  
dezembro  

de 2017
Movimen- 

tações

31 de  
dezembro  

de 2016
Circulante
Regulatória (i) (552.478) 552.478
Não Circulante
Regulatória (i) (669.881) 669.881 669.881 669.881
Ambiental (ii) 14.612 898 13.714 13.714 1.230 12.484
Cível (iii) 30.213 3.722 26.491 26.491 12.782 13.709
Trabalhista 706 (400) 1.106 1.106 (569) 1.675

45.531 (665.661) 711.192 711.192 683.324 27.868
45.531 (665.661) 711.192 711.192 130.846 580.346

(i) Regulatória: FID (Fator de Disponibilidade): Em 31 de julho de 2015, o Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região julgou procedente o pedido da Companhia de antecipação da tutela recursal para 
suspender a exigência da aplicação do Fator de Disponibilidade (FID) em relação às unidades geradoras 
da UHE Santo Antônio não despachadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Referida decisão, 
que determinava à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e à Câmara Comercializadora de 
Energia Elétrica - CCEE que adotassem os procedimentos necessários à eficácia de tal decisão nas 
contabilizações e liquidações da referida Câmara, foi suspensa pelo STJ e em seguida foi reestabelecida, 
após deferimento da medida liminar em Reclamação Constitucional no STF. No entanto, em 10 de abril 
de 2018 o STF negou seguimento a Reclamação Constitucional, reestabelecendo os efeitos da decisão 
proferida pelo STJ. Em face da decisão do STF, a CCEE, após autorização da ANEEL, concordou com 
o parcelamento do débito referente ao Fator de Indisponibilidade, no valor de aproximadamente 
R$ 738.000, que foi registrado no passivo na rubrica de Fornecedores (Nota 12), nos seguintes termos: 
(a) 36 parcelas iguais, acrescidas de atualização monetária e juros; (b) o parcelamento foi iniciado na 
contabilização de julho de 2018, com liquidação financeira efetuada em 05 de setembro de 2018. 
(ii) Administrativo Ambiental: Refere-se ao auto de infração lavrado em 23 de dezembro de 2008, pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, no valor de 
R$ 7.700. O objeto do referido auto é a imposição de multa à Companhia por suposta conduta lesiva ao 
meio ambiente, caracterizada pela alegada mortandade de 11.000 kg de peixes de várias espécies em 
decorrência de eventual poluição nas ensecadeiras da UHE Santo Antônio, no rio Madeira, município de 
Porto Velho - RO. Em 25 de novembro de 2014, foi recebida pela Companhia decisão de indeferimento 
da defesa administrativa apresentada em 13 de janeiro de 2009. A Companhia apresentou, em 15 de 
dezembro de 2014, recurso administrativo contra referida decisão de indeferimento, o qual aguarda 
julgamento. Consoante o entendimento dos seus advogados, a expectativa é de perda provável no 
montante de R$ 14.612 em relação ao mérito da autuação e de perda possível em relação às agravantes 
de penalidade citadas no referido auto. (iii) Cível: Referem-se em sua maioria a ações de execução para 
entrega de reserva legal de lotes de reassentamentos. A Companhia foi executada para entregar os 
respectivos lotes da reserva legal devidamente regularizados ou indenizar os reassentados em 
montante equivalente. A indenização está calculada em R$ 30.213 (2017 - R$ 26.491). (b) Risco 
possível: Em 31 de dezembro de 2018, existem processos no montante de R$ 3.846.014, conforme 
demonstrados a seguir, cuja perda foi estimada como possível, as quais são periodicamente reavaliadas 
pelos assessores jurídicos e pela Administração da Companhia, não requerendo a constituição de 
provisão nas demonstrações financeiras.

31 de dezembro  
de 2018

31 de dezembro  
de 2017

Trabalhista (i) 439 3.796
Cível (ii) 3.212.319 2.736.399
Administrativo ambiental (iii) 44.232 53.062
Administrativo tributário (iv) 589.024 531.429

3.846.014 3.324.686
Dentre as principais causas com risco de perda avaliadas como possível destacam-se as seguintes: 
(i) Trabalhistas: Diversas ações, nas quais a Companhia responde, em sua maioria, subsidiariamente, 
em que questionam, entre outros, verbas trabalhistas, tais como, pagamento de horas extras, adicionais 
de periculosidade e insalubridade. (ii) Cível: As ações judiciais de natureza cível referem-se, em sua 
grande maioria, às indenizações pleiteadas por pessoas que se consideram impactadas pelo 
enchimento do reservatório da usina ou que pretendem majorar e/ou receber indenizações por conta 
das desapropriações realizadas. (iii) Administrativo ambiental: Diversos autos de infração referentes 
às questões ambientais como mortandade de peixes e ocorrência de queimadas em áreas da 
Companhia. (iv) Administrativo tributário: Processos administrativos para discussão de não 
homologação de pedidos de compensação formalizados perante a Delegacia Especial da Receita 
Federal, bem como discussão de compensação de IRRF e notificações da Secretaria Municipal da 
Fazenda do município de Porto Velho e da Secretaria de Estado de Finanças do Governo do Estado de 
Rondônia.

20. Outras Provisões 31 de dezembro 
 de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Consórcio Construtor Santo Antônio (i) 241.138 224.238
Consórcio Construtor Santo Antônio (ii) 316.146 293.987

557.284 518.225
(i) Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de R$ 241.138 (2017 - R$ 224.238) refere-se ao ressarcimento 
ao CCSA pela Companhia de custos relacionados à extensão de prazo no cronograma contratual de 
entrada em operação comercial, oriundo dos efeitos das paralisações causadas pelas greves durante os 
anos de 2009 a 2013 (eventos de caso fortuito - força maior) no canteiro de obras da UHE Santo Antônio. 
(ii) Nessa rubrica estão registrados gastos incorridos com greves e paralisações ocorridas entre os anos 
de 2009 e 2013, que resultaram na elevação dos custos do Contrato EPC em função da improdutividade 
e da concessão de aumentos salariais e outros benefícios aos trabalhadores do consórcio. 
21. Patrimônio líquido: (i) Capital subscrito e integralizado: Em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 05 de outubro de 2018, foi aprovado o aumento de capital da Companhia, 
mediante a emissão de 170.193.719 de novas ações ordinárias, nominativa e sem valor nominal, pelo 
valor de emissão de R$ 0,5070 (cinquenta e setenta centavos) cada, totalizando de R$ 86.288. As ações 
ora emitidas foram totalmente integralizadas em 08 de outubro de 2018. A Companhia ressalta que o 
capital subscrito a integralizar, no valor de R$ 174.720 foi devidamente aportado em 03 e 04 de outubro 
de 2018. Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de dezembro de 2018, foi 
aprovado o aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de 118.858.742 de novas ações 
ordinárias, nominativa e sem valor nominal, pelo valor de emissão de R$ 0,4644 (quarenta e seis e 
quarenta e quatro) cada, totalizando de R$ 55.198. As ações ora emitidas foram totalmente 
integralizadas em 06 de dezembro de 2018. Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 9.664.356 (2017 - R$ 9.348.150) dividido em 
10.000.452.329 (2017 - 9.536.679.868) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de titularidade 
integral da Madeira Energia S.A. 22. Resultado por ação: A tabela a seguir estabelece o cálculo do 
lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017 (em milhares, exceto valor por lote de mil ações, apresentado em reais):

Exercícios findos em 31 dezembro
2018 2017

Prejuízo do exercício (1.683.997) (1.075.238)
Média ponderada do número de ações ordinárias 9.628.010.110 9.536.679.868
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações ordinárias (em R$) (174,91) (112,75)
23. Receita operacional líquida: (a) Receita líquida de venda de energia elétrica: A receita de 
operações com energia elétrica é reconhecida no resultado mensalmente, de acordo com a entrega dos 
volumes de energia previstos nos contratos de fornecimento e suprimento de energia. Uma receita não 
é reconhecida se há incerteza de sua realização.

Exercícios findos em 31 dezembro
2018 2017

Fornecimento de energia à indústria 748.359 772.143
Suprimento de energia elétrica 2.723.037 2.664.335

3.471.396 3.436.478
(–) Deduções da receita
 P & D (30.056) (29.710)
 ICMS (126.373) (129.890)
 PIS e COFINS (309.414) (305.859)

(465.843) (465.459)
Receita operacional líquida 3.005.553 2.971.019
As receitas de fornecimento de energia à indústria são oriundas de venda de energia a consumidores, 
enquanto que, suprimento de energia elétrica representam as vendas destinadas aos revendedores de 
energia. Em 31 de dezembro de 2018, a UHE Santo Antônio possui 50 unidades geradoras em operação 
comercial, totalizando 2.328,10 MW médios de garantia física (Nota 1(a)). 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 1

A9
D

-A
B8

4-
C

0D
5-

4A
42

.



netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br T : 3106-4171

Página 11São Paulo, sexta-feira, 29 de março de 2019

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-f

ev
/1

9

SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2019

PAGAMENTO MENSAL DE GRATIFICAÇÃO
Empresa deseja pagar mensalmente um PLR aos funcionários pelo 
cumprimento de metas pré-estabelecidas, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO MENSALISTA COM O SALÁRIO FIXO E COMISSÃO, TEM 
DIREITO AO DSR SOBRE A COMISSÃO?

Esclarecemos que não há previsão legal específica neste sentido, 
mas haverá DSR sobre a comissão paga mesmo que na parte fixa 
o valor do DSR já esteja embutido.

REEMBOLSO DE BABÁS
Empresa pode efetuar o reembolso para funcionários que possuem 
babás registradas em CTPS, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA SEFIP DE PRODUTOR RURAL
Qual o procedimento para preencher e entregar a SEFIP de produtor 
rural PF com FPAS 604 a partir de 01/2019 que tem incidência dos 
20% sobre a folha de pagamento? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAIS SOBRE O ABONO DE FÉRIAS, TEM INCIDÊNCIA DE INSS?
Não integram o salário de contribuição para o fim de INSS as impor-
tâncias pagas a título de abono de férias, previsto no artigo 143 da 
CLT. Portanto, os adicionais sobre o abono pecuniário de férias como 
insalubridade, por exemplo, não terão incidência previdenciária.  
Fundamentação legal: artigo 28, § 9º, alínea “e”, 6, da Lei 8.212/91.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PARA FILIAL
Empresa pretende transferir funcionário para filial, localizada em 
outra cidade, como proceder a transferência? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

24. Gastos operacionais: (a) Custos do serviço de energia elétrica
Exercícios findos em 31 dezembro

2018 2017
Custos dos serviços Custos dos serviços

Com energia elétrica De operação Total Com energia elétrica De operação Total
Energia de curto prazo - CCEE (153.607) (153.607) (214.769) (214.769)
Energia comprada para revenda (378.371) (378.371) (360.928) (360.928)
Encargos de uso e conexão (i) (998.614) (998.614) (966.268) (966.268)
Créditos de Pis e Cofins 176.798 176.798 131.772 131.772
Outras (132.404) (132.404) (12.378) (12.378)
Pessoal (80.713) (80.713) (61.316) (61.316)
Material (21.414) (21.414) (17.748) (17.748)
Serviços de terceiros (99.982) (99.982) (94.503) (94.503)
Depreciação e amortização (853.737) (853.737) (803.030) (803.030)
Outras  (118.651) (118.651)  (108.712) (108.712)

(1.486.198) (1.174.497) (2.660.695) (1.422.571) (1.085.309) (2.507.880)
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa    678.551  678.551

(1.486.198) (1.174.497) (2.660.695) (744.020) (1.085.309) (1.829.329)
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Santo Antônio Energia S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Santo Antônio Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Santo Antônio Energia 
S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Porque é um PAA
Situação financeira da Companhia (Nota 2.4.1 às demonstrações financeiras)
A Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2018, excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes no montante de R$ 660.916 mil.
Para equalização da situação do capital circulante negativo, a administração da Companhia tem tomado ações, dentre as quais destacam-se: (i) reperfilamento da dívida junto ao BNDES e bancos repassadores 
(Nota 13), concluído em 14 de dezembro de 2018; (ii) geração operacional de caixa, baseada nas projeções de resultado e de fluxos de caixa para os próximos doze meses da data do balanço.
Como consequência do reperfilamento da dívida a Companhia teve que proceder análises para avaliar se a renegociação deveria ser como uma modificação ou extinção.
Dadas as circunstâncias acima descritas, consideramos que este assunto se manteve como uma área de foco em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Dentre outros, realizamos os procedimentos de auditoria descritos a seguir.
Obtivemos memorando de avaliação da capacidade financeira preparado pela administração e confrontamos com as projeções de resultados futuros (“Projeções”) avaliadas pelo Comitê Financeiro e 
recomendadas para aprovação do Conselho de Administração.
Avaliamos e testamos, com o apoio de nossos especialistas, a razoabilidade: (i) do modelo de cálculo utilizado pela administração para preparar as Projeções; (ii) das principais premissas utilizadas nas Projeções, 
tais como taxa de desconto, projeções de inflação, preço de venda e comercialização MW/h e risco hidrológico. Adicionalmente, realizamos análises de sensibilidade para as principais premissas das Projeções, 
para avaliar os resultados em diferentes cenários possíveis.
Com relação ao reperfilamento da dívida, nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros, exame dos contratos de renegociação da dívida, avaliação, com o envolvimento de nossos especialistas em 
instrumentos financeiros, do tratamento contábil adotado pela Companhia que contabilizou esta renegociação como uma “extinção” de dívida, para registro e recálculo dos valores relevantes envolvidos na 
transação, avaliação do cumprimento das cláusulas restritivas, bem como confirmação de saldos junto aos credores.
Por fim, consideramos que as divulgações efetuadas pela administração nas notas explicativas estão consistentes com as informações e dados obtidos.
Porque é um PAA
Dispêndios reembolsáveis (Nota 8 às demonstrações financeiras)
A Companhia tem registrado contabilmente como “dispêndios reembolsáveis”, o valor de R$ 954.388 mil (líquido de provisão para crédito de liquidação duvidosa no valor de R$ 678.551 mil) em 31 de dezembro 
de 2018, referente ao direito contratual de ressarcimento, junto ao Consórcio Construtor Santo Antônio, de perdas incorridas pelo atraso na antecipação da entrada em operação comercial da Usina Hidrelétrica 
Santo Antônio, prevista para dezembro de 2011, mas que ocorreu em março de 2012. As partes vêm discutindo a cobrança desse ressarcimento ao longo dos últimos anos. Atualmente, o processo encontra-se 
em procedimento arbitral com o intuito de dirimir dúvidas quanto a utilização do limitador contratual aplicado pela Companhia na mensuração do valor dos dispêndios reembolsáveis.
Mantivemos esta área como foco em nossa auditoria, pois a mensuração dos dispêndios reembolsáveis envolveu julgamentos relevantes por parte da administração da Companhia.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Entre outros, efetuamos os seguintes principais procedimentos de auditoria:
Obtivemos entendimento do desenho dos controles internos para identificação, avaliação, monitoramento, mensuração, registro e divulgação da estimativa de ressarcimento dos gastos.
Inspecionamos o relatório de asseguração do cálculo do ressarcimento dos dispêndios reembolsáveis, emitido por especialistas externos contratados pela administração, para a data-base de 31 de dezembro de 
2018, e confrontamos as principais premissas utilizadas para o cálculo com o Contrato para Implementação da UHE Santo Antônio e seus aditivos e com o Contrato de Concessão e seus aditivos.
Avaliamos a razoabilidade das premissas utilizadas, bem como a competência técnica dos especialistas externos contratados pela Companhia.
Obtivemos confirmação das posições dos assessores jurídicos externos sobre a validade da cobrança do ressarcimento nos termos do contrato firmado entre a Companhia e o consórcio.
Testamos o cálculo dos valores relacionados ao ativo, inclusive de atualização monetária, em 31 de dezembro de 2018.
Consideramos que as premissas utilizadas pela administração para a determinação e mensuração dos dispêndios reembolsáveis pelo atraso da entrada em operação da Usina são razoáveis, suportadas por 
posições de consultores jurídicos e que as divulgações são consistentes com dados e informações obtidos.
Porque é um PAA
Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 9 às demonstrações financeiras)
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui registrado R$ 505.572 mil de imposto de renda e contribuição social diferidos, substancialmente oriundos de diferenças temporárias e de prejuízos fiscais e 
bases negativas da contribuição social. Esses créditos foram registrados na medida em que a administração considera que gerará lucros tributáveis futuros suficientes para a sua utilização, bem como estão 
limitados aos valores apurados nas projeções até o período de 10 anos.
Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pois a análise de realização destes ativos envolve julgamentos importantes e subjetivos para determinar as bases tributárias futuras, advindas das projeções 
de resultado da Companhia, que levam em consideração diversas premissas, dentre as quais, a capacidade de geração de energia no futuro (impactada por riscos hidrológicos), o preço contratado e corrigido 
dessa energia, além de premissas de custo operacionais e financeiros da Companhia.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Como resposta de auditoria, efetuamos os seguintes principais procedimentos:
Obtivemos entendimento do processo de revisão do plano de negócios que é utilizado para a análise da realização do imposto de renda e contribuição social diferidos.
Envolvemos nossos especialistas em temas tributários, assim como em avaliação de empresas, para nos auxiliar nos testes dos cálculos dos créditos e em relação aos modelos e premissas críticas utilizados 
pela administração. Comparamos essas premissas com informações macroeconômicas divulgadas no mercado, bem como comparamos as informações dessas projeções com orçamentos submetidas  
ao Conselho de Administração da Companhia.
Analisamos a razoabilidade do prazo de utilização dos prejuízos acumulados ao longo dos exercícios futuros, bem como discutimos as premissas utilizadas pela administração nas suas projeções. Testamos a 
coerência lógica e aritmética dos cálculos apresentados nas projeções, efetuamos testes de sensibilidade para as principais premissas das projeções.
Adicionalmente, analisamos a consistência dessas estimativas de realização em relação aos utilizados nos exercícios anteriores e efetuamos leitura das divulgações em notas explicativas.
Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração da Companhia para a determinação dos créditos tributários, bem como as divulgações efetuadas, são razoáveis, em todos os aspectos 
relevantes, no contexto das demonstrações financeiras.

   
Porque é um PAA
Investigações e medidas legais que envolvem acionistas indiretos da Companhia (Nota 28 às demonstrações financeiras)
Como é de conhecimento público, estão em andamento, desde 2014, investigações conduzidas pela Polícia Federal, no âmbito da denominada Operação Lava Jato, entre outras operações, que têm por objeto, 
principalmente, práticas relacionadas à corrupção e à lavagem de dinheiro. Essas investigações e medidas judicias envolvem empresas, executivos e ex-executivos, empregados e ex-empregados de empresas, 
incluindo algumas pertencentes aos grupos econômicos de acionistas da Controladora, portanto, acionistas indiretos da Companhia, e que resultaram em ações penais propostas pelo Ministério Público Federal. 
Em maio de 2017, foram tornadas públicas pelo Supremo Tribunal Federal, as delações e colaborações de empresas pertencentes aos grupos econômicos de acionistas indiretos da Companhia que eram 
membros do Consórcio Construtor Santo Antônio (“CCSA”). Estas delações e colaborações apontam dados que sugerem pagamentos por vantagens indevidas atribuídas ao CCSA e a determinados acionistas 
indiretos da Santo Antônio Energia S.A.
Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria em virtude dos julgamentos relevantes e das incertezas e limitações inerentes, particularmente significativas em assuntos dessa 
natureza, inclusive na determinação de eventual impacto na Companhia.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Os procedimentos de auditoria por nós aplicados incluíram, entre outros, os descritos a seguir, com o apoio de nossos especialistas em investigações forenses, conforme aplicável.
Realizamos reuniões e discussões, para entendimento das principais respostas da administração e dos órgãos de governança em relação às alegações. As reuniões foram realizadas com o Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal, Comissão de Investigação Independente constituída e membros da administração, incluindo a área de Compliance.
Obtivemos relatório emitido no início de 2019 pelo escritório jurídico externo contratado pela administração para efetuar uma investigação independente, efetuamos a leitura desse documento a fim de observar 
suas conclusões finais, bem como efetuamos procedimentos, em base de testes, incluindo a revisão de (a) memorandos de entrevistas relevantes, (b) testes efetuados de transações de alto risco, e (c) 
procedimentos executados de busca por documentos suspeitos. Consideramos que a divulgação na Nota 28 em relação a esse assunto está consistente com as informações e representações obtidas.
Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação 
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos 
se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento 
Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos 
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
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 e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 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.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor 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 tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 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 essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os 
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Salvador, 21 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Vinícius Ferreira Britto Rêgo
CRC 2SP000160/O-5 Contador - CRC 1BA024501/O-9

CEMIG Geração e Transmissão S.A. - A Companhia possui quatro contratos de compra e venda de 
energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre, vigentes em que a Companhia atua como vendedora 
de energia para a CEMIG. A Companhia firmou um contrato de compra e venda de energia elétrica no 
Ambiente de Contratação Livre em que atua como compradora de energia da CEMIG, com suprimento 
previsto entre 01 e janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2019. A antecipação de volume de energia 
ocorrida em setembro de 2017, quando a Companhia recebeu da CEMIG Geração e Transmissão S.A. 
R$ 70.100 foi suprida e liquidada entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018. Adicionalmente, 
a Companhia mantém com CEMIG Geração e Transmissão S.A. transações de encargos de uso da rede 
pelo serviço de transmissão de energia. CEMIG Distribuição S.A. - A Companhia possui dois contratos 
de compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regulado provenientes do Leilão 
nº 05/2007 - ANEEL, com vigência de 31 de dezembro de 2012 à 31 de dezembro de 2041, e Leilão 
nº 03/2014 - ANEEL, com vigência de 01 de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2046, em que a 
Companhia atua como vendedora de energia para a CEMIG. Os contratos CCEARs entre a Companhia 
e CEMIG Distribuição S.A. tiveram seus montantes de energia temporariamente reduzidos através do 
instrumento regulatório previsto na Resolução Normativa ANEEL - REN 711/2016, durante o período de 
01 de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2019. A referida redução temporária exigiu que a Companhia 
ressarcisse a CEMIG Distribuição S.A. da diferença econômico-financeira gerada em sua Tarifa 
Homologada, ou seja, preço médio ponderado de seus contratos, excluindo-se os referidos CCEARs 
reduzidos. Andrade Gutierrez Engenharia S.A. - A Companhia possui contrato para implantação da 
UHE Santo Antônio, bem como das instalações de transmissão de interesse restrito da central geradora 
da UHE Santo Antônio com o Consórcio Construtor Santo Antônio - CCSA, do qual a Andrade Gutierrez 
Engenharia S.A. participa sendo responsável pelos serviços de elaboração de projetos e de obras civis 
(Consórcio Santo Antônio Civil). Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Odebrecht Serviços e 
Participações S.A. - A Companhia possui contrato para implantação da UHE Santo Antônio, bem como 
das instalações de transmissão de interesse restrito da central geradora da UHE Santo Antônio com o 
Consórcio Construtor Santo Antônio - CCSA, do qual a Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO) e a 
Odebrecht Serviços e Participações S.A. participam sendo responsáveis pelos serviços de elaboração 
de projetos e de obras civis (Consórcio Santo Antônio Civil) e, adicionalmente, a CNO, pelo 
gerenciamento e execução dos serviços de montagem eletromecânica. Eletrobrás Furnas - A 
Companhia possui um contrato de compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação 
Livre, vigente em que a Companhia atua como compradora de energia de Furnas Centrais Elétricas S.A. 
com prazo de suprimento compreendido entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2027. 
Adicionalmente, a Companhia mantém com Furnas Centrais Elétricas S.A. transações de encargos de 
uso da rede pelo serviço de transmissão de energia. Andrade Gutierrez Participações S.A. O saldo 
registrado refere-se a custos financeiros incorridos para que as obras da UHE Santo Antônio ocorressem 
conforme o cronograma previsto no Contrato de Concessão. O saldo é atualizado por TJLP acrescida de 
3,1%. Remuneração dos administradores

Exercícios findos em 31 de dezembro
2018 2017

 Remuneração 5.619 6.217
 Participação em resultados 1.620 2.098
 Benefícios diretos e indiretos 368 318
Total 7.607 8.633
27. Informação por segmento: A Companhia tem como único segmento de negócio a geração de 
energia elétrica, por meio da exploração da Usina Hidrelétrica Santo Antônio e seu sistema de 
transmissão associado, localizada no rio Madeira, município de Porto Velho-RO, na condição de 
“Produtor Independente”, nos termos estabelecidos pelo Contrato de Concessão. Sendo assim, a 

Administração da Companhia, responsável por revisar regularmente as informações financeiras, de 
forma a alocar os recursos e analisar o desempenho da empresa, não se utiliza de informação por 
segmento para suas análises. 28. Riscos relacionados à conformidade com leis e regulamentos: 
Em face de notícias divulgadas em 2015 por alguns meios de comunicação sobre suposto envolvimento 
de empresas que prestaram serviços à Companhia com alegações de possíveis atividades ilegais, 
incluindo empresas pertencentes aos grupos econômicos de acionistas da Controladora que eram 
membros do Consórcio Construtor Santo Antônio (“CCSA”), a Companhia contratou consultoria jurídica 
especializada externa para acompanhar e monitorar, trabalhos estes que se prolongaram até o início de 
2019, a extensão dos fatos e eventuais desdobramentos de tais investigações face à Companhia. Desde 
então, além da análise de informações e documentos públicos, obtidos a partir das delações premiadas, 
inquéritos e investigações oficiais, referida consultoria analisou também informações e documentos 
internos da Companhia. Esses trabalhos concluíram não haver evidências, fatos ou indícios de 
envolvimento da Companhia em atos relacionados à operação (“Lava Jato”). (a) Investigação 
Independente conduzida pela Companhia: Em razão da relevância do tema e da continuidade das 
investigações, inquéritos e processos relacionados à operação Lava-Jato, a Administração da 
Companhia entendeu ser adequada a continuidade e complementação dos procedimentos realizados 
até então pela Companhia e por seus consultores, bem como adotar novos procedimentos alinhados 
com as melhores práticas de compliance e governança corporativa. Neste contexto, a Diretoria Executiva 
da Companhia deu ciência ao Conselho de Administração e este aprovou a contratação de Escritório 
Jurídico Independente especializado em investigações forenses para realização de investigação 
específica sobre os elementos acima descritos. A investigação independente foi iniciada em agosto de 
2018 e concluída em fevereiro de 2019. Para apoiar e acompanhar os trabalhos da investigação e 
garantir isenção e independência do Escritório Jurídico Independente contratado, a Companhia 
constituiu uma Comissão Independente composta pelos dois membros independentes do seu Conselho 
de Administração e por um profissional externo unicamente contratado para compor a Comissão, com 
experiência em processos investigativos. Ao final da investigação, o Escritório Jurídico Independente 
emitiu seu relatório final, que foi apresentado à Comissão e ao Conselho de Administração. O relatório 
final conclui que no tocante ao conteúdo de colaborações e delações premiadas tornadas de 
conhecimento público em maio de 2017, salvo novos desdobramentos futuros em decorrência das 
investigações ainda não concluídas, de acordos de leniência e ou de termos de colaboração firmados 
com as autoridades brasileiras , esta investigação, realizada pelo Escritório Jurídico Independente, não 
encontrou evidências objetiva que permitam afirmar objetivamente, (i) suposta existência de pagamentos 
indevidos por parte da SAESA que devam ser considerados para eventual baixa contábil, (ii) repasse ou 
majoração de custos para fazer frente às vantagens indevidas supostamente pagas por membros do 
CCSA e (iii) vinculação da Companhia aos atos supostamente praticados por seus fornecedores, nos 
termos das delações e colaborações tornadas públicas. Por outro lado, a investigação conduzida 
identificou a necessidade da adoção de melhorias nos processos internos da Companhia e de 
aprimoramento do seu Código de Ética e de suas normas de conduta. Cumpre salientar finalmente que 
tal investigação independente foi conduzida diligentemente pela Companhia sem que seus 
administradores tenham sido notificados a respeito de qualquer denúncia ou evidência concreta de fatos 
associados à Operação “Lava Jato” que atentem contra a Companhia ou seus administradores, até a 
data da aprovação dessas Demonstrações Financeiras. (b) Aprimoramento de processos e 
controles: Em razão da relevância do tema e por recomendação do relatório final da investigação, o 
Conselho de Administração determinou a contratação de assessoria jurídica para apoiar a Administração 
da Companhia no que tange aos resultados da investigação e na revisão de alguns processos internos. 
A Administração da Companhia está comprometida e adotará novos procedimentos alinhados com as 
melhores práticas de compliance e governança corporativa que já estão em fase de implementação pela 
sua Área de Compliance.

(i) Encargo de uso da rede elétrica é uma obrigação decorrente do contrato firmado com a ONS - 
Operador Nacional do Sistema e concessionárias de transmissão para prestação do serviço de 
transmissão de energia. Os valores são calculados em função da tarifa de uso de transmissão da rede 
básica e do montante do uso do sistema de transmissão contratado pela UHE Santo Antônio Energia. 
O aumento do valor do encargo se deu pela completa motorização das 50 unidades geradoras. 
(b) Despesas gerais e administrativas

Exercícios findos em 31 dezembro
2018 2017

Pessoal (40.530) (36.869)
Fees e comissões para bancos (27.651) (4.405)
Serviços de terceiros (52.013) (56.417)
Amortização (2.859) (7.382)
Alugueis e arrendamentos (2.534) (2.649)
Seguros (12.834) (14.165)
Tributos (1.548) (1.724)
Outras (54.989) (14.055)

(194.958) (137.666)

25. Resultado financeiro Exercícios findos em 31 dezembro
Receitas financeiras 2018 2017
 Receita de aplicações financeiras 21.633 41.566
 Ajuste a valor presente 2.505 1.259
 Outras receitas financeiras 11.914 3.369
 Variações monetárias moeda nacional 93.232 46.982
 (–) Tributos sobre receitas financeiras (1.560) (2.793)

127.724 90.383
Despesas financeiras
 Juros de dívidas (1.343.825) (1.314.078)
 Variações monetárias de dívidas (64.172) (120.715)
 Variações monetárias (Uso do bem público) (32.287) (25.943)
 Variações monetárias moeda nacional (275.508) (56.063)
 Outras despesas financeiras (124.590) (13.577)

(1.840.382) (1.530.376)
(1.712.658) (1.439.993)

26. Partes relacionadas
Montante das transações nos  

exercícios findos em 31 de dezembro
Ativo Passivo Imobilizado Receita Despesa

Relação com  
a Companhia

31 de  
dezembro 

de 2018

31 de  
dezembro 

de 2017

31 de  
dezembro 

de 2018

31 de  
dezembro 

de 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Circulante
CEMIG Geração e Transmissão S.A. Acionista da Controladora 64.111 40.162 12.378 72.962 778.825 491.764 69.727 28.427
CEMIG Distribuição S.A. Acionista comum 15.846 160.564 43.577
Construtora Norberto Odebrecht Acionista comum 25.627 25.627 205
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Acionista comum 20.931 20.931 5
Odebrecht Serviços e Participações Acionista comum 20.931 20.931 5
Andrade Gutierrez Participações S.A. Acionista da Controladora 540 490 50 48
Eletrobrás Furnas Acionista da Controladora 18.872 18.789 35 225.120 192.475
Não Circulante
Construtora Norberto Odebrecht Acionista comum 14.982 31.048 20.911
Odebrecht Serviços e Participações Acionista comum  17.441  48       

64.111 88.431 130.327 180.689 35 215 778.825 652.328 338.474 220.950

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, presentes em reunião realizada nesta data, na sede social da Companhia, por maioria, após análise das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, da Companhia, e respectivos Pareceres dos Auditores Independentes, opinaram 
favoravelmente para o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas das Demonstrações Financeiras da SAE. 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2019

Conselheiros Fiscais
Luiz Eduardo Marques Moreira Luciano Alves da Cruz Mário Lúcio Braga Vinicius Romboli Narcizo Bruno José Albuquerque de Castro

Assuntos

Porque é
um PAA?

Como o 
assunto foi
conduzido

Ativo  2018 2017
Circulante
Caixa e bancos  1.233 249
Aplicações financeiras  1.415 1.790
Clientes  863 2.117
Estoques  270 179
Outros realizáveis  1.264 1.412
  5.045 5.747
Não circulante
Clientes  29 50
Outros realizáveis  5.026 4.692
  5.055 4.742
Total do ativo  10.100 10.489

Passivo  2018 2017
Circulante
Fornecedores de materiais e serviços  713 712
Impostos e contribuições  2.059 2.174
Adiantamento de clientes  7 8
Outros credores  310 544
  3.089 3.438
Patrimônio líquido
Capital social  6.547 6.547
Reservas de lucro  1.509 1.509
Resultados acumulados  (1.005) (926)
Resultado do período  (40) (78)
Total do patrimônio líquido  7.011 7.051
Total do passivo e patrimônio líquido  10.100 10.489

Demonstração do Resultado para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares de reais)

  2018 2017
Receita operacional líquida  (136) 43
Custo operacional
Na incorporação e venda de imóveis  (144) (244)
Lucro bruto  (280) (201)
(Despesas) receitas operacionais
Despesas de vendas  (80) (44)
Despesas gerais e administrativas  (38) (106)
Outras receitas e despesas operacionais  - (5)
Receitas financeiras  374 477
Despesas financeiras  79 (58)
Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social  55 63
Imposto de renda e contribuição social  (95) (141)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - -
Lucro/Prejuizo do exercício  (40) (78)

Balanço Patrimonial findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares de reais)

Jardins da Barra Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº: 09.253.266/0001-10

Demonstrações Financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares de reais)

  2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  55 63
Despesas que não afetam o caixa
 e equivalentes de caixa
Depreciações e Amortizações
Redução (aumento) nas contas do ativo
Clientes  1.274 250
Estoques  (91) 4
Outros  (186) 7.622
Aumento (redução) nas contas do passivo
Fornecedores de materiais e serviços  1 (30)
Impostos e contribuições  (115) (499)
Outros credores  (234) (8.027)
Adiantamento de Clientes  - 40
Reserva de capital  - -
Geração (utilização) de caixa nas
 atividades operacionais  704 (577)
Atividades de investimentos
Redução de Capital  - -
Títulos e valores mobiliários e aplicações caucionadas  375 610
Geração (utilização) de caixa nas
 atividades de investimentos  375 610
Atividades de financiamentos
Impostos pagos  (95) (142)
Utilização de caixa nas atividades financeiras  (95) (142)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa  984 (109)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  249 358
No fim do exercício  1.233 249
Aumento em caixa e equivalentes de caixa  984 (109)

Notas Explicativas
Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social o planejamento, 
a promoção, a incorporação e a venda de unidades habitacionais. 2. Base 
de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: As 
demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, 
interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC’s) referendados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro 
(International Financial Reporting Standards (IFRS)). Na elaboração das 
demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas que afetam os 
montantes demonstrados de ativos, passivos e outras transações durante 
os períodos reportados e requerem a divulgação de ativos e passivos 
contingentes na data das demonstrações financeiras. 3. Principais práticas 
contábeis: (a) Apuração do resultado de incorporação e venda de 
imóveis: (a) Nas vendas de unidades concluídas, o resultado é apropriado 
no momento em que a venda é efetivada com a transferência significativa 
dos riscos e direitos, independentemente do prazo de recebimento do valor 
contratual. (b) Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os 
seguintes procedimentos: O custo incorrido (incluindo o custo do terreno 
e demais gastos relacionados diretamente com a formação do estoque) 
correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao 
resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é 

Demonstração do valor adicionado para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares de reais)

  2018 2017
Receitas  (142) 46
Vendas de mercadoria, produtos e serviços  (142) 46
Insumos adquiridos de terceiros  (224) (293)
Custos das mercadorias e serviços vendidos  (144) (244)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (80) (49)
Valor adicionado bruto  (366) (247)
Retenções  (38) (106)
Despesas gerais e administrativas  (38) (106)
Depreciação, amortização e exaustão  - -
Valor adicionado líquido produzido pela entidade  (404) (353)
Valor adicionado recebido em transferência  374 477
Resultado financeiro  374 477
Valor adicionado total a distribuir  (30) 124
Distribuição do valor adicionado  (30) 124
Impostos, taxas e contribuições  89 146
Juros e aluguéis  (79) 58
Lucro/prejuizo do exercício  (40) (79)

apropriado ao estoque; As receitas de vendas são apropriadas ao resultado, 
utilizando-se o método do percentual de conclusão de cada empreendimento, 
sendo esse percentual mensurado em razão do custo incorrido em relação 
ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos; Os montantes 
das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos valores 
efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou 
realizável a longo prazo, na rubrica “Contas a receber de incorporação e 
serviços prestados”. (b) Aplicações financeiras: As aplicações financeiras 
caucionadas são realizadas por meio de fundo de renda fixa, com valorização 
de suas cotas através de aplicação dos recursos exclusivamente em títulos 
públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, ou índices de preços e 
são caucionados como parte da garantia de emissões da Companhia. (c) 
Clientes por incorporação e vendas de imóveis: São apresentados aos 
valores presentes e de realização. A classificação entre circulante e não 
circulante é realizada com base na expectativa de vencimento das parcelas 
dos contratos. As parcelas em aberto são atualizadas com base no Índice 
Nacional da Construção Civil (INCC) para a fase de construção do projeto, 
e pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) e juros de 12% ao ano, 
após a data de entrega das chaves das unidades concluídas. O ajuste a 
valor presente é calculado entre o momento da assinatura do contrato e a 
data prevista para entrega das chaves do imóvel ao promitente comprador, 
utilizando uma taxa de desconto representada pela taxa média dos 
financiamentos obtidos pela Companhia, líquida do efeito inflacionário. A 
reversão do ajuste a valor presente, considerando-se que parte importante 
do contexto operacional da Companhia é a de financiar os seus clientes 
até a entrega das chaves, foi realizada, tendo como contrapartida o próprio 
grupo de receitas de incorporação imobiliária, de forma consistente com 
os juros incorridos sobre a parcela do saldo de contas a receber referentes 
ao período “pós-chaves”. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, 
quando necessária, é constituída em montante considerado suficiente pela 
administração para cobrir as perdas prováveis na realização dos créditos. (d) 
Imóveis a comercializar: Demonstrados ao custo de construção, que não 
excede ao seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, 
a parcela em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades ainda 
não comercializadas. O custo compreende construção (materiais, mão-de-
obra própria ou contratada de terceiros e outros relacionados) e terrenos, 
inclusive encargos financeiros aplicados no empreendimento incorridos 
durante a fase de construção. (e) Outros ativos circulantes e realizáveis 
à longo prazo: São demonstrados pelo valor de custo ou de realização, 
incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e rendimentos 
auferidos até a data do balanço. (f) Outros passivos circulantes e não 
circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações 
monetárias até a data do balanço patrimonial, cuja contrapartida é lançada 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares de reais)
  Capital Reservas Reservas de Lucros
  social de capital Retenção de Lucros acumulados Total
Saldos em 01 de Janeiro de 2017  6.547 1.509 (926) - 7.130
Prejuízo do exercício  -   (79) (79)
Reserva de Lucros      -
Reserva de retenção de lucros  - - (79) 79 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017  6.547 1.509 (1.005) - 7.051
Prejuízo do exercício  -   (40) (40)
Reserva de Lucros      -
Reserva de retenção de lucros  - - (40) 40 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018  6.547 1.509 (1.045) - 7.011

ao resultado do exercício. Quando aplicável os passivos circulantes e 
não circulantes são registrados ao valor presente com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação (g) 
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: (a) corrente: 
O imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre 
o lucro líquido (CSLL) na Companhia são calculados e registrados com 
base no lucro presumido RET - Regime Especial de Tributação, à razão 
de 1,26% IRPJ e 0,66% CSLL sobre as receitas brutas (4% também 
considerando Pis e Cofins sobre as receitas) e lucro presumido, sendo 
imposto de renda à razão de 8% e a da contribuição social sobre o lucro 
líquido à razão de 12% . A base calculada nas alíquotas vigentes de 15% 
para IRPJ e 10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R$ 
60.000,00 por trimestre e 9% de CSLL. 4. Patrimônio Líquido - O capital 
social da Companhia em 31/12/2018 é de R$ 6.547 (milhares de reais) 
totalmente subscrito e integralizado e dividido em 6.547.000 (Seis milhões 
e Quinhentos e Quarenta e Sete mil) ações ordinárias, todas nominativas, 
sem valor nominal.

A Diretoria
Contadora: Taimir L.C.Barbosa - CRC 1SP-330186/O-3
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1. Contexto Operacional: A You Inc Incorporadora e Participações S.A. 
(“Companhia”) foi constituída em 14/12/2009 e atua como “holding” das em-
presas mencionadas na nota explicativa nº 8. A Companhia, por meio de 
suas controladas, mantém preponderantemente e caracterizados em seu 
objeto social: (a) a aquisição, o desenvolvimento, a construção, a operação, 
a venda, a locação e a administração, diretamente ou através de Compa-
nhia de propósito específico, de imóveis no Estado de São Paulo e em 
outras áreas do Brasil; e (b) a participação como sócia, acionista ou cotista 
em quaisquer outras Companhia que desenvolvam atividades relacionadas 
ao item (a) anterior. Ao longo dos seus últimos 3 anos de operação, a YOU 
INC lançou VGV consolidado da ordem de R$ 1,7 bilhão e possui projetos 
em aprovação que somam VGV de R$ 779 milhões. O VGV previsto para 
lançamento em 2019 deve ser expressivamente maior quando compara-
do aos exercícios anteriores, embasado na melhora dos fundamentos de 
mercado imobiliário e da economia como um todo. Importante observar 
que, com relação aos terrenos adquiridos e em aprovação, os mesmos se 
encontram substancialmente quitados (*). A Companhia conta atualmente 
com 11 canteiros de obra em execução. Todas a obras da Companhia con-
tam com financiamento bancário tipo plano empresário, reduzindo a sua 
exposição de caixa nos projetos em construção (*). Outro dado importante é 
o nível de estoque pronto da YOU INC, sendo o total de unidades de 3,86% 
de todas as entregas efetuadas. O nível de estoque atual representa baixo 
custo de manutenção, não onerando significativamente o fluxo de caixa dos 
respectivos projetos (*). A Administração da Companhia entende mitigar os 
pontos de pressão sobre seu fluxo de caixa através da contratação de finan-
ciamento para obra, gerenciamento e negociação das solicitações de dis-
trato e baixo custo de manutenção de estoque. (*) Estes são os principais 
pilares de manutenção de seu fluxo de caixa e consequente manutenção 
de sua capacidade operacional. (*) Informações não sujeitas ao exame dos 
auditores independentes. 2. Principais Políticas Contábeis: 2.1. Declara-
ção de conformidade: As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 

Balanços Patrimoniais 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios 

- Diretor Presidente
 - Diretor

 Controladora Consolidado

Circulantes 662 3.151 740.068 581.450
Caixa e equivalentes de caixa 19 2.429 62.073 48.221
Contas a receber de clientes - - 246.098 191.352
Estoque de imóveis a comercializar - - 427.332 339.346
Adiantamentos diversos 528 525 3.585 1.814
Impostos a recuperar 103 103 336 238
Despesas antecipadas - 17 475 137
Outros créditos 12 77 169 342

Contas a receber de clientes - - 57.311 90.622
Partes relacionadas 24.939 3.957 2.551 3.583
Despesas antecipadas - 12 1.097 76
Investimentos 83.430 108.024 - -
Imobilizado 484 717 4.475 4.154
Intangível 162 185 222 227

   Reserva      Partici-

 social ções de emissão va retenção acumu- tários da contro-

Aumento e integralização de capital - - - - - - - 25.338 25.338
Recursos capitalizáveis - - - - - - - 4.985 4.985
Transações de capital - (2.975) - - - - (2.975) - (2.975)
Redução de capital social - - - - - - - (60.277) (60.277)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - - (26.047) (26.047) 9.902 (16.145)
Distribuição de lucros - - - - - - - (7.598) (7.598)

Aumento e integralização de capital - - - - - - - 55.268 55.268
Redução de capital social - - - - - - - (68.510) (68.510)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - - (15.800) (15.800) 46.639 30.839
Apropriação de reserva de retenção de lucros - - - - (31) 31 - - -
Distribuição de lucros - - - - - - - (38.280) (38.280)

 Controladora Consolidado
 

Despesas gerais e administrativas (22.507) (22.298) (38.670) (38.767)
Despesas comerciais (309) (204) (16.697) (18.522)
Resultado de equivalência 
 patrimonial 10.406 5.229 - -
Ganho na distribuição
  desproporcional de lucros 2.723 442 5.687 1.353
Ganho na alienação de
 participação societária 1.566 - 1.555 -
Outras receitas operacionais - - 20 -
Receita com taxa de administração 5.156 8.996 - -
Despesas tributárias (446) (778) - -

 Financeiro 
Resultado Financeiro 
Receitas financeiras 40 293 8.385 8.758
Despesas financeiras (11.881) (16.676) (16.040) (24.188)
 (11.841) (16.383) (7.655) (15.430)

Ações em circulação 22.481 22.481 - -
Prejuízo básico e diluído por ação - R$ (0,70) (1,16) - -
Proprietários da controladora - - (15.800) (26.047)
Participação de não controladores - - 46.639 9.902

Fluxo de Caixa das Controladora Consolidado
 

Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS (15.252) (24.996) 40.125 (8.204)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) 
 antes do IR e da CS com o caixa líquido 
(aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais: 
Resultado de equivalência
 patrimonial (10.406) (5.229) - -
Ajuste a valor presente - - (2.186) 1.073
Imposto de recolhimento diferido - - 175 (1.456)
Juros incorridos sobre empréstimos,
  debêntures e financiamentos 11.340 15.664 11.340 8.706
Depreciações e amortizações 332 451 2.905 2.456
Baixa do valor residual de imobilizado - - - -
Provisão para riscos 851 66 851 66
Ganho na distribuição de
  lucro desproporcional (2.723) (442) (5.687) (1.353)
Custos de emissão das debêntures 57 339 57 339
Provisão para distratos - - 1.831 1.743
Redução (aumento) nos ativos operacionais: 
Contas a receber de clientes - - (19.249) (10.672)
Estoque de imóveis a comercializar - - 29.656 77.676
Impostos a recuperar - (60) (98) (47)
Partes relacionadas (7.309) 9.141 51.828 34.676
Outros créditos 65 59 173 (33)
Despesas antecipadas 17 (29) (1.359) (72)
Adiantamentos diversos (3) (43) (1.771) (25)
Aumento (redução) nos passivos operacionais: 
Fornecedores 653 159 4.302 314
Terrenos a pagar - - (75.534) (10.802)
Impostos, taxas e contribuições a recolher (229) 15 559 (79)
Adiantamentos de clientes - - 8.930 (7.683)
Provisões sociais (358) (328) (345) (315)
Outras contas a pagar - (2.638) 314 (4.563)
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
  operações (22.965) (7.871) 46.817 81.745
IR e contribuição social pagos (411) (1.051) (9.286) (7.941)
Juros sobre empréstimos, debêntures
 e financiamentos pagos (11.340) (15.664) (42.046) (30.098)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 nas atividades operacionais (34.716) (24.586) (4.515) 43.706

Aumento de capital de controladas (1.827) 5.315 - (2.975)
Redução de capital de controladas 23.450 8.000 - 
Aquisição de bens do ativo imobilizado
   e de itens do intangível (76) (92) (3.221) (1.983)
Dividendos recebidos de controladas 16.100 6.909 - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
  atividades de investimento 37.647 20.132 (3.221) (4.958)

Captação de empréstimos 
 e financiamentos 23.472 38.821 228.072 152.900
Pagamento de empréstimos 
 e financiamentos (28.813) (38.035) (154.962) (148.564)
Redução de capital - - (13.242) (29.954)
Dividendos distribuídos - (14) (38.280) (8.391)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento (5.341) 772 21.588 (34.009)

 de Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa 

  de Caixa e Equivalentes de Caixa 

 Controladora Consolidado
 

Outros resultados abrangentes - - - -

  do Período 

Proprietários da controladora - - (15.800) (26.047)
Participação de não controladores - - 46.639 9.902

 Controladora Consolidado
Receita 
Incorporação, revenda de 
 imóveis e serviços 5.156 8.996 370.994 319.767

Custo - - (265.784) (248.968)
Materiais, energia, serviços de terceiros 
 e outros operacionais (8.835) (5.771) (23.988) (21.501)
Despesas comerciais (309) (204) (14.230) (16.590)
 (9.144) (5.975) (304.002) (287.059)

Retenções 
Depreciações e amortizações (332) (451) (2.905) (2.456)
 (332) (451) (2.905) (2.456)

Resultado de equivalência patrimonial 10.406 5.229 - -
Ganho na distribuição de lucro 2.723 442 5.687 1.353
Ganho na distribuição desproporcional
  de lucros 1.566 - 1.555 -
Outras receitas - - 20 -
Receitas financeiras - incluindo 
 variações monetárias 40 293 8.385 8.758
 14.735 5.964 15.647 10.111

Salários e encargos 11.738 13.615 12.004 13.761
Remuneração da Administração 680 1.543 680 1.543
Impostos, taxas e contribuições 994 1.829 18.611 15.578
Despesas financeiras - incluindo 
  variações monetárias 11.881 16.676 16.040 24.188
Aluguéis 922 918 1.560 1.438
Participação de acionistas não 
  controladores no resultado - - 46.639 9.902
Prejuízos incorridos (15.800) (26.047) (15.800) (26.047)
 

Passivos  Patrimônio Controladora Consolidado

Circulantes 52.596 70.761 267.316 188.838
Fornecedores 1.030 377 16.365 12.063
Empréstimos, financiamentos
  e debêntures 22.162 41.144 103.879 87.944
Terrenos a pagar - - 6.654 8.270
Impostos, taxas e contribuições
   a recolher 102 206 3.873 3.314
Provisões sociais 1.396 1.754 1.428 1.773
Adiantamentos de clientes - - 48.664 27.139
Impostos de recolhimento diferido - - 11.728 9.702
Partes relacionadas 27.425 26.799 56.475 22.528
Outras contas a pagar 481 481 18.250 16.105
Não Circulantes 
Empréstimos, financiamentos
   e debêntures 54.515 40.817 209.296 147.816
Terrenos a pagar - - 942 1.364
Impostos de recolhimento diferido - - 2.292 4.143
Adiantamento de clientes - - 14.529 17.932
Partes relacionadas 40.949 27.902 23.782 12.620
Provisão para riscos 1.385 534 1.385 534
Patrimônio Líquido 

Capital social 18.074 18.074 18.074 18.074
Reserva de capital - ágio 
 na emissão de ações 20.047 20.047 20.047 20.047
Transações de capital (2.975) (2.975) (2.975) (2.975)
Reserva legal 2 2 2 2
Reservas de lucros - 31 - 31
Prejuízos acumulados (74.916) (59.147) (74.916) (59.147)
Patrimônio líquido (negativo) atribuível a
  proprietários da controladora (39.768) (23.968) (39.768) (23.968)
Participação de não controladores - - 325.950 330.833
Total dos Passivos e do 

no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), 
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas 
na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os aspectos relacionados a 
transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o en-
tendimento da administração da companhia, alinhado àquele manifestado 
pela CVM no Ofício Circular /CVM/SNC/SEP nº 02/18 sobre a aplicação 
do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15). Todas as informações 
relevantes utilizadas pela Administração na gestão da Companhia estão 
evidenciadas nestas demonstrações financeiras. 2.2. Base de elaboração: 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 
de consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem 
as operações da Companhia e de suas controladas. Todas as transações, 
saldos, receitas e despesas entre as controladas e a Companhia são elimi-
nados integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo 
destacada a participação dos acionistas não controladores. -
mentos em controladas: O controle é obtido quando a Companhia tem o 
poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade 
para auferir benefícios de suas atividades. Nesse método, os componentes 
dos ativos, passivos e resultados são combinados integralmente e o valor 
patrimonial da participação dos acionistas não controladores é determina-
do pela aplicação do percentual de participação deles sobre o patrimônio 
líquido das controladas. Nas demonstrações financeiras individuais da con-
troladora, as participações em controladas são reconhecidas pelo método 
de equivalência patrimonial. As demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas da Companhia estão apresentadas na 
moeda funcional da controladora, ou seja, em reais (R$). Utilização de 
estimativas e julgamentos. As demonstrações financeiras foram elaboradas 
em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC) e as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis a entidades 
de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo CPC e pelo CFC, as 
quais requerem que a Administração faça estimativas que podem afetar o 
valor de ativos e passivos reportados, a divulgação de ativos e passivos 

contingentes nas datas dos balanços e os valores de receitas e despesas 
reportados para o período coberto. Na elaboração dessas demonstrações 
financeiras, algumas estimativas foram feitas pela Administração, incluindo 
a estimativa de vida útil dos bens do ativo imobilizado, a determinação de 
taxas de desconto a valor presente utilizadas na mensuração de certos 
ativos e passivos e a provisão para riscos e processos judiciais

A íntegra das Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia

Com tanta popularidade, 
a consultora em nutrição 
da Associação Brasileira 

das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & 
Bolos Industrializados (ABI-
MAPI) Marcela Tardioli, lista 
algumas curiosidades e des-
venda mitos e verdades sobre 
o alimento.

Ao contrário do que alguns 
pensam, por ser fonte de car-
boidrato o pão é nutritivo e 
essencial para fornecimento 
de energia para o corpo e a 
mente no dia-a-dia. “Nas ver-
sões industrializadas, que são 
ainda mais práticos e possuem 
maior prazo de validade, en-
contramos ainda mais opções 
com apelo de saudabilidade, 
como os integrais, enriqueci-
dos com grãos, entre outros”, 
explica Marcela. Vamos, então, 
esclarecer as principais dúvidas 
sobre o alimento: 
 • Pão de forma é real-

mente o vilão das dietas 

- Mito. Segundo a OMS, os 
carboidratos devem contri-
buir com 60% do total de 
calorias ingeridas. Dentro 
dessa recomendação, o 
consumo de pão não faz 
mal à saúde, e não contribui 
para o aumento do peso 
desde que seja consumido 
com moderação e em por-
ções corretas, assim como 
qualquer outro alimento. 
Além disso, é importante se 
atentar ao que escolhemos 
para adicionar no pão como 
manteiga, requeijão ou 
queijos, que podem acabar 
deixando-o mais calórico.

 • Nem todo pão de forma 

Os mitos e as verdades 
sobre o pão industrializado
Com manteiga, requeijão, geleia e até mesmo puro. Quente ou frio, de manhã a tarde ou a noite, o pão 
é um dos alimentos mais versáteis e queridos por parte das famílias

dito como integral é, de 

fato, integral - Verdade. 
Fique sempre atento ao 
rótulo. O primeiro ingre-
diente descrito é o que 
tem em maior quantidade 
no produto. Para o pão ser 
considerado integral deve 
vir descrito na lista dos 
ingredientes em primeiro 
lugar a farinha de trigo 
integral e não farinha de 
trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, por exemplo.

 • A opção de pão de forma 

integral é mais saudável 

- Verdade. O pão integral é 
rico em fi bras, que favore-
cem o controle dos níveis 
de gordura no sangue e 
contribuem positivamente 
para melhores índices gli-
cêmicos, principalmente 
após as refeições. Dessa 

forma, os alimentos inte-
grais podem contribuir 
para redução do risco de 
doenças do coração e de 
diabetes, quando inseridos 
em uma dieta balanceada 
aliada a hábitos saudáveis 
de vida. 

 • Para quem deseja perder 

peso, o pão não deve ser 

consumido nem antes e 

nem depois de ativida-

des físicas. - Mito. Uma 
boa alimentação para aca-
demia prevê carboidratos 
associados a fontes de 
proteína, especialmente 
no período pós-treino. Por-
tanto, ingestão do alimento 
ajuda a recarregar a energia 
do corpo, favorecendo a 
recuperação muscular e 
evitando a fadiga.

 • O pão promove a forma-

ção de serotonina - Ver-
dade. Alimentos ricos em 
carboidratos contribuem 
para a formação deste neu-
rotransmissor, responsável 
pelo humor e sensação de 
bem-estar. Sendo assim, 
consumir pão pode ajudar 
a manter a disposição e 
alto-astral no dia-a-dia.

 • Comer pão deixa in-

chado - Mito. O pão em si 
não faz mal se consumido 
moderadamente. Mas, um 
fator que pode provocar a 
sensação de inchaço é se a 
pessoa for celíaca (intole-
rante ao glúten). Por isso, 
em caso de desconforto 
abdominal, é importante 
procurar um profi ssional 
para uma melhor avaliação 
e orientação. Fonte: ABI-
MAPI.
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As novas regras 

divulgadas pelo Banco 

Central terá impacto 

em todo o mercado 

fi nanceiro e, certamente, 

simplifi cará o processo de 

transferência de dinheiro

O objetivo é que as trans-
ferências de dinheiro 
aconteçam em tempo 

real, independente da insti-
tuição fi nanceira de origem e 
destino. Com estrutura fl exí-
vel e aberta, as novas regras do 
BC buscam garantir o acesso e 
o surgimento de participantes 
que ofertem serviços inovado-
res e diferenciados, papel que 
tem sido desempenhado pelas 
fi ntechs e que agora poderá 
ser ainda mais ampliado. Na 
Europa isso já é uma realida-
de desde novembro do ano 
passado. 

Na China, dois serviços es-
tão revolucionando o sistema 
de pagamentos com o WeChat 
Pay e o AliPay. Por eles, as 
pessoas associam suas contas 
correntes a esses serviços 
e ganham QR codes que as 
identifi cam, bastando apenas 
escaneá-lo com a câmera 
do celular para realizar uma 
transferência imediatamente 
a qualquer dia e horário.

A defi nição dos requisitos 
fundamentais é o ponto de 
partida para o início do proces-
so de implantação do sistema 
de pagamentos instantâneos 
no Brasil. 

O novo sistema terá uma 
estrutura fl exível e aberta, 
com o objetivo de garantir 
o acesso e o surgimento de 
participantes que ofertem 
serviços inovadores e dife-
renciados, afirma o Banco 
Central. Os prestadores de 
serviços de pagamento serão 
classifi cados em três grupos:
 • Com participação 

direta: instituição fi -
nanceira ou de paga-
mento que oferecem 
ao usuário final uma 
conta transacional para 
movimentar dinheiro 
(contas de pagamento 
e conta corrente, por 
exemplo) e que, para 
fi ns de liquidação en-
tre instituições, possui 
conta no BC e conexão 
à infraestrutura centra-
lizada de liquidação;

 • Prestadores com par-

ticipação indireta: 
instituições fi nanceiras 
ou de pagamento que 
oferecem uma conta 
transacional para o usu-
ário fi nal e que, para fi ns 

de liquidação entre ins-
tituições, não possuem 
conta no Banco Central 
nem conexão à infra-
estrutura centralizada 
de liquidação. Neste 
caso, os participantes 
indiretos deverão rea-
lizar suas liquidações 
por intermédio de um 
participante direto, 
mediante prestação de 
serviços via contrato;

 • Provedores de ser-

viço de iniciação de 

pagamento: institui-
ções que não ofertam 
uma conta transacional 
para o usuário fi nal, mas 
serviço de  pagamen-
to utilizando a conta 
transacional em que o 
usuário detém em uma 
instituição financeira 
ou de pagamento. Essa 
forma de participação 
ainda está em discussão 
e está condicionada à 
existência de regulação 
futura específi ca.

O BC também será respon-
sável por operar a infraestru-
tura única de liquidação, que 
estará disponível 24 horas 
todos os dias do ano. A conec-
tividade entre os participantes 
diretos e a infraestrutura cen-
tralizada de liquidação poderá 
ser realizada de forma fl exível, 
diretamente ou por meio de 
empresas de conectividade 
conhecida como switch.

Elas poderão, inclusive, 
agregar vários participantes 
à estrutura de conectivida-
de. No âmbito do serviço de 
conectividade, essas empre-
sas especializadas poderão 
ofertar a funcionalidade de 
tradução de padrões, em 
que o prestador do serviço 
de conectividade recebe as 
instruções de pagamento em 
um determinado formato e 
traduz essas instruções para 
o padrão de comunicação do 
sistema.

É fundamental que as 
empresas envolvidas nesse 
novo sistema de pagamentos 
instantâneos tenham o know-
-how do SPB (Sistema de 
Pagamentos Brasileiro) para 
atender essa nova demanda. 
O objetivo do BC é incentivar 
o surgimento de novas ofer-
tas no mercado para que o 
usuário e empresas tenham o 
dinheiro disponível 24x7 nas 
transferências. 

Isso certamente terá um 
impacto em todo o sistema 
fi nanceiro em médio e longo 
prazo.

(*) - É CEO e presidente
da Tree Solution.

O impacto das regras do 
sistema de pagamentos 

instantâneos no mercado
Odilon Costa (*)

Vivaldo José Breternitz (*) e Antônio César Galhardi (**)

Fortemente baseada em tec-
nologia, a Airbnb é uma empresa 
bilionária conhecida como “a 
maior rede de hotéis do mundo 
sem possuir nenhum quarto”.

Foi fundada em 2008. Seus 
criadores, Brian Chesky e Joe 
Gebbia tinham uma ideia, mas 
não tinham dinheiro. Por isso 
- para conseguir algum - apro-
veitaram a campanha eleitoral 
americana daquele ano que 
opunha Barak Obama a John 
McCain e lançaram no merca-
do cereais cujas caixas eram 
ilustradas com caricaturas dos 
candidatos. 

Cada cereal tinha um nome 
divertido e ligado ao candidato: 
ObamaO’s para o democrata e 
Cap’n Mccain’s para o republi-
cano. Os próprios empreende-
dores desenharam as caixas, 
mandaram imprimir mil delas, 
compraram cereais baratos 
que já estavam no mercado 
(Cherrios e Captain Crunch) e 
os embalaram - fizeram isso em 
seu apartamento, fechando as 
caixas com uma pistola de cola 
quente. 

Por alguma razão desconheci-
da, Chesky, Gebbia e seus cere-
ais tiveram a sorte de aparecer 
em uma rede nacional de TV, 
fazendo com que as mil caixas 
fossem todas vendidas em um 
único dia, a US$ 40 cada uma, 
deixando 30 mil dólares líquidos 
para os empreendedores. 

Esse dinheiro foi suficiente 
para manter o negócio funcio-

nando por alguns meses, até 
ser aceito por um programa de 
aceleração de startups do Vale 
do Silício e realmente iniciando 
sua trajetória de sucesso. 

Um ano depois, a empresa 
tinha quinze funcionários, tra-
balhando no mesmo apartamen-
to; para abrir espaço, Chesky 
deixou o local e foi viver em um 
imóvel locado via Airbnb. Mas a 
ideia já era realmente um êxito: 
até o final de 2010, investidores 
colocaram quase 8 milhões de 
dólares na empresa, que já havia 
vendido mais de 700 mil noites 
de hospedagem.

O crescimento tem sido con-
tínuo: escritórios foram abertos 
em diversos países e novos 
tipos de serviço criados, desde 
a oferta de imóveis mais luxuo-
sos até aqueles de custo muito 
mais baixo, destinados a vítimas 
de desastres naturais, como o 
tufão Sandy, que atingiu Nova 
Iorque em 2012 e a refugiados 
e imigrantes ilegais. 

As empresas hoteleiras têm 
procurado, sem muito sucesso, 
combater a Airbnb, acusando-a 
de concorrência desleal, porém 
parece que a trajetória de cres-
cimento deve continuar, já se 
falando na abertura do capital 
da empresa neste ano de 2019.

(*) - É Doutor em Ciências pela 
USP, e professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

(**) - É Doutor em Engenharia 
Mecânica pela Unicamp, e professor 

do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza.

Competência e sorte: 
fundamentais para o sucesso
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MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA E SUA CONTROLADA
CNPJ 09.068.805/0001-41

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida 26   3.005.553 2.971.019
 Receita líquida de venda de energia 3.005.553 2.971.019
Custos do serviço de energia elétrica 27 (a)   (2.689.459) (1.857.730)
 Custo com venda de energia elétrica (1.486.198) (1.422.571)
 Custo de operação (1.203.261) (1.113.710)
 Compartilhamento de custos relacionados ao 
  cronograma de antecipação 
  (Reversão Impairment) 8    678.551
Lucro operacional bruto 316.094 1.113.289
 Despesas gerais e administrativas 27 (b) (262) (1.299) (195.220) (138.966)
 Outras receitas 371 263
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa (678.551)
 Participação nos resultados de subsidiária 10 (1.712.760) (1.103.640)   
Resultado operacional (1.713.022) (1.104.939) 121.245 296.035
 Receitas financeiras 28 53 24.590 127.777 114.973
 Despesas financeiras 28 (40.447) (20.810) (1.880.828) (1.551.186)
Despesas financeiras, líquidas (40.394) 3.780 (1.753.051) (1.436.213)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
 contribuição social (1.753.416) (1.101.159) (1.631.806) (1.140.178)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.780 9.657 (111.830) 48.676
Prejuízo do exercício (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações 
 ordinárias (em reais) 25 (166,88) (114,45)

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

1. Informações gerais: A Madeira Energia S.A. - MESA (“Companhia” ou “Controladora”) é uma socie-
dade anônima de capital fechado, constituída em 27 de agosto de 2007, com sede no município de São 
Paulo, Avenida Doutora Ruth Cardoso, número 4777, 6º andar, sala 02, CEP 05.477-000, e é a holding 
da empresa Santo Antônio Energia S.A. (“Controlada” ou “SAE”) que tem por objetivo a operação e 
manutenção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio e de seu sistema de transmissão, em trecho do Rio 
Madeira, município de Porto Velho, estado de Rondônia, assim como a condução de todas as atividades 
necessárias à operação da referida hidrelétrica e de seu sistema de transmissão associado. Em 29 de 
setembro de 2008, a Companhia obteve anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
para transferir a concessão de geração de energia para sua subsidiária integral, Santo Antônio Energia 
S.A., hoje responsável pela operação da Usina e das instalações de transmissão de interesse restrito da 
central geradora. O prazo de duração do Contrato de Concessão é de 35 anos, contados a partir da data 
de sua assinatura ocorrida em 13 de junho de 2008. (a) Capacidade de geração: A Usina Hidrelétrica 
(“UHE”) Santo Antônio tem capacidade instalada de 3.568 MW, com 50 unidades geradoras do tipo 
“bulbo” que operam em rios de baixa queda e grande vazão de água. Em 26 de julho de 2017, o Minis-
tério de Minas e Energia divulgou a Portaria nº 222 de 24 de julho de 2017, reduzindo parcial e tempo-
rariamente a garantia física da ampliação da UHE Santo Antônio em 96,1 MW médios, por força da 
condição operativa estabelecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, que autorizou a operação do reservatório na cota 71,3 m para vazões de até 
24.000 m³/s, até que sejam desafetadas as áreas de unidades de conservação ambiental. Essa redução 
não afetou a energia comercializada pela Companhia. Em 11 de abril de 2018, a Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 102/2016, apresentado pelo Gover-
no do Estado de Rondônia para liberação das áreas de 03 (três) Unidades de Conservação Estaduais. 
Com base neste fato, o IBAMA publicou em 30/05/2018 a Autorização Especial nº 15/2018, autorizando 
a Santo Antônio Energia a operar o reservatório da UHE Santo Antônio seguindo a seguinte regra 
operativa: - Operação na cota 71,3 m, para vazões afluentes ao reservatório de até 34.000 m³/s; - Ope-
ração na cota 70,5 m, para vazões afluentes ao reservatório acima de 34.000 m³/s. Em razão dessa 
nova condição operativa, o Ministério de Minas e Energia publicou a Portaria nº 155 de 11 de julho de 
2018, restabelecendo a Garantia Física da usina em 57 MW médios, totalizando então 2.385,1 MW 
médios. Em 31 de dezembro de 2018, a UHE Santo Antônio possuía 50 unidades geradoras em opera-
ção comercial, totalizando 2.385,10 MW médios de garantia física (já considerada a redução acima re-
ferida). (b) Comercialização de energia elétrica: A energia elétrica produzida é comercializada pela 
Controlada, na condição de “Produtor Independente”, nos termos estabelecidos pelo Contrato de Con-
cessão. Em cumprimento ao edital de leilão nº 05/2007 da UHE Santo Antônio, que prevê a comerciali-
zação de 70% (1.552,6 MW médios) da energia assegurada do projeto original da UHE Santo Antônio 
(2.218 MW médios) no Ambiente de Contratação Regulada - ACR, em 25 e 28 de julho de 2008, foram 
assinados, por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, os Contratos de 
Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs, com as 32 compradoras parti-
cipantes do Leilão nº 05/2007 - ANEEL. O saldo de 30% da energia assegurada do projeto original 
(665,4 MW médios) foi comercializado na modalidade de Contratos de Comercialização de Energia 
Elétrica no Ambiente Livre - CCEALs. A Energia referente à ampliação da UHE Santo Antônio (206,2 
MW médios) foi comercializada através do 19º leilão de energia A-3 realizado em 06 de junho de 2014, 
no qual a Controlada vendeu 129,6 MW médios de energia líquidos de perda. Os 70 MW médios restan-
tes foram comercializados na modalidade de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no 
Ambiente Livre - CCEALs. Em 31 de dezembro de 2017, a Controlada realizou a descontratação de 
287,86 MW médios para o ano de 2018, via Resolução ANEEL nº 711/16, visando a proteção do risco 
hidrológico. (c) Créditos de carbono: Em 2013, a Controlada obteve autorização para o registro na 
Organização das Nações Unidas (“ONU”) para participar do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(“MDL”). Com o aval da ONU, a UHE Santo Antônio foi a primeira usina de grande porte em operação 
comercial no Brasil a gerar efetivamente créditos de carbono para o mercado global. De acordo com a 
metodologia do MDL, o volume de créditos equivale à quantidade de gases de efeito estufa não emitidos 
na atmosfera, ampliando a oferta de energia gerada de fonte limpa e renovável. A UHE Santo Antônio 
com a operação na cota tem uma relação de potência nominal instalada/área de reservatório de 8,88 W/
m2, que é o dobro da eficiência energética mínima para gerar créditos de carbono (4 W/m2), graças ao 

uso de turbinas do tipo “bulbo”, responsável por gerar energia utilizando a vazão do rio, dispensando a 
formação de um grande reservatório. A Controlada reconhece o crédito de carbono quando se realiza a 
venda. (d) Programa de Compliance da Companhia: No que se refere à Lei 12.846/13, desde 2017 a 
Companhia possui uma Área de Compliance que estabeleceu um Programa de Integridade que além de 
outras atividades desenvolveu um conjunto de mecanismos e procedimentos de controles internos que 
tem como um de seus objetivos detectar, evitar e mitigar irregularidades praticadas contra si ou contra 
terceiros, a fim de manter os registros financeiros corretos e fidedignos. Dentre as atribuições da Área 
de Compliance está a orientação e apoio às áreas internas em questões relacionadas ao seu Código de 
Ética e Conduta e Manual Anticorrupção, bem como promover o adequado desenvolvimento das ativi-
dades do Programa de Integridade dentro da Companhia. Para isso atividades de treinamento, revisão 
e mapeamento de riscos foram executadas com sucesso em 2018, promovendo uma melhora contínua 
nos controles e adequação às melhores práticas do mercado. Com o objetivo de aprimorar suas práticas 
de governança e de integridade, a Companhia também conta com uma área de Governança Corporati-
va ligada à Presidência, promove o adequado acompanhamento de sua governança e a institucionaliza-
ção de suas práticas de conduta. (e) Aprovação das demonstrações financeiras: As presentes de-
monstrações financeiras foram examinadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas pelo Conselho de 
Administração da Companhia em 21 de fevereiro de 2019. 
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na prepara-
ção destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de 
modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As políticas 
contábeis específicas de rubricas apresentadas no balanço patrimonial, demonstração de resultado do 
exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa estão 
sendo apresentadas em suas respectivas notas explicativas. 2.1 Base de preparação: (a) Demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e consolida-
das foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e 
conforme as normas internacionais de relatório financeiro (Internacional Financial Reporting Standards 
(IFRS)), emitidas pelo “International Accounting Standards Board (IASB)”. Adicionalmente, foram consi-
derados aspectos da legislação específica emanada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANE-
EL, principalmente em relação à estruturação das contas contábeis e forma de registro dos eventos, 
visando à uniformização das práticas com outras companhias do setor elétrico, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consis-
tentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A apresentação da Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo 
com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. 
As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa 
demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demons-
trações financeiras. (b) Demonstrações financeiras individuais: As demonstrações financeiras indivi-
duais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e são divulgadas em conjunto com as demonstra-
ções financeiras consolidadas. Nesse sentido, nas demonstrações financeiras individuais, a Controlada 
é contabilizada pelo método de equivalência patrimonial. 2.1.1 Alterações adotadas pela Companhia 
e sua Controlada: a) CPC 48/IFRS 9: IFRS 9/CPC 48 - “Instrumentos Financeiros”, aborda a classifica-
ção, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros e substitui a orientação na IAS 
39/CPC 38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais 
alterações que a IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo mo-
delo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas (doravante deno-
minado modelo de perdas esperadas), em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) fle-
xibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge. A Companhia e a sua Controlada 
concluíram as avaliações dos impactos da adoção da IFRS 9/CPC 48 em suas demonstrações contá-
beis, conforme detalhado a seguir:

 Valor Em 31 de dezembro de 2019
Contábil

Índices
esti-

mados
Cenário

provável

Cenário 
possível

Aumento do 
risco em 25%

Cenário 
remoto

Aumento do 
risco em 50%

em 31 de 
dezembro 

de 2018
Ativos
 Caixa e equivalentes 
  de caixa - CDI - (Nota 4) 68.645 6,80% 73.313 74.480 75.647
 Depósitos em garantia (Nota 6) 127.500 6,80% 136.170 138.338 140.505
Passivos
 Debêntures - IPCA - (Nota 14.2) (4.704.863) 4,00% (4.893.058) (4.940.106) (4.987.155)
 Empréstimos - IPCA - 
  (Nota 14.1) (9.711.581) 4,00% (10.100.044) (10.197.160) (10.294.276)
 Concessões a pagar - 
  IPCA - (Nota 18) (273.284) 4,00% (284.215) (286.948) (289.681)
 Provisões socioambientais -
  IPCA (Nota 19) (358.272) 4,00% (372.603) (376.186) (379.768)
Passivo líquido exposto (14.851.855) (15.440.437) (15.587.582) (15.734.728)
Efeito líquido das variações (588.582) (735.727) (882.873)
A Análise não considera o financiamento do Banco da Amazônia S.A., cujos recursos financeiros são 
oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO. Esse financiamento possui taxa de 
juros fixa (Nota 14.1(b)). (c) Gestão de capital - Consolidado: Ao administrar o seu capital, a Compa-
nhia e sua Controlada têm como objetivo salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer re-
torno aos acionistas e benefícios a outras partes interessadas, além de perseguir uma estrutura de ca-
pital ideal para reduzir esse custo. Os índices de alavancagem financeira foram:

Nota Controladora Consolidado

Descritivo

31 de
dezembro

de 2018

31 de
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro

de 2018

31 de
dezembro

de 2017
Debêntures 14.2 4.692.345 4.321.381
Empréstimos 14.1 10.272.807 10.730.951
 Menos: Caixa e equivalentes de caixa 4 (2.472) (115) (68.645) (54.517)
Dívida líquida (A) (2.472) (115) 14.896.507 14.997.815
Total do patrimônio líquido 4.656.593 5.327.115 4.656.593 5.327.115
Total do capital (B) 4.654.121 5.327.000 19.553.100 20.324.930
Índice de alavancagem 
 financeira (C = A/B x 100) (0,05%) 0,00% 76,18% 73,79%
4. Caixa e equivalentes de caixa - Consolidado:

Controladora Consolidado
31 de 

dezembro
de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de
dezembro

de 2018

31 de
dezembro

de 2017
Fundos de caixa 15 21
Bancos conta movimento 7 1 3.743 15
Aplicações financeiras
 Certificado de depósito bancário (CDB) 225 28.211 44.817
 Operação Compromissada 2.240 114 36.676 9.664

2.472 115 68.645 54.517
As aplicações financeiras no ano de 2018 tiveram um rendimento médio de 87,58% da variação do CDI e 
possuem vencimento em até 730 dias da data da sua contratação e são prontamente conversíveis em caixa, 
pois todos os recursos estão aplicados com liquidez diária. Aplicações financeiras por agente financeiro:

Controladora Consolidado

Agente financeiro
Tipo de 

aplicação
Inde-

xador Rating

31 de 
dezembro

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017
Banco ABC 
 do Brasil S.A. CDB CDI AAA (Fitch)/

AAA (S&P) 10.023
Banco ABC 
 do Brasil S.A.

Compro-
missada CDI AA+ (Fitch)/

AA- (S&P) 6.901
Banco da 
 Amazônia S.A. CDB CDI AA (Fitch) 3.035

Banco Daycoval S.A. CDB CDI AA(Fitch)/
AA+(S&P) 18.395

Banco do Brasil S.A. CDB CDI AA (Fitch) 225 11.695 1.908

Banco do Brasil S.A.
Compro-
missada CDI AA (Fitch) 2.240 114 2.239 114

Banco do Nordeste 
 do Brasil S.A. CDB CDI AA(Fitch)/

AAA(S&P) 3.001 2.466

Banco Itaú S.A.
Compro-
missada CDI AAA (Fitch)/

AAA (S&P) 13.783

Banco Votorantim S.A.
Compro-
missada CDI AAA (S&P)/

Aa3(Moody´s) 13.753 9.551

Banco Votorantim S.A. CDB CDI AAA (S&P)/
Aa3(Moody´s) 10.024

Caixa Econômica
 Federal CDB CDI AA(Fitch) 10.480

Banco Bradesco S.A.

Títulos 
Capita-
lização

AAA(Fitch)
2.000

Outros 7 1 3.758 36
2.472 115 68.645 54.517

5. Contas a receber - Consolidado:
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Consumidores - Fornecimento industrial 47.463 61.245
Concessionárias - Suprimento convencional 280.148 258.484

327.611 319.729
Contas a receber “Consumidores - Fornecimento industrial” referem-se a créditos existentes com con-
sumidores de energia e contas a receber “Concessionárias - Suprimento convencional”, com revende-
dores de energia. O prazo de faturamento da Controlada é, em grande parte, de 15 dias, razão pela qual 
os valores dos títulos a receber correspondem ao seu valor justo na data da venda.
6. Depósitos em garantia - Consolidado:

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Circulante
 Reserva do serviço de debêntures - 2ª emissão (i) 1.795
 Reserva do serviço de debêntures - 3ª emissão (i) 11.177 10.488
 Câmara de comercialização de energia elétrica - CCEE (iii) 46.950
 Reserva Fianças (ii) 14.219 15.764

74.141 26.252
Não circulante
 Reserva do serviço da dívida 1 - BNDES direto/indireto/FNO (iv) 18.350 178.358
 Reserva do serviço da dívida 2 - BNDES direto/indireto (v) 89.545
 Reserva estática de debêntures - 3ª emissão (vi) 23.525 1.385
 Reserva de O&M (vii) 11.484 10.945

53.359 280.233
127.500 306.485

O saldo de depósitos em garantia no ativo circulante está composto, respectivamente, por montante para 
fazer face: (i) Aos juros da 2ª e da 3ª emissão de debêntures, que são compostos mensalmente e pagos 
semestralmente, próximo pagamento 27 de junho de 2019 e 15 de abril de 2019 respectivamente. (ii) A 
caução para fianças bancárias. (iii) Ao aporte em garantia para liquidação na CCEE (Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica). (iv) A Conta Reserva do Serviço da Dívida 1. Em 31 de dezembro de 2017, 
o montante equivale a três vezes o valor pago da última parcela de financiamento BNDES direto/indireto 
e FNO - Nota 14.1, subtraído do valor das fianças bancárias apresentadas como garantia no valor de R$ 
115.000. Em 31 de dezembro de 2018, o montante equivale somente a três vezes o valor pago da última 
parcela do FNO. Devido ao reperfilamento da dívida do BNDES direto/indireto a Controlada está desobri-
gada a compor a Conta Reserva até 31.12.2022. (v) A Conta Reserva do Serviço da Dívida 2. Em 31 de 
dezembro de 2017, o montante equivale a três vezes o valor pago da última parcela de financiamento 
BNDES direto/indireto. Em 31 de dezembro de 2018, devido ao reperfilamento da dívida do BNDES direto/
indireto a Controlada está desobrigada a compor a Conta Reserva até 31.12.2022. (vi) A composição da 
Conta Reserva Estática da 3ª emissão de debêntures. (vii) A Conta Reserva de O&M que devem ser 
mantidos aplicados durante toda a vigência do Contrato de Cessão Fiduciária.
7. Despesas pagas antecipadamente:

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Circulante
 Seguros 10.981 15.042
 Repactuação GSF 28.283 28.283

39.264 43.325
Não circulante
 Seguros 728 7.841
 Repactuação GSF 150.845 179.127

151.573 186.968
190.837 230.293

Conforme Resolução Normativa nº 684/2015, para reduzir a exposição ao risco do GSF (Generation 
Scaling Factor), a Companhia aderiu à repactuação do risco hidrológico com a ANEEL para seus con-
tratos de venda de energia no ACR - Ambiente de Comercialização Regulado, na forma da Lei nº 
13.203/2015, na classe de produto SP93, com prêmio de risco associado de R$3,25 por MWh para o 
montante de repactuação de 1.552,6 MW médios da parcela referente às 44 Unidades Geradoras da 
UHE Santo Antônio e, em 29 de dezembro de 2017, na classe de produto SP100 para o montante de 
repactuação de 129,6 MW médios da parcela referente às 6 Unidades Geradoras adicionais da UHE 
Santo Antônio. Parte do GSF repactuado recuperado no exercício de 2015 foi reconhecido, após seu 
pagamento, como prêmio de seguro no Ativo e estão sendo amortizados pelo período de 10 anos e 4 
meses, com início a partir de janeiro de 2015 e encerramento em abril de 2025.
8. Dispêndios reembolsáveis - Consolidado:

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Não circulante
Consórcio Construtor Santo Antônio (i) 65.351 60.771
Consórcio Construtor Santo Antônio (ii) 1.567.588 1.505.527
(–) Provisão para crédito de liquidação duvidosa (ii) (678.551) (678.551)

954.388 887.747
954.388 887.747

Tratam-se de desembolsos que não representam gastos da Controlada e que serão objeto de reembol-
so pelo seu beneficiário. Os gastos realizados pela Controlada, que possuem previsão contratual de 
reembolso, são inicialmente registrados no resultado ou no ativo imobilizado da SAE, conforme sua 
natureza, e, separadamente, a crédito de redução desse gasto, a Controlada apropria a parcela reem-
bolsável em contrapartida a “Dispêndios reembolsáveis”. Os reembolsos são registrados pelo valor do 

custo reembolsável incorrido e atualizados monetariamente conforme previsão de cada contrato. (i) 
Conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, celebrado em 01 de dezembro de 2008, que 
estabeleceu a primeira antecipação da entrada em operação comercial da Usina e de acordo com o 
Contrato para Implantação da UHE Santo Antônio celebrado entre a Controlada e o Consórcio Constru-
tor Santo Antônio (“CCSA”), a Santo Antônio Energia S.A. deve repassar ao CCSA o custo pela compra 
de volume de energia, ao preço da tarifa de energia resultante do leilão da UHE Santo Antônio (R$ 
78,87/MWh), tendo em vista o não cumprimento do cronograma de entrada em operação comercial de 
unidades geradoras previsto no cronograma do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. O saldo é 
atualizado monetariamente pelo IGP-M. (ii) Em novembro de 2010, durante a fase de construção da 
Usina, o Consórcio Construtor Santo Antônio (“CCSA”) apresentou para a Santo Antônio Energia S.A. 
(“Controlada” ou “SAE”) novo cronograma de entrada em operação comercial, antecipando, pela segun-
da vez, o início de entrada em operação comercial das unidades geradoras da UHE Santo Antônio, de 
01 de maio de 2012 para 15 de dezembro de 2011, estabelecendo “bônus” pelo resultado líquido que 
seria auferido em razão da antecipação, no valor máximo de R$ 122,00 por MWh, conforme 2º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão. No entanto, o cronograma de entrada em operação comercial das 
unidades geradoras não foi plenamente cumprido, gerando para a Controlada custos de recomposição 
de lastro referente à energia não gerada em razão do descumprimento da antecipação contratada. Tais 
custos suscitaram o direito de ressarcimento da Controlada junto ao CCSA cujo valor, referido à 31 de 
dezembro de 2018, atualizado monetariamente pelo IGP-M, monta à R$ 1.567.588 mil. Durante o exer-
cício de 2014, o CCSA requereu que, no cálculo dos custos de recomposição de lastro da energia não 
gerada em razão do descumprimento da antecipação, fosse utilizado o limitador de R$ 122,00 por MWh, 
referido à data-base do contrato assinado entre as partes. A Administração da Controlada efetuou aná-
lises do pleito, incluindo aspectos legais, e alterou sua estimativa quanto ao valor de realização do ativo. 
Assim, sobre o valor total do dispêndio reembolsável que naquela data era de R$ 1.383.211 mil, regis-
trou um impairment no valor de R$ 678.551 mil, resultando num valor esperado de recebimento de R$ 
704.660 mil em 31 de dezembro de 2014. A SAAG Investimentos S.A. e a CEMIG Geração e Transmis-
são S.A., acionistas da MESA, requereram, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (“CAM”), 
instauração de procedimento arbitral em face da Madeira Energia S.A. - MESA - CAM 63/15, em razão 
da constituição do impairment, o qual foi julgado em 07 de junho de 2017, deferindo os pedidos dos 
requerentes e determinando a reversão do impairment citado acima. A sentença arbitral foi tempestiva-
mente cumprida pela MESA e sua subsidiária integral, com a respectiva reversão do impairment no 
balancete contábil encerrado em julho de 2017, período abrangido pelas informações anuais de 31 de 
dezembro de 2017. Para dirimir a questão da responsabilidade do CCSA pelo ressarcimento dos custos 
de recomposição de lastro e a utilização do limitador contratual, a Controlada requereu, perante a Inter-
national Chamber of Comerce (“ICC”), a instauração de processo arbitral em face do CCSA, que se 
encontra em andamento. Este processo é revestido de confidencialidade, nos termos do Regulamento 
Arbitral da ICC. Neste contexto e tendo presente o que determina o Pronunciamento Técnico CPC 38 - 
Instrumentos Financeiros, nas informações referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 
2017, foi registrada Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD), no valor de R$ 678.551 mil, 
nas demonstrações financeiras no trimestre findo em 30 de setembro 2017, tendo em vista a expectati-
va da Companhia e sua Controlada com relação a recuperação destes ativos.
9. Imposto de renda e contribuição social diferidos - Consolidado: a) Composição: O Imposto de 
Renda e a Contribuição Social registrados no exercício são apurados em bases corrente e diferida. Es-
ses tributos são calculados com base nas leis tributárias vigentes na data do balanço e são reconheci-
dos na demonstração do resultado. O cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos é 
feito utilizando-se, respectivamente, as alíquotas de 25% e de 9%. O Imposto de Renda e a Contribuição 
Social diferidos são reconhecidos principalmente sobre: a) prejuízos fiscais e bases negativas da contri-
buição social; e b) provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa - PCLD (Nota 08) que corresponde a 
uma diferença temporária entre a base fiscal e o valor contábil pelo qual ele foi registrado. Esta diferença 
afetará o imposto em períodos futuros, quando a provisão for finalizada. O valor total de imposto diferido 
ativo reconhecido nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 é como segue:

Consolidado
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Saldo no início do exercício 627.181 588.161
Movimentação
Diferenças Temporárias - Provisão FID 12.837 117.403
Diferenças Temporárias - Provisão 678.551
Diferenças Temporárias Reversão de Provisão-Impairment (678.551)
Custos de transação de empréstimos e financiamentos (1.330)
Amortização - Custos de transação de emissão de debêntures 2.614 2.614
Amortização - Custos de transação de empréstimos 
 e financiamentos 24.990 1.558
Amortização do Uso do bem público (1.499) (1.499)
Amortização de Terrenos (74) (74)
Amortização de Servidões (2) (2)
Amortização de Despesas Pré-Operacionais- Efetuada de acordo
 com a entrada em operação das turbinas, sendo amortizado 1/44
  avos por mês/turbina (2.964) (3.905)
Realização da Diferença Temporária-Provisão FID (393.578)  

(357.676) 114.765
IRPJ - 25% (89.419) 28.691
CSLL - 9% (32.191) 10.329
Encargo fiscal (121.610) 39.020
Saldo no final do exercício 505.571 627.181
Os prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social não expiram no âmbito tributário brasileiro. 
b) Realização do IRPJ e CSLL: O reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da 
geração futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao desempenho 
futuro da Companhia e sua Controlada. Essas estimativas estão contidas no plano de negócios que 
anualmente é enviado para aprovação do Conselho de Administração da Companhia e sua Controlada. 
Esse plano é elaborado pela Diretoria, que utiliza como principais variáveis, os contratos de venda de 
energia firmados com seus clientes, custos e despesas operacionais pautados em critérios definidos 
pelos órgãos reguladores, atualização das dívidas com base em índices pré-estabelecidos (destacando-
se a TJLP e o IPCA). Essas variáveis são obtidas de consultores externos especializados, do desempe-
nho histórico da Companhia e sua Controlada e sua capacidade de criar lucro tributável.

Saldo em 
31 de 

dezembro 
de 2018Ativo 2019 2020 2021 2022 Após 2022

Prejuízos Fiscais (IR) e base negativa (CSL) (i) 264.705 264.705
Provisões Temporárias (ii) 230.707 230.707
Amortização de Despesas Pré-Operacionais (iii) 1.021 558 378 85
Amortização de Terrenos e Servidões (iv) 652 26 26 26 26 548
Direito de Outorga-UBP (iv) 12.743 510 510 510 510 10.703

509.828 1.094 914 231.328 536 275.956
Passivo
Custos de transação - emissão de debêntures (iv) 4.257 889 889 889 889 700

4.257 889 889 889 889 700
Líquido 505.571 205 25 230.439 (353) 275.256
O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhecidos sobre: (i) Prejuízos fiscais e base negativa da con-
tribuição social - a Controlada reconheceu, em 2015, crédito tributário de R$ 264.705, decorrente de 
Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos, calculados sobre prejuízos fiscais e bases negati-
vas acumulados até 31 de dezembro de 2014; (ii) PCLD - A diferença temporária está relacionada à 
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (Nota 08), que corresponde a uma diferença entre a base 
fiscal e o valor contábil pelo qual esse evento foi registrado nas demonstrações financeiras em 31 de 
dezembro de 2018, que poderá resultar numa quantia dedutível em períodos futuros, caso a quantia 
contabilizada, a título de provisão, seja liquidada; (iii) Despesas contábeis temporariamente não tributá-
veis; (iv) Despesas fiscais que serão refletidas contabilmente em períodos posteriores. A Controlada 
estima que será necessário gerar um lucro tributável de cerca de R$ 778.545 nos exercícios seguintes 
para realizar seus ativos fiscais diferidos constituídos sobre os prejuízos fiscais, apresentados em
31 de dezembro de 2018, se desconsiderada a limitação da utilização do prejuízo fiscal em 30% da base 
de cálculo ao ano. Anualmente, a Companhia e sua Controlada revisam as projeções de lucros tributá-
veis utilizando como base o seu plano de negócios. Se essa projeção indicar que os resultados tributá-
veis não serão suficientes para absorver o tributo diferido, será feita a baixa correspondente à parcela 
do ativo que não será recuperada. Em 06 de Dezembro de 2018, a Controlada obteve homologação do 
pedido do benefício fiscal do Lucro da Exploração referente à redução de 75% do Imposto de Renda 
junto à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM. O pedido de reconhecimento do 
direito à redução do IRPJ encontra-se em análise junto à Receita Federal do Brasil. 
10. Investimentos - Controladora: A Companhia consolida sua subsidiária integral Santo Antônio 
Energia S.A.

Controladora Consolidado

Ativo Nota

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 2.472 115 68.645 54.517
 Contas a receber 5 327.611 319.729
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 9 8 19.223 23.032
 Tributos compensáveis 2 3.737 6.864
 Estoques 63.575 59.478
 Depósitos em garantia 6 74.141 26.252
 Despesas pagas antecipadamente 7 39.264 43.325
 Outros ativos   22.034 23.541

2.483 123 618.230 556.738
Não circulante
  Tributos compensáveis 578 1.004
  Depósitos em garantia 6 53.359 280.233
  Despesas pagas antecipadamente 7 151.573 186.968
  Dispêndios reembolsáveis 8 954.388 887.747
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 9   505.571 627.181

  1.665.469 1.983.133

 Investimento em controlada 10 4.898.383 6.294.937
 Imobilizado 11 20.612.599 21.424.985
 Intangível 12   175.333 185.742

4.898.383 6.294.937 22.453.401 23.593.860

    
Total do ativo 4.900.866 6.295.060 23.071.631 24.150.598

Controladora Consolidado

Passivo e patrimônio líquido Nota

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017
Circulante
 Fornecedores 13 8 14 506.238 202.513
 Salários e encargos a pagar 55 51 18.176 2.816
 Empréstimos e financiamentos 14.1 53.259 689.586
 Debêntures 14.2 115.919 10.782
 Impostos e contribuições 15 3 71.859 121.146
 Adiantamentos de clientes 16 286.370 126.150
 Cauções em garantia 17 17.561 3.433
 Encargos regulamentares e setoriais 62.506 60.228
 Concessões a pagar 18 21.985 21.229
 Provisões socioambientais 19 93.640 50.018
 Outros passivos 20 4.608 718.495 33.820 742.433

4.671 718.563 1.281.333 2.030.334
Não circulante
 Fornecedores 13 409.278
 Empréstimos e financiamentos 14.1 10.219.548 10.041.365
 Debêntures 14.2 4.576.426 4.310.599
 Impostos e contribuições 15 74.570 9.115
 Adiantamentos de clientes 16 80.283
 Cauções em garantia 17 409.821 354.887
 Concessões a pagar 18 251.299 244.260
 Obrigações vinculadas à concessão 5.431 7.133
 Provisões socioambientais 19 264.632 346.991
 Provisão para contingências 21 45.531 711.192
 Outras provisões 22 557.284 518.225
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 23 239.602 249.382 239.602 249.382

239.602 249.382 17.133.705 16.793.149
Total do Passivo 244.273 967.945 18.415.038 18.823.483
Patrimônio líquido 24
 Capital social 10.619.786 9.546.672 10.619.786 9.546.672
 Prejuízos acumulados (5.963.193) (4.219.557) (5.963.193) (4.219.557)

4.656.593 5.327.115 4.656.593 5.327.115
Total do passivo e do patrimônio líquido 4.900.866 6.295.060 23.071.631 24.150.598

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Resultado líquido do exercício (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)
Resultado abrangente do exercício (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)
Resultado abrangente do exercício 
 atribuível ao acionista da Companhia (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM MILHARES DE REAIS

Nota Subscrito
A inte-

gralizar
Prejuízos

acumulados Total
Em 1 de janeiro de 2017 24 9.546.672 (3.128.055) 6.418.617
Total do resultado abrangente do exercício
 Prejuízo do exercício   (1.091.502) (1.091.502)
Em 31 de dezembro de 2017 24 9.546.672  (4.219.557) 5.327.115
Em 1 de janeiro de 2018 24 9.546.672 (4.219.557) 5.327.115
Total do resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício   (1.743.636) (1.743.636)
Total do resultado abrangente do exercício   (1.743.636) (1.743.636)
Total de contribuições de acionistas
 Aumento de capital em 28.08.2018 972.513 (217.843) 754.670
 Aumento de capital em 02.10.2018 85.000 85.000
 Aumento de capital em 03.10.2018 124.620 124.620
 Aumento de capital em 05.10.2018 43.165 8.223 51.388
 Aumento de capital em 06.12.2018 55.198 55.198
 Aumento de capital em 28.12.2018 2.238 2.238
Total de contribuições de acionistas 1.073.114    1.073.114
Em 31 de dezembro de 2018 24 10.619.786  (5.963.193) 4.656.593

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Prejuízo do exercício antes do IR e da CS (1.753.416) (1.101.159) (1.631.806) (1.140.178)
Ajustes
 Juros e variações monetárias, líquidas 40.447 (3.780) 1.562.301 1.490.562
 Energia elétrica comprada para revenda 682.437 85.115
 Encargo de uso da rede 3.729 97.229
 Depreciações e amortizações 887.061 838.050
 Perda com Baixa imobilizado 12.112 27.214
 Baixa Intangível 16 12
 Provisão contingências (665.661) 125.637
 Participação nos resultados de subsidiária 10 1.712.760 1.103.640   

(209) (1.299) 850.189 1.523.641
Variação nos ativos e passivos
 Contas a receber (7.882) 12.823
 Outros ativos 181 5.274 (8.334)
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar (1) 169 4.714 12.493
 Dispêndios reembolsáveis 48.286
 Despesas pagas antecipadamente 39.456 45.109
 Tributos compensáveis (2) 257 3.554 (5.212)
 Fornecedores (6) 11 26.837 (346.028)
 Salários e encargos a pagar 4 2 15.360 148
 Obrigações vinculadas à concessão - P&D (2.741) 8.517
 Impostos e contribuições sociais (3) (15) 7.992 47.045
 Adiantamentos de clientes 240.503 126.150
 Encargos regulamentares e setoriais 1.980 250
 Outros passivos 336 73 37.877 14.834
 Provisões socioambientais   (32.122) (92)

119 (621) 1.190.991 1.479.630
 Pagamento de juros e encargos sobre debêntures (98.292) (105.604)
 Pagamento de juros de empréstimos e 
  financiamentos 14.1 ( c) (837.928) (797.093)
 Pagamento de uso do bem público 18 (a)   (21.987) (21.283)
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades 
 operacionais 119 (621) 232.784 555.650
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aumento de capital em controlada 10 (316.206)
 Depósitos em garantia 6 178.985 48.843
 Adições ao imobilizado 11 (116.337) (45.552)
 Adições ao intangível 12   (191) (688)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimentos (316.206)  62.457 2.603
Fluxos de caixa das atividades de 
 financiamentos
 Aumento de capital dos acionistas 318.444 318.444
 Pagamento de debêntures - Principal 15.2 (e) (23.100)
 Pagamento de financiamentos - Principal 14.1 ( c)   (599.557) (538.610)
Caixa líquido aplicado pelas atividades 
 de financiamentos 318.444  (281.113) (561.710)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de 
 caixa, líquido 2.357 (621) 14.128 (3.457)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
 exercício 4 115 736 54.517 57.974
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
 exercício 4 2.472 115 68.645 54.517

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
EM MILHARES DE REAIS

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita   3.471.768 3.436.762
 Receitas operacionais 3.471.397 3.436.478
 Outras receitas 371 284
Insumos adquiridos de terceiros (121) (784) (2.008.294) (1.787.461)
 Serviços de terceiros (117) (779) (1.161.979) (1.130.779)
 Materiais (554.136) (479.740)
 Outros (4) (5) (292.179) (176.942)
Valor adicionado bruto (121) (784) 1.463.474 1.649.301
Depreciação e amortização (885.359) (838.050)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (121) (784) 578.115 811.251
Valor adicionado recebido em transferência (1.753.153) (1.099.858) 87.331 94.165
 Receitas financeiras, líquidas (40.393) 3.782 87.331 94.165
 Participação nos resultados de subsidiária (1.712.760) (1.103.640)
Valor adicionado total a distribuir (1.753.274) (1.100.642) 665.446 905.416
Distribuição do valor adicionado (1.753.274) (1.100.642) 665.446 905.416
Pessoal 86 102 105.696 84.554
 Remuneração direta 85 101 83.339 62.687
 Benefícios 1 1 16.865 17.194
 FGTS 5.492 4.673
Impostos, taxas e contribuições (9.756) (9.315) 512.464 389.404
 Federais (9.756) (9.315) 295.294 173.170
 Estaduais 216.963 216.008
 Municipais 207 226
Remuneração de capitais de terceiros 32 73 1.790.922 1.522.960
 Juros 1.788.182 1.519.356
 Aluguéis 32 73 2.740 3.604
Remuneração de capital próprio (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)
 Prejuízo do exercício (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)

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

Ativo Financeiro Madeira Energia S.A. Teste SPPI Efeito Impairment Classificação CPC 38 Classificação CPC 48
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio do resultado N/A N/A Empréstimos e Recebíveis Valor justo por meio do resultado

Contas a receber Clientes Custo Amortizado Sim

As geradoras vendem em ACR a um conjunto de 
distribuidoras e em mercado de CP, a PLD. Normalmente 
tem um PMR de aproximadamente 45 dias. Foi também 
apurado que existem garantias prestadas pelas 
distribuidoras, apesar de por vezes serem insuficientes para 
cobrir a totalidade da exposição ao risco de incumprimento. 
A determinação do modelo de perdas esperadas nas 
empresas de geração não foram relevante, considerando os 
seguintes pontos: (i) funcionamentos das garantias 
prestadas pelas distribuidoras/clientes e nível de cobertura 
de risco das mesmas; (ii) possibilidade de justificar que as 
garantias dadas pelo setor/SIN cobrem a totalidade do risco 
de incumprimento pelas distribuidoras, o que, 
complementada pelo fato de não existir qualquer histórico de 
inadinplência, justificaria como adequada uma análise de 
risco zero ou próximo de zero (posição atual do setor).

Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado

Depósitos em garantia Valor justo por meio do resultado N/A N/A Empréstimos e Recebíveis Valor justo por meio do resultado
Dispêndios reembolsáveis Valor justo por meio do resultado N/A N/A Empréstimos e Recebíveis Valor justo por meio do resultado
Fornecedores Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Adiantamento de Clientes Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Cauções e Garantias Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Outras Provisões Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Empréstimos, Financiamentos Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Debêntures Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
A Companhia e sua Controlada avaliaram seus históricos de recebimentos e identificaram que não estão expostas a um elevado risco de crédito, uma vez que eventuais saldos vencidos e não recebidos são 
mitigados por contratos de garantias financeiras assinados na contratação dos leilões de energia ou na formalização de contratos bilaterais. Ademais, os montantes a receber de energia de curto prazo são ad-
ministrados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE ) que por sua vez, controla a inadimplência entre participantes setoriais com base em regulamentações emitidas pelo Poder Conceden-
te, diminuindo o risco de crédito nas transações realizadas. Portanto, após as devidas análises, a Controlada não identificou a necessidade de constituição de eventuais perdas esperadas, uma vez que as 
mesmas mostram-se imateriais e controláveis. b) CPC 47/IFRS 15: IFRS 15/CPC 47 - “Receita de Contratos com Clientes”, essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a 
mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de 
controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela substitui o IAS 11/CPC 17 - “Contratos de Construção”, IAS 18/CPC 30 - “Receitas” e correspondentes interpretações. A administração da Companhia 
avaliou as características indicadas pela nova norma e concluiu que os processos existentes contemplam os requisitos que devem ser percorridos para a implantação das novas normas, logo não há impactos 
relevantes nos registros já feitos a respeito da aplicação do CPC 47.
Requisitos Procedimento anterior Adequação necessária

(i) Identificação do contrato 
 com o cliente

(a) - Quando as partes do contrato aprovarem o contrato e estiverem comprometidas em cumprir suas respectivas obrigações: As concessio-
nárias possuem o direito legal de explorar, mediante concessão para exploração da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e de 
obras, de serviços públicos, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, amplia-
ção, melhorias, e exploração de geração de energia elétrica concedidos pela ANEEL.
(b) - Quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos: Neste caso, o direito 
do cliente é usufruir dos benefícios de manutenção, construção, recuperação e melhorias implementadas pelo concessionário.
(c) - Quando a entidade puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos: Os termos de pagamento 
são determinados pelo poder concedente e existem garantias para que os pagamentos ocorram.
(d) - Quando o contrato possuir substância comercial: O cliente se beneficia dos serviços prestados pela concessionária e a remunera por 
estes serviços, bem como, o valor pago à concessionária compreende o efetivamente contratado.
(e) - Quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos 
ao cliente: As concessionárias possuem alta taxa de recebimento pelos serviços prestados. As glosas não são reconhecidas na receita das 
concessionárias. Desta forma não resultando em impacto pelo CPC 47. Nenhuma

(ii) Identificação das obrigações de 
 desempenho do contrato

A obrigação de desempenho da concessionária se caracteriza de acordo com o item 26 (e) do CPC 47: “prestação de serviço que consiste em 
estar pronta para fornecer bens ou serviços, ou disponibilização de bens ou serviços ao cliente a serem usados à medida que e quando o 
cliente decidir”. A Companhia entende que a obrigação de desempenho é satisfeita e o “controle” dos serviços prometidos ao cliente é satisfei-
to quando o cliente recebe a geração de energia. Nenhuma

(iii) Determinar o preço da transação O preço da transação é determinado em contrato. Nenhuma
(iv) Alocação do preço da transação Há apenas um serviço e um preço somente a ser cobrado do cliente de acordo com contrato. Nenhuma

(v) Reconhecimento da receita
A receita deve ser reconhecida no momento em que o cliente recebe a energia, uma vez que naquele momento o cliente se beneficiou do 
uso da energia e a contraprestação é devida independentemente da forma de cobrança. Nenhuma

2.1.2 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: A seguinte nova norma foi emitida pelo IASB 
mas não está em vigor para o exercício de 2018. A adoção antecipada de normas, embora encorajada 
pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). • IFRS 16 - 
“Operações de Arrendamento Mercantil”: com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que re-
conhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente 
todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo 
dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de 
reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores 
ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em/ou após 1º de 
janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - “Operações de Arrendamento Mercantil” e corresponden-
tes interpretações. A Controlada contratou uma consultoria que revisou todos os contratos de arrenda-
mento referente ao último ano em face das novas regras contábeis de arrendamento no IFRS 16. Até 
agora, o impacto mais significativo identificado é que a Controlada reconhecerá novos ativos e passivos 
por seus arrendamentos operacionais referente ao aluguel de imóvel. A Controlada espera reconhecer 
ativos de direito de uso de aproximadamente R$ 1.631 em 1º de janeiro de 2019, passivos de arrenda-
mento de R$ 1.631. A Controlada estima que o lucro líquido após os impostos irá diminuir, aproximada-
mente, em R$ 352 em 2019, como resultado da adoção das novas regras. Espera-se que o EBITDA 
ajustado utilizado para mensurar os resultados de segmentos aumente em aproximadamente R$ 836, 
já que os pagamentos dos arrendamentos operacionais foram incluídos no EBITDA, mas a amortização 
dos ativos de direito de uso e os juros sobre o passivo de arrendamento são excluídos dessa medida. 
Os fluxos de caixa operacionais irão aumentar e os fluxos de caixa de financiamento irão diminuir 
aproximadamente R$ 836, pois a amortização da parcela do principal dos passivos de arrendamento 
será classificada como fluxos de caixa de atividades de financiamento. A Controlada pretende aplicar a 
abordagem de transição simplificada e não irá reapresentar os valores comparativos para o ano anterior 
à primeira adoção. Ativos de direito de uso relativos a arrendamentos de propriedades serão mensura-
dos na transição como se as novas regras sempre tivessem sido aplicadas. Todos os outros ativos de 
direito de uso serão mensurados ao valor do passivo de arrendamento no momento da adoção (ajusta-
do em relação a quaisquer despesas de arrendamento pagas antecipadamente ou acumuladas). Não 
há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter 
impacto significativo sobre as demonstrações financeiras. 2.2 Ativos financeiros - Classificação, re-
conhecimento e mensuração: A Companhia e sua Controlada classificam seus instrumentos financei-
ros sob a categoria empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os 
instrumentos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus instru-
mentos financeiros no reconhecimento inicial. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados inicial-
mente pelos seus valores justos e subsequentemente pelo custo amortizado, usando o método da taxa 
de juros efetiva. 2.3 Perda (Impairment) de ativos não financeiros: Os ativos que estão sujeitos à 
depreciação são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior 
valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de 
avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos 
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, não foram identificadas pela Administração indicadores que 
pudessem requerer o registro de perdas para os ativos não financeiros. 2.4 Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no 
processo de aplicação das políticas contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis são continu-
amente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia 
e sua Controlada fazem estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resul-
tantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis 
de ativos e passivos no atual exercício social, estão relacionadas a imposto de renda e contribuição 
social diferidos ativos (Nota 09), vida útil econômica de bens do ativo imobilizado (Nota 11), Provisões 
socioambientais (Nota 19) e Provisões para contingências (Nota 21). 2.4.1 Capital circulante líquido 
- CCL negativo: Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e sua Controlada (Consolidado) apresen-
tavam excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes no montante de R$ 663.103, decorrente, 
principalmente, da conta “Fornecedores” (Nota 13) onde está incluso o parcelamento do FID II e FID III, 
“Adiantamento de Clientes” (Nota 16), e “Debêntures” (Nota 14.2). Estruturalmente as Hidrelétricas 
constituídas sob o formato de Project Finance, com elevado índice de alavancagem financeira, apesar 
de apresentarem capital circulante líquido negativo nos primeiros anos de operação comercial, contam 
com contratos firmes de vendas de energia de longo prazo como suporte e garantia de pagamento de 
suas dívidas. Dessa forma, para a equalização do capital circulante negativo a Companhia e Controlada, 

além de contar com contratos de venda de longo prazo que garantem uma regularidade da sua geração 
operacional de caixa, conta ainda com os impactos positivos decorrentes do reperfilamento de sua dívi-
da contratado em 14/12/2018 (Nota 14), que ajustou o fluxo de pagamento das dívidas à real capacida-
de de geração recorrente de caixa da Companhia, de modo que não fique dependente de aportes 
adicionais dos acionistas, muito embora disponha de instrumentos para este fim, sob o formato de 
Equity Support Agreements.
3. Instrumentos financeiros e gestão de riscos: (a) Considerações gerais: A Companhia e sua 
Controlada operam com diversos instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de caixa, 
contas a pagar a fornecedores e financiamentos. Os instrumentos financeiros operados pela Companhia 
e sua Controlada têm como objetivo administrar a disponibilidade financeira de suas operações e prote-
ger dos efeitos de variações das flutuações das taxas de juros. A Administração dos riscos envolvidos 
nessas operações é efetuada através de mecanismos do mercado financeiro que buscam minimizar a 
exposição dos ativos e passivos, protegendo a rentabilidade dos contratos e o patrimônio da Companhia 
e de sua Controlada. (b) Gestão de riscos: A Companhia e sua Controlada possuem políticas e estra-
tégias operacionais e financeiras aprovadas por suas Administrações que normatizam a exposição ao 
risco de crédito em instrumentos financeiros de forma a garantir o valor, a liquidez, a segurança e a 
rentabilidade de seus ativos e manter os níveis de endividamento e perfil da dívida conforme definidos 
no Plano de negócios da Companhia e deliberações do Conselho de Administração. Os riscos financei-
ros mais relevantes a serem gerenciados pela Companhia e por sua Controlada são: (i) Risco de taxa 
de juros e inflação - Consolidado: A Controlada está exposta aos riscos de elevação das taxas de juros 
nacionais e inflação, bem como à variação na taxa de juros dos financiamentos contratados. Em 31 de 
dezembro de 2018, a Santo Antônio Energia S.A. possui R$ 14.978.856 em empréstimos e financiamen-
tos contratados dos quais, desconsiderando-se o custo de transação financeira de R$ 13.704, R$ 
9.711.582 (Nota 14.1) relacionados a financiamento obtido junto ao BNDES e R$ 4.704.863 (Nota 14.2) 
em debêntures, ambos atrelados ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Adicionalmente, a 
Controlada assumiu, na assinatura do Contrato de Concessão nº 001/2008 de uso do bem público para 
a geração de energia, a obrigação de recolher à União o montante total fixado em R$ 379.267, em 
parcelas mensais proporcionais ao valor anual de R$ 11.852, reajustado anualmente pelo IPCA (Nota 
18). Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e sua Controlada não possuem instrumentos financei-
ros derivativos contratados para proteção desses riscos. (ii) Risco de crédito - Consolidado: Risco de 
crédito da contraparte é aquele existente em função da incapacidade da contraparte de cumprir suas 
obrigações financeiras com a Companhia ou com sua Controlada por insolvência. Visando gerenciar 
esse risco, os relacionamentos da Companhia e de sua Controlada com instituições financeiras são 
apenas com instituições financeiras de primeira linha e que possuem “ratings” fornecidos por agências 
internacionais como Fitch Rating, Standard & Poor’s e Moody’s Investor e devidamente aprovadas pelo 
Conselho de Administração da Companhia por meio da Política de Gestão de Riscos Financeiros. Parte 
dos contratos de venda de energia da Controlada está amparada em regras do ambiente de contratação 
regulada de energia. Adicionalmente, a Controlada busca minimizar seus riscos de crédito através de 
mecanismos de garantia envolvendo recebíveis de seus clientes e, quando aplicável, mediante seguro 
garantia e fianças bancárias. (iii) Risco de liquidez - Consolidado: A Companhia e sua Controlada moni-
toram permanentemente os fluxos de caixa de curto, médio e longo prazo, previstos e realizados, bus-
cando evitar possíveis descasamentos e consequentes perdas financeiras e garantir as exigências de 
liquidez para as necessidades operacionais. Para equalização da situação do capital circulante negativo, 
a Companhia conta com geração operacional de caixa. (iv) Risco hidrológico - Consolidado: A energia 
elétrica produzida por uma usina hidrelétrica apresenta grande variabilidade pela forte dependência do 
regime hidrológico. A conjuntura do sistema e os baixos níveis de armazenamento dos reservatórios, em 
decorrência das chuvas abaixo da média histórica e consequentemente baixas vazões, tem provocado 
uma diminuição significativa da energia hidráulica gerada pelo SIN (Sistema Interligado Nacional), com 
consequente aumento da exposição do gerador ao participar de um rateio no MRE (Mecanismo de 
Realocação de Energia), valorado a PLD (Preço de Liquidação das Diferenças), o que gera um dispên-
dio com o GSF (Generation Scaling Factor) para os geradores hidrelétricos. Desta forma, para reduzir a 
exposição a esse risco, a Controlada aderiu à repactuação do risco hidrológico com a ANEEL, na forma 
da lei nº 13.203/2015, conforme Resolução Normativa nº 684/2015, para seus contratos de venda de 
energia no ACR - Ambiente de Comercialização Regulado, na classe de produto SP93 para o montante 
de repactuação de 1.552,6 MW médios da parcela referente às 44 Unidades Geradoras da UHE Santo 
Antônio e, em 29 de dezembro de 2017, na classe de produto SP100 para o montante de repactuação 
de 129,6 MW médios da parcela referente às 6 Unidades Geradoras adicionais da UHE Santo Antônio 
(Nota 1). (v) Análise de sensibilidade - Consolidado: Com relação ao risco de elevação da inflação mais 
relevante, a Companhia estima que, em um cenário provável, em 31 de dezembro de 2019, a taxa IPCA 
será de 4,00% a.a. e CDI de 6,80% a.a. A Companhia fez uma análise de sensibilidade dos efeitos nos 
resultados advindos de uma alta nas taxas de 25% e 50% em relação ao cenário provável, considerados 
como possível e remoto, respectivamente.

Senhores Acionistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da Madeira 
Energia S.A. (“Companhia” ou “MESA”) submete à apreciação dos acionistas e demais interessados o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais da Companhia, acompanhadas 
do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018. A MESA é a holding que detém 100% das ações ordinárias da Santo Antônio Energia S.A. 
(“Controlada” ou “SAE”), concessionária responsável pelo desenvolvimento do projeto de implementa-
ção da UHE Santo Antônio e seu sistema de transmissão, em trecho do Rio Madeira, município de 
Porto Velho, Estado de Rondônia, incluindo a condução de todas as atividades necessárias à constru-
ção, operação, manutenção e exploração da referida hidrelétrica e seu sistema de transmissão associa-
do. A composição acionária da MESA em 31 de dezembro de 2018 era: Furnas (43,06%), Odebrecht 
Energia (18,25%), SAAG (10,53%), Cemig (8,53%) e o Fundo de Investimentos e Participações Amazô-
nia Energia - Caixa FIP (19,63%). Em 31 de dezembro de 2018, a UHE Santo Antônio possuía 50 uni-
dades geradoras com capacidade instalada de 3.568 MW. O prazo de duração do Contrato de Conces-
são é de 35 anos, contados a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 13 de junho de 2008.  UHE 
Santo Antônio: O ano de 2018 foi um ano de grandes desafios e realizações para a Companhia, des-
tacando-se a conclusão do reperfilamento da dívida da SAE junto ao BNDES e bancos Repassadores 

(FINEM), no valor de R$ 9,7 bilhões, adequando o fluxo de pagamento de sua principal dívida à sua 
capacidade de geração de caixa.  Não obstante, 2018 foi um ano extremamente desafiador para o setor 
de energia elétrica, especialmente para as geradoras hidrelétricas em razão do cenário de restrição 
hídrica e efeito do deslocamento da geração hídrica por outras fontes (térmica, eólica e solar). Tal situa-
ção causou uma  exposição média da SAE da ordem de 18,1% de sua garantia física ao PLD (Preço de 
Liquidação de Diferenças), com importantes reflexos negativos em seu caixa para cumprimento de suas 
obrigações de liquidação junto à CCEE. Para a mitigação parcial dos efeitos do GSF (Generation Scale 
Factor) de 81,9% (médio) em 2018, a SAE repactuou seu risco hidrológico com a descontratação de 
energia pela REN 711/2016 (no volume de 287,8 MW médios). A SAE manteve seu foco na melhoria de 
operação e manutenção da UHE, sendo a 4ª maior geradora brasileira de energia em 2018. Segundo 
dados operacionais do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a SAE gerou, durante o ano de 
2018, um total de 17.458.767 MWh, 3% a mais quando comparado ao mesmo período de 2017 
(16.955.696 MWh). Podemos destacar também que SAE vem aumentando consistentemente (4º ano 
consecutivo) a disponibilidade da UHE Santo Antônio, como pode ser observado pelo seu Fator de 
Disponibilidade, que fechou o ano de 2018 em 96,7%, comprovando a contínua busca pela excelência 
na gestão da operação e manutenção. Os principais pontos positivos a serem destacados durante o ano 

de 2018 foram, além da repactuação do financiamento supra destacado: a receita líquida de R$ 3.006 
milhões e a recuperação parcial da garantia física (de 57MW médios) relacionada a 06 Unidades Gera-
doras adicionais, totalizando a garantia física da UHE de 2.385 MW médios, sendo a 4ª maior geradora 
do Brasil. No tocante às melhores práticas de Governança, a SAE reafirmou seus compromissos com a 
implementação do Programa de Integridade (Compliance), aprimorando o Código de Conduta, Políticas 
e Procedimentos, Comitê de Ética, Treinamento/Capacitação, Sistema de Recebimento de Denúncias, 
Monitoramento e Auditoria. Responsabilidade Socioambiental: A Hidrelétrica de Santo Antônio é re-
ferência em produção de energia limpa e de fonte renovável. Desde a sua concepção, o projeto da Hi-
drelétrica de Santo Antônio foi idealizado para obter o máximo aproveitamento do potencial dos recursos 
hídricos do rio Madeira, com o mínimo impacto socioambiental na região e respeito à preservação da 
biodiversidade local. Um investimento aproximado de R$ 2,0 bilhões em sustentabilidade permitiu que 
28 programas socioambientais fossem desenvolvidos para mitigar possíveis impactos decorrentes da 
implantação da hidrelétrica na região de Porto Velho (RO). Diante das boas práticas e cumprimento dos 
PBAs, a Santo Antônio Energia obteve a renovação da Licença de Operação nº 1044/2011, com valida-
de de 10 anos (prazo máximo previsto em Lei). Em maio de 2018, a SAE obteve a Autorização Especial 
nº 15/2018 (AE 15/2018), emitida pelo IBAMA, que possibilitou o alteamento do reservatório, da atual 

cota 70,5m, para a cota 71,3m, com vazões afluentes de até 34.000m³/s, possibilitando a operação na 
cota prevista originalmente no Projeto Básico Complementar Alternativo - PBCA. Em fase de geração 
plena, com todas as 50 turbinas em operação comercial, a hidrelétrica continua sendo um importante 
vetor de desenvolvimento sustentável na região. De março de 2012, quando iniciou a operação comer-
cial, até dezembro de 2018, a concessionária já pagou cerca de R$ 370 milhões em royalties para 
Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH). Essa contribuição permanente da 
Hidrelétrica de Santo Antônio é muito importante para o desenvolvimento de toda região, pois os recur-
sos dos royalties são pagos mensalmente durante todo o período de concessão (até 2043).  Além das 
ações para atendimento às obrigações legais, a Santo Antônio Energia adere a diversos padrões inter-
nacionais de sustentabilidade, como, por exemplo, o cumprimento das diretrizes previstas nos Princípios 
do Equador, o título de Hidrelétrica mais sustentável do Brasil (conforme avaliação da International Hi-
dropower Association em 2014), o registro na Organização das Nações Unidas para participação do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que precede a emissão de Créditos de Carbono, e os diversos 
projetos de incentivo à preservação ambiental e desenvolvimento social da região.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2019
A Administração
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Página 14 São Paulo, sexta-feira, 29 de março de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA DA MADEIRA ENERGIA S.A.

(i) Informações sobre o investimento:
Quantidade de ações subscritas Participação direta (%) Patrimônio líquido Resultado

31 de dezembro
de 2018

31 de  dezembro
de 2017

31 de dezembro
de 2018

31 de dezembro
de 2017

31 de dezembro
de 2018

31 de dezembro
de 2017

31 de dezembro
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Santo Antônio Energia S.A. 10.000.452.329 9.711.399.868 100 100 4.193.670 5.561.461 (1.683.997) (1.075.238)

(ii) Movimentação do investimento em Controlada: Demonstramos a seguir a movimentação do
investimento: Santo Antônio Energia S.A.

2018 2017
Saldo no início do exercício 6.294.937 7.398.576
Aporte de capital 316.206
Amortização de encargos capitalizados na Controladora (a) (28.764) (28.401)
Prejuízo do exercício (1.683.996) (1.075.238)
Saldo no final do exercício 4.898.383 6.294.937
(a) Para que as demonstrações financeiras consolidadas reflitam de fato as demonstrações de uma enti-
dade econômica única, de acordo com o CPC 36 - Demonstrações Consolidadas, os encargos financeiros 
das debêntures emitidas pela Controladora em 2009 e liquidadas em 2013, com o objetivo específico de 
financiar a construção da UHE Santo Antônio, são apresentados como capitalizados, da mesma maneira 
que são tratados os encargos financeiros do financiamento para construção da UHE obtidos na própria 
Controlada. Para que o patrimônio líquido dos balanços patrimoniais da MESA, consolidado e individual, 
seja igual, os ajustes das demonstrações consolidadas foram transpostos para as demonstrações indivi-
duais da MESA na rubrica de investimentos.A amortização dos encargos financeiros capitalizados segue 
todos os critérios de depreciação do ativo imobilizado da Controlada. Por essa razão existe uma diferença 
entre o patrimônio líquido da investida e o saldo de investimentos registrado na Controladora.
11. Imobilizado - Consolidado: Registrado ao custo de aquisição e construção. Inclui a capitalização dos 
encargos de empréstimos tomados especificamente para o financiamento da obra da UHE, líquidos das 
receitas financeiras auferidas com esses recursos. A mensuração dos custos de empréstimos capitalizá-
veis, no consolidado, considera todos os empréstimos e financiamentos da Companhia e da Controlada, 
como se uma única entidade econômica fosse. Portanto, inclui encargos de dívida captada pela Compa-
nhia e integralizada como capital na Controlada. Inclui também: (a) adiantamentos a fornecedores para 
aquisição de bens que integram o imobilizado; (b) estoque de bens para aplicação no imobilizado; (c) 
gastos relacionados com as ações ambientais de proteção, monitoramento, reflorestamento, recuperação 
ou compensação dos impactos socioambientais; e (d) outros gastos realizados para concluir a obra como 
um todo. A Companhia e a Controlada adotam como depreciação o método linear e seu cálculo se inicia 
quando a unidade geradora entra em operação comercial. A ANEEL é responsável por estabelecer a vida 
útil econômica dos ativos imobilizados do setor elétrico brasileiro, com revisões periódicas nas estimativas. 
As taxas estabelecidas pela agência são utilizadas nos processos de cálculo de indenização ao final da 
concessão e são reconhecidas como uma estimativa razoável da vida útil dos ativos da concessão. Adicio-
nalmente, a depreciação dos itens que fazem parte do projeto original da UHE Santo Antônio está limitada 
ao período concessivo, pois não há previsão de indenização do valor residual desses itens ao término da 
concessão. Dessa forma, foram utilizadas as vidas úteis estabelecidas pela ANEEL ou o período de con-
cessão como base para depreciação do ativo imobilizado, dos dois, o menor período, uma vez que a 
Controlada entende que as vidas úteis estabelecidas pela ANEEL representam as vidas úteis econômicas 
dos ativos para fins contábeis. A UHE Santo Antônio irá operar em suas capacidades ótimas dentro do 
período projetado, sendo, portanto, os ativos recuperáveis em sua integralidade.

Taxa anuais 31 de dezembro de 2018
31 de dezembro

de 2017

Custo Depreciação Valor Valormédias de
depreciação % histórico acumulada líquido líquido

Imobilizado em serviço
 Terrenos 3,20% 211.205 (41.396) 169.809 59.217
 Reservatórios, barragens 
  e adutoras 3,51% 8.875.534 (1.265.897) 7.609.637 7.865.738
 Edificações, obras civis 
  e benfeitorias 3,54% 4.766.217 (668.770) 4.097.447 4.245.774
 Máquinas e equipamentos 3,82% 10.047.093 (1.481.386) 8.565.707 8.993.376
 Veículos 16,67% 6.849 (3.931) 2.918 2.751
 Móveis e utensílios 6,25% 4.259 (1.672) 2.587 129
Total do imobilizado em serviço 23.911.157 (3.463.052) 20.448.105 21.166.985
Imobilizado em curso
 Terrenos 144.034
 Reservatórios, barragens e adutoras 59.059 59.059 9.176
 Edificações, obras civis e benfeitorias 47 47 552
 Máquinas e equipamentos 52.585 52.585 52.450
 Veículos 703
 Móveis e utensílios 8.843
 Material em depósito 19.228 19.228 24.993
 Outros 33.575  33.575 17.249
Total do imobilizado em curso 164.494  164.494 258.000
Total do imobilizado 24.075.651 (3.463.052) 20.612.599 21.424.985
A Companhia e sua controlada não identificaram indícios de perda do valor recuperável de seus ativos 
imobilizados. As movimentações do imobilizado nos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 foram 
as seguintes:

2018

31 de 
dezembro

de 2017 31 de dezembro de 2018

Valor
líquido Adições

Reclassi-
ficação/
Transfe-

rência

Transfe-
rência para 
imobilizado
em serviço

Valor
Baixa

Valor
Depre-
ciação Líquido

Imobilizado em serviço
Terrenos 59.217 144.034 (33.442) 169.809
Reservatórios, barragens
 e adutoras 7.865.738 (8.939) 64.065 (311.227) 7.609.637
Edificações, obras civis e 
 benfeitorias 4.245.774 (271) 18.600 (166.656) 4.097.447
Máquinas e equipamentos 8.993.376 (204.397) 138.365 (361.638) 8.565.707
Veículos 2.751 779 818 (1.430) 2.918
Móveis e utensílios 129  10 4.089  (1.641) 2.587
Total do imobilizado 
 em serviço 21.166.985 (212.818) 369.971 (876.034) 20.448.105
Imobilizado em curso
Terrenos 144.034 (144.034)
Reservatórios, barragens
 e adutoras 9.176 49.908 63.707 (63.732) 59.059
Edificações, obras civis e 
 benfeitorias 552 2.847 15.248 (18.600) 47
Máquinas e equipamentos 52.450 27.339 109.514 (136.428) (290) 52.585
Veículos 703 (691) (12)
Móveis e utensílios 8.843 387 (3.068) (6.153) (9)
Material em depósito 24.993 7.024 (11.451) (1.338) 19.228
Outros 17.249 28.832 (1.709) (333) (10.463)  33.575
Total do imobilizado 
 em curso 258.000 116.337 172.241 (369.971) (12.112)  164.494
Total do imobilizado 21.424.985 116.337 (40.577)  (12.112) (876.034) 20.612.599

2017

31 de 
dezembro 

de 2016 31 de dezembro de 2017

Líquido
Valor 

líquido Adições

Reclassi-
ficação/
Transfe-

rência

Transfe-
rência para 
imobilizado 
em serviço

Valor 
Baixa

Valor 
Depre-
ciação

Imobilizado em serviço
Terrenos 61.382 (2.165) 59.217
Reservatórios, barra-
 gens e adutoras 7.213.688 950.066 (298.016) 7.865.738
Edificações, obras 
 civis e benfeitorias 3.601.032 6.904 801.322 (163.484) 4.245.774
Máquinas e 
 equipamentos 7.528.354 (15) 1.841.670 (19.438) (357.195) 8.993.376
Móveis e utensílios 54 (805) 902 (22) 129
Veículos 1.365  821 2.116  (1.551) 2.751
Total do imobilizado 
 em serviço 18.405.875 6.905 3.596.076 (19.438) (822.433) 21.166.985
Imobilizado em curso
Terrenos 105 143.929 144.034
Reservatórios, barra-
 gens e adutoras 390.004 6.230 15.549 (402.583) (24) 9.176
Edificações, obras 
 civis e benfeitorias 409.777 1.833 2.028 (413.065) (21) 552
Máquinas e 
 equipamentos 848.366 7.968 16.043 (819.869) (59) 52.449
Veículos 3.854 1.274 (571) (3.854) 703
Móveis e utensílios 7.709 501 824 (83) (108) 8.843
A ratear 1.927.680 (1.927.680)
Material em depósito 35.391 14.530 (22.122) (2.806) 24.993
Adiantamento a 
 fornecedores 197.120 (32.434) (164.633) (53)
Outros 16.740 13.216 1.783.988 (1.791.989) (4.705)  17.250
Total do imobilizado
 em curso
Total do imobilizado

3.836.746 45.552 (20.446) (3.596.076) (7.776)   258.000

22.242.621 45.552 (13.541)  (27.214) (822.433) 21.424.985
12. Intangível - Consolidado:

Taxas anuais
médias de

depreciação %

31 de dezembro de 2018
31 de dezembro

de 2017
Custo

histórico
Amortização

acumulada
Valor

líquido Valor líquido
Intangível em Serviço
 Direito de concessão - 
  Uso do Bem Público - UBP 3,20% 199.339 (43.057) 156.282 162.661
 Servidão permanente 3,75% 10.226 (878) 9.348 9.727
 Software 20,00% 30.003 (20.961) 9.042 10.020
Total do intangível em serviço 239.568 (64.896) 174.672 182.408
Intangível em Curso
 Software 661  661 3.334
Total do intangível em curso 661  661 3.334
Total do intangível 240.229 (64.896) 175.333 185.742
As movimentações do intangível no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram as seguintes:

31 de 
dezembro

de 2017 31 de dezembro de 2018

Líquido
Valor

líquido Adições

Transfe-
rência/

Reclassi-
ficação

Transfe-
rência para 
imobilizado
em serviço

Valor
Baixa

Valor
Amorti-

zação
Intangível em Serviço
Direito de concessão - Uso do
 Bem Público - UBP 162.661 (6.379) 156.282
Servidão permanente 9.727 (379) 9.348
Software 10.020   3.291  (4.269) 9.042
Total do intangível em serviço 182.408 3.291 (11.027) 174.672
Intangível em Curso

Software 3.334 191 443 (3.291) (16)  661
Total do intangível em curso 3.334 191 443 (3.291) (16)  661
Total do intangível 185.742  191 443  (16) (11.027) 175.333

2017

31 de 
dezembro 

de 2016 31 de dezembro de 2017

líquido
Valor 

líquido Adições

Transfe-
rência/

Reclassi-
ficação

Transfe-
rência para 
imobilizado 
em serviço

Valor 
Baixa

Valor 
Amorti-

zação
Intangível em Serviço
Direito de concessão - Uso do
 Bem Público - UBP 169.039 (6.378) 162.661
Servidão permanente 625 9.489 (387) 9.727
Software 6.929  (556) 12.511 (12) (8.852) 10.020
Total do intangível em serviço 176.593 (556) 22.000 (12) (15.617) 182.408
Intangível em Curso
Servidão permanente 5.100 4.389 (9.489)
Software 16.087 688 (930) (12.511)   3.334
Total do intangível em curso 21.187 688 3.459 (22.000)   3.334
Total do intangível 197.780 688 2.903  (12) (15.617) 185.742
13. Fornecedores - Consolidado:

Controladora Consolidado
31 de dezembro

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
31 de dezembro

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Circulante
 Passivo Regulatório (i) 326.230 61.110
 Encargos de uso da 
  rede elétrica (ii) 100.958 97.229
 Materiais e serviços 8 14 47.007 20.169
 Suprimento de energia elétrica   32.043 24.005

8 14 506.238 202.513
Não Circulante
 Passivo Regulatório (i)   409.278  
Total Fornecedores 8 14 915.516 202.513
(i) O saldo da rubrica Passivo Regulatório representa uma posição devedora da SAE em operações de 
compra e venda de energia realizada no âmbito da CCEE(Câmara de Comercialização de Energia Elé-
trica). Além do balanço de energia, a CCEE é responsável por efetuar cobranças de encargos como FID 
- Fator de disponibilidade e GSF - Generation Scaling Factor. Após autorização da ANEEL, a CCEE 
concordou com o parcelamento do débito referente ao Fator de Disponibilidade - FID, no valor de R$ 
143.421 (a ação foi denominada pela Companhia de FIDIII e é referente a recursos relativos a queda da 
liminar cujo o objeto da ação fundamentava-se na aplicação da Resolução Normativa da ANEEL nº 
614/2014, a partir de junho de 2014). O parcelamento ocorreu nos seguintes termos: (a) 10 parcelas 
iguais, acrescidas de IGP-M e juros de 1% ao mês, com vencimentos mensais a partir de Julho-2018. 
Após autorização da ANEEL, a CCEE concordou com o parcelamento do débito referente ao Fator de 
Disponibilidade - FID, no valor de R$ 738.000 (a ação foi denominada pela Companhia de FIDII e é re-
ferente a recursos relativos a queda da liminar cujo o objeto da ação estava fundamentado nos esclare-
cimentos do edital do leilão da UHE Santo  ). O parcelamento ocorreu nos seguintes termos: (a) 36 
parcelas iguais, acrescidas de IGP-M e juros de 1% ao mês, com vencimentos mensais a partir de Se-
tembro-2018. (ii) Encargo de uso da rede elétrica é uma obrigação decorrente de contrato firmado com 
o ONS - Operador Nacional do Sistema e concessionárias de transmissão para prestação do serviço de 
transmissão de energia. Os valores são calculados em função da tarifa de uso de transmissão da rede 
básica e do montante de uso do sistema de transmissão contratado pela UHE Santo Antônio.
14. Empréstimos, financiamentos e debêntures - Consolidado: Os empréstimos, financiamentos e 
debêntures são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação 
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do 
resultado durante o período em que eles estejam em aberto, utilizando o método da taxa de juros efetiva. 
Instrumentos financeiros que são obrigatoriamente resgatáveis em uma data específica são classifica-
dos como passivo. Os empréstimos, financiamentos e debêntures são classificados como passivo circu-
lante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, 
pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os encargos financeiros que são diretamente atribuíveis 
à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, 
demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são 
capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios 
econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança (Nota 11). 
Demais encargos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. Conforme 
previsto e informado em demonstrações anteriores, a companhia concluiu em 14/12/2018 as assinatu-

S.A. - MESA, acionista e Controladora integral da Companhia, dando as mesmas para o BNDES através 
da celebração do contrato de penhor de ações e outras avenças; (b) Cessão fiduciária entre a Compa-
nhia e o BNDES, envolvendo os direitos de titularidade da mesma, em decorrência do Contrato de 
Concessão de Uso do bem público para geração de energia elétrica, incluindo os direitos creditórios de 
sua titularidade referentes aos Contratos de Compra e Venda de Energia (CCVEs) e os Contratos de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs), Contratos de Compra de Reduções de 
Emissão de Carbono (CCRECs), se vierem a ser firmados, e cessão condicional dos contratos do pro-
jeto de execução da Usina Hidrelétrica Santo Antônio; (c) Suporte de acionistas e outras avenças para 
assegurar o pagamento de quaisquer obrigações do contrato de financiamento; (d) Suporte de acionis-
tas para cobertura de insuficiências que vier a ocorrer na execução do projeto, além de frustações das 
fontes de recursos previstas para utilização nos investimentos do projeto; (e) Fiança Eletrobras e Cemig 
para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações dos contratos de financiamento e insuficiências 
que ocorrerem na execução ou frustações das fontes de recursos previstas para o projeto; (f) Suporte 
de acionistas suplementar e outras avenças para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações do 
contrato de financiamento suplementar. (iii) Cláusulas restritivas: O financiamento contratado pela 
Controlada junto ao BNDES, mencionado anteriormente, possui cláusulas restritivas (covenants), as 
quais vêm sendo adequadamente cumpridas pela Companhia, com exceção do Índice de Capitalização 
- relação entre ativo total e patrimônio líquido de no mínimo 0,25 e ICSD - Índice de Cobertura do Ser-
viço da Dívida de no mínimo de 1,2, apurados no período de janeiro a dezembro de 2018, para os quais 
já foram obtidos waivers dos credores em 31 de dezembro de 2018 razão pela qual tais dívidas continu-
aram a ser apresentados de acordo com o seu prazo de vencimento. (b) Banco da Amazônia S.A.: As 
parcelas liberadas decorrem do contrato de financiamento, firmado entre a Companhia e o Banco da 
Amazônia S.A. em 11 de março de 2009 e aprovado com base na Decisão de Diretoria nº 1.120/2008, 
de 16 de dezembro de 2008, com interveniência da Companhia e de seus acionistas, no valor total de 
R$ 503.420, cujos recursos financeiros são oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte - FNO. O referido contrato de financiamento teve como objetivo a implantação da Usina Hidrelé-
trica Santo Antônio (Nota 1). As principais condições do financiamento são: (i) Vencimento das parce-
las - não circulante (principal e encargos)

Não circulante
2019 2020 2021 2022 2023 Após 2023 Total

Principal e Encargos 51.881 51.881 51.881 51.881 51.881 271.076 530.481
51.881 51.881 51.881 51.881 51.881 271.076 530.481

(ii) Garantias e cláusulas restritivas
O Banco da Amazônia compartilha das mesmas garantias e restrições apresentadas na Nota 14.1 (a) 
(ii) e (iii).
Movimentação de empréstimos e financiamentos

Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2017 689.586 10.041.365
Encargos financeiros provisionados 885.889 69.646
Encargos financeiros pagos (837.928)
Amortização de principal (599.557)
Transferências (86.235) 86.235
Custos de transação (1.186)
Transferências de custo de transação 1.131 (1.131)
Reconhecimento custo de transação (reperfilamento) 1.559 23.433
Saldo em 31 de dezembro de 2018 53.259 10.219.548

ras dos instrumentos contratuais relativos ao reperfilamento da sua dívida junto ao BNDES FINEM (di-
reto original/suplementar e indireto original/suplementar). O reperfilamento proporcionará uma melhora 
na liquidez da Controlada para os próximos anos, ajustando o fluxo de pagamentos à sua real capaci-
dade. Essa renegociação teve como principais alterações:(i) extensão do prazo da dívida de 2034 para 
2040. (ii) aumento do prazo de carência do principal que passará a ser amortizado a partir de janeiro de 
2025. (iii) pagamento gradual de juros conforme tabela abaixo. e (iv) mudança dos indexadores da dívi-
da de TJLP para TLP sendo, BNDES Direto passou de TJLP + 2,40% a.a. para TLP + 3,9% a.a. e BN-
DES Indireto passou de TJLP + 3,3% a.a. para TLP + 4,7% a.a.
* TLP = IPCA + 2,98% a.a.

Pagamentos dos juros a partir de: %
15/01/2019 5%
15/07/2019 50%
15/01/2021 60%
15/01/2022 80%
15/01/2024 90%
15/01/2025 100%

14.1 Empréstimos e financiamentos - Consolidado

Moeda
Encargos 

Financeiros
31 de dezembro

de 2018
31 de dezembro

de 2017
BNDES - Indireto R$ TLP* + 4,7% a.a. 5.471 338.817
BNDES - Direto R$ TLP* + 3,9% a.a. 15.912 322.912
Custos de transação a 
 amortizar - BNDES R$ (55) (1.558)
Banco da Amazônia S.A. - FNO R$ Juros de 10,0% a.a. 31.931 29.415
Passivo circulante 53.259 689.586

Moeda
Encargos 

Financeiros
31 de dezembro

de 2018
31 de dezembro

de 2017
BNDES - Indireto (a) R$ TLP* + 4,7% a.a. 4.922.943 4.825.743
BNDES - Direto (a) R$ TLP* + 3,9% a.a. 4.767.255 4.679.760
Custos de transação a 
 amortizar - BNDES (a) R$ (1.131) (23.432)
Banco da Amazônia S.A. - FNO (b) R$ Juros de 10,0% a.a. 530.481 559.294
Passivo não circulante 10.219.548 10.041.365

10.272.807 10.730.951
* TLP = IPCA + 2,98% a.a.
(a) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES: As principais condições dos 
financiamentos são: (i) Vencimento das parcelas - não circulante (principal e encargos)

Não circulante
2019 2020 2021 2022 2023 Após 2023 Total

Principal e Encargos 13.529 13.529 13.529 13.044 12.075 9.624.492 9.690.198
13.529 13.529 13.529 13.044 12.075 9.624.492 9.690.198

(ii) Garantias: (a) Penhor da totalidade das ações da Companhia de propriedade da Madeira Energia 

14.2 Debêntures - Consolidado

Série
Valor unitário

(em reais)
31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017

Remuneração Principal Encargos Custos de transação Total Total
1ª emissão (a) 1ª e 2ª (50) (50) (50)
2ª emissão (b) Única R$ 100.000,00 IPCA + juros de 6,2% a.a. 104.741 270 (560) 104.451 (171)

3ª emissão (c) 1ª R$ 10.000,00 IPCA + juros de 7,05% a.a. 3.703 (977) 2.726 2.585
2ª IPCA + juros de 7,49% a.a.  9.819 (1.027) 8.792 8.418

Passivo circulante 104.741 13.792 (2.614) 115.919 10.782

1ª emissão (a) 1ª R$ 1.000,00 IPCA + juros de 6,5% a.a. 770.448 868.311 (456) 1.638.303 1.479.373
2ª 809.346 762.428 (456) 1.571.318 1.418.887

2ª emissão (b) Única R$ 100.000,00 IPCA + juros de 6,2% a.a. 323.400 137.462 (1.727) 459.135 541.463

3ª emissão (c) 1ª R$ 10.000,00 IPCA + juros de 7,05% a.a. 200.000 61.410 (2.075) 259.335 248.821
2ª IPCA + juros de 7,49% a.a. 500.000 153.525 (5.190) 648.335 622.055

Passivo não circulante 2.603.194 1.983.136 (9.904) 4.576.426 4.310.599
2.707.935 1.996.928 (12.518) 4.692.345 4.321.381

(a) Controlada - 1ª Emissão: Em setembro de 2012, a Controlada celebrou contrato para emissão de 
1.520.120 debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantias adicio-
nais, divididas em duas séries, sendo a 1ª série recebida em 25 de outubro de 2012, no valor de R$ 
760.060 (R$ 770.448, atualizados até a data de recebimento) e a 2ª série recebida em 28 de junho de 
2013, no valor de R$ 760.060 (R$ 809.346, atualizados até a data de recebimento), tendo o Fundo de 
Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) como debenturista, Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciário e representante do debenturista e 
a Controladora como interveniente anuente. O objetivo desta emissão foi captar recursos para desenvol-
vimento, implantação e construção do projeto original da UHE Santo Antônio e de seu sistema de 
transmissão associado para a exploração da concessão (Nota 1). O FI-FGTS, na qualidade de debentu-
rista, compartilha das mesmas garantias apresentadas na Nota 14.1 (a) (ii), exceto pelo subitem (e), 
cuja a fiança é emitida por Furnas e Cemig para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações dos 
contratos de financiamento e insuficiências que ocorrerem na execução ou frustações das fontes de 
recursos previstas para o projeto. A escritura dessa emissão possui cláusulas restritivas (covenants), as 
quais vêm sendo adequadamente cumpridas pela controlada, com exceção do (i) Índice de Liquidez - 
dívida líquida sobre o patrimônio líquido menor ou igual a 3,5 (waiver até 2028) e (ii) ICSD - Índice de 
Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo de 1,2, apurados no período de janeiro a dezembro de 
2018, para ambos foi realizada assembleia geral de debenturistas em 14 de dezembro de 2018, onde 
foi obtido waivers do debenturista, razão pela qual tal emissão continua a ser apresentada de acordo 
com o seu prazo de vencimento. A 1ª série desta emissão vence em 15 parcelas anuais a partir de 2023 
e a 2ª, em 15 parcelas anuais a partir de 2024. No item (d) desta nota apresentamos os valores anuais 
das parcelas das debêntures. (b) Controlada - 2ª Emissão: Em dezembro de 2012, a Controlada emitiu 
4.200 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional 
real e fidejussória, em série única, recebida em 24 de janeiro de 2013, no valor atualizado de R$ 
424.924. O valor nominal unitário das debêntures é R$ 100, totalizando R$ 420.000, tendo a Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, como agente fiduciário, representando a comunhão 
dos debenturistas e a Controladora, como interveniente anuente. O objetivo desta emissão foi captar 
recursos para desenvolvimento, implantação e construção do projeto original da UHE Santo Antônio e 
de seu sistema de transmissão associado para a exploração da concessão (Nota 1). Os debenturistas 
compartilham das mesmas garantias apresentadas na Nota 14.1 (a) (ii) e (iii). A escritura dessa emissão 
possui cláusulas restritivas (covenants), as quais vêm sendo adequadamente cumpridas pela Compa-
nhia, com exceção do (i) Índice de Capitalização - relação entre ativo total e patrimônio líquido de no 
mínimo 0,25, (waivers dos debenturistas até o exercício de 2021), e (ii) ICSD - Índice de Cobertura do 
Serviço da Dívida de no mínimo de 1,2, apurados no período de janeiro a dezembro de 2018, para 
ambos foi realizada assembleia geral de debenturistas em 13 de agosto de 2018 e 20 de dezembro de 
2018 respectivamente, onde foram obtidos waivers dos debenturistas, razão pela qual tal emissão con-
tinua a ser apresentada de acordo com o seu prazo de vencimento. Os juros remuneratórios são pagos 
semestralmente, enquanto que o saldo principal tem como vencimento 5,5% em 27/12/2017 - 17,5% em 
27/12/2019 - 25,0% em 27/12/2020 - 24,0% em 27/12/2021 - e saldo em 27/12/2022. No item (d) desta 
nota apresentamos os valores anuais das parcelas das debêntures. (c) Controlada - 3ª Emissão: Em 
15 de abril de 2014, a Controlada emitiu 70.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, escri-
turais, nominativas, da espécie quirografária com garantia adicional real e fidejussória, divididas em 
duas séries, totalizando o montante de R$ 700.000, para distribuição pública, nos termos da instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, tendo a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, como agente fiduciário e representante dos debenturistas 
e a Controladora como interveniente anuente. As duas séries foram recebidas entre os dias 2 e 5 de 
maio de 2014, sendo a 1ª série de R$ 200.000 (R$ 201.000, atualizados até a data de recebimento) e a 
2ª série no valor de R$ 500.000 (R$ 504.000, atualizados até a data de recebimento). O objetivo desta 
emissão foi de captar recursos para viabilização e implementação das 50 unidades geradoras da UHE 
Santo Antônio. Os debenturistas dessa 3ª emissão compartilham das mesmas garantias e restrições 
apresentadas na Nota 14.1 (a) (ii) e (iii). A escritura dessa emissão possui cláusulas restritivas (cove-
nants), as quais vêm sendo adequadamente cumpridas pela Controlada, com exceção do (i) Índice de 
Capitalização - relação entre ativo total e patrimônio líquido de no mínimo 0,25, (waivers dos debentu-
ristas até o exercício de 2021), e (ii) ICSD - Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo de 
1,2, apurados no período de janeiro a dezembro de 2018, para ambos foi realizada assembleia geral de 
debenturistas em 13 de agosto de 2018 e 20 de dezembro de 2018 respectivamente, onde foram obtidos 
waivers dos debenturistas, razão pela qual tal emissão continua a ser apresentada de acordo com o seu 
prazo de vencimento. Os juros remuneratórios são pagos semestralmente, enquanto que o saldo princi-
pal tem como vencimento: 1ª série - 16,4% em 15/04/2020 - 49,3% em 15/04/2021 e saldo em 
15/04/2022; 2ª série - 25,1% em 15/04/2022 - 55,6% em 15/04/2023 e saldo em 15/04/2024. No item (d) 
desta nota apresentamos os valores anuais das parcelas das debêntures. (d) Vencimento das parcelas 
de debêntures - não circulante (principal e encargos):

Não circulante
2019 2020 2021 2022 2023 Após 2023 Total

Principal e Encargos 356.537 272.521 257.250 401.919 297.942 3.000.161 4.586.330
356.537 272.521 257.250 401.919 297.942 3.000.161 4.586.330

(e) Movimentação de debêntures
Circulante Não circulante

Saldo em 31 de dezembro de 2017 10.782 4.310.599
Encargos financeiros provisionados (179) 466.821
Encargos financeiros pagos (98.292)
Transferência 203.608 (203.608)
Amortização de custos de transação 2.614
Transferências de custo de transação (2.614) 2.614
Saldo em 31 de dezembro de 2018 115.919 4.576.426
15. Impostos e contribuições - Consolidado:

Controladora Consolidado
31 de 

dezembro
de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro

de 2018
31 de dezembro

de 2017
Circulante
 COFINS (i) 33.852 64.268
 PIS (i) 7.327 13.879
 ICMS 14.830 20.366
 ICMS diferencial de alíquotas (ii) 11.946 19.627
 INSS 2 958 833
 ISS 1 679 633
 Outros    2.267 1.540

3 71.859 121.146
Não circulante
 COFINS (Parcelamento) (i) 61.316
 PIS (Parcelamento) (i) 13.254
 ICMS diferencial de alíquotas (ii)    9.115

74.570 9.115
 3 146.429 130.261

(i) No 1º semestre de 2018 a Companhia requereu o parcelamento convencional do PIS e da COFINS 
previsto no artigo 10 da Lei nº 10.522 de 19 de julho de 2002, totalizando o montante de R$ 125.708, 
que será quitado em 60 parcelas mensais, atualizadas pela SELIC e acrescidas de 1% no mês do ven-
cimento. (ii) A Companhia aderiu ao benefício fiscal previsto no Decreto Estadual/RO nº 18.496, de 08 
de janeiro de 2014, o qual reduziu para 2% a alíquota do ICMS DA (Diferencial de Alíquota), decorrentes 
das operações de entrada de mercadorias ou bens destinados às obras de instalação, construção, 
operação e manutenção da usina, em transações interestaduais. O saldo do imposto a pagar de R$ 
11.946, registrados no passivo circulante, corresponde às entradas registradas nos períodos de 2009 a 
junho de 2014 e está sendo quitado em 60 parcelas mensais, com início em julho de 2014. O saldo do 
parcelamento é corrigido anualmente pela UPF - Unidade de Padrão Fiscal do Estado de Rondônia e 
sobre ele incidem juros de 1% ao mês.
16. Adiantamentos de clientes - Consolidado: No período de 2018, a Controlada recebeu R$ 244.353, 
em adiantamento de clientes de contrato de venda de energia firmado com a Beta Comercializadora, R$ 
64.992 em adiantamento de clientes de contrato de energia firmado com a Matrix Comercializadora, R$ 
30.420 em adiantamento de clientes de contrato de energia firmado com a Energisa Comercializadora, R$ 
20.018 em adiantamento de clientes de contrato de energia firmado com a Capitale energia e Comerciali-
zadora. Os valores antecipados, cujos recebimentos ocorreram no exercício de 2018, serão amortizados 
mensalmente conforme o fornecimento da energia contratado e liquidados até o exercício de 2021.

31 de dezembro
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Circulante
Cemig Geração e Transmissão S.A. 6.870 70.100
Beta Comercializadora de Energia S.A. 184.350 56.050
Matrix Comercializadora de Energia Elétrica 64.991
Capitale Energia e Comercializadora 20.018
Energisa Comercializadora de Energia 10.141  

286.370 126.150
Não circulante
Beta Comercializadora de Energia S.A. 60.003
Energisa Comercializadora de Energia 20.280  

80.283  
Saldo em 31 de dezembro de 2018 366.653 126.150
17. Cauções em garantia - Consolidado: Referem-se, principalmente, às retenções de 5% dos valores 
pagos aos contratados com base nos contratos firmados de compra de máquinas e equipamentos, 
transporte e montagem das 50 unidades geradoras de energia e dos painéis de controle da UHE Santo 
Antônio. O montante retido é a garantia do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas em 
contratos de serviços elegíveis. Em 31 de dezembro de 2018, o montante é de R$ 427.382 (2017 - R$ 
358.320), dos quais R$ 409.821 registrados no passivo não circulante correspondem às cauções em 
garantia do Contrato EPC com o CCSA.
18. Concessões a pagar - Consolidado: Trata-se da obrigação, assumida pela Controlada no Contrato de 
Concessão nº 001/2008 de Uso do bem público para a geração de energia, de recolher à União o pagamen-
to total fixado de R$ 379.267, em parcelas mensais iguais, sendo exigida a partir da entrada em operação 
comercial da primeira unidade geradora, ocorrida em 30 de março de 2012, até o 35° ano da concessão. O 
valor do pagamento é atualizado anualmente pelo IPCA, o montante total da obrigação é registrado pelo 
valor presente total do UBP até o final do contrato de concessão descontado à taxa de 6,94% a.a. O saldo a 
pagar em 31 de dezembro de 2018 totaliza R$ 273.284 (2016 - R$ 265.489). Buscando refletir adequada-
mente a contraprestação pecuniária da concessão e a respectiva obrigação perante a União, os valores da 
concessão foram registrados no ativo intangível (Nota 12), em contrapartida do passivo. (a) Movimentação

Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2017 21.229 244.260
Atualização - IPCA (3) 24.438
Ajuste a valor presente (31) 5.378
Pagamentos (21.987)
Transferências 22.777 (22.777)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 21.985 251.299
(b) Vencimentos da concessão a pagar apresentada no passivo não circulante

2019 22.868
2020 23.709
2021 24.638
2022 25.552
2023 26.487
2024 27.456
2025 a 2043 100.589

251.299
19. Provisões socioambientais - Consolidado: O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, concedeu licenças ambientais para a Controlada, as quais impõem 
condicionantes para a construção do empreendimento. Essas obrigações, que estão relacionadas com 
ações ambientais de proteção, monitoramento, reflorestamento, recuperação e compensação dos im-
pactos socioambientais, foram estimadas e são monitoradas pela Administração da Companhia e da 
Controlada. Esses gastos, relacionados à construção, foram estimados e registrados como custo do 
ativo imobilizado, em Reservatório, barragens e adutoras. Tal estimativa foi realizada pela área de sus-
tentabilidade e meio ambiente da Controlada e submetida à aprovação do Conselho de Administração 
da Companhia e sua Controlada, quando da aprovação do Plano de negócios da empresa.

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Circulante
 Programas básicos ambientais (i) 93.640 50.018

93.640 50.018
Não circulante
 Programas básicos ambientais (i) 178.512 244.982
 Compensação ambiental (ii) 86.120 102.009

264.632 346.991
358.272 397.009

em que questionam, entre outros, verbas trabalhistas, tais como, pagamento de horas extras, adicionais 
de periculosidade e insalubridade. (ii) Cível: As ações judiciais de natureza cível referem-se, em sua 
grande maioria, às indenizações pleiteadas por pessoas que se consideram impactadas pelo enchimen-
to do reservatório da usina ou que pretendem majorar e/ ou receber indenizações por conta das desa-
propriações realizadas. (iii) Administrativo ambiental:Diversos autos de infração referentes às ques-
tões ambientais como mortandade de peixes e ocorrência de queimadas em áreas da Companhia. (iv) 
Administrativo tributário: Processos administrativos para discussão de não homologação de pedidos 
de compensação formalizados perante a Delegacia Especial da Receita Federal, bem como discussão 
de compensação de IRRF e notificações da Secretaria Municipal da Fazenda do município de Porto 
Velho e da Secretaria de Estado de Finanças do Governo do Estado de Rondônia.
22. Outras provisões - Consolidado:

31 de dezembro
de 2018

31 de dezembro
de 2017

Consórcio Construtor Santo Antônio (i) 241.138 224.238
Consórcio Construtor Santo Antônio (ii) 316.146 293.987

557.284 518.225
(i) Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de R$ 241.138 (2017 - R$ 224.238) refere-se ao ressarcimen-
to ao CCSA pela Companhia de custos relacionados à extensão de prazo no cronograma contratual de 
entrada em operação comercial, oriundo dos efeitos das paralisações causadas pelas greves durante os 
anos de 2009 a 2013 (eventos de caso fortuito - força maior) no canteiro de obras da UHE Santo Antônio. 
(ii) Nessa rubrica estão registrados gastos incorridos com greves e paralisações ocorridas entre os anos 
de 2009 e 2013, que resultaram na elevação dos custos do Contrato EPC em função da improdutividade 
e da concessão de aumentos salariais e outros benefícios aos trabalhadores do consórcio.
23. Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos - Consolidado: Em 31 de dezembro 
de 2018, o saldo de tributo diferido refere-se a diferenças temporárias decorrentes da capitalização de 
encargos financeiros. A movimentação da conta de impostos diferidos é a seguinte:

Controladora
31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017

Saldo no início do exercício 249.382 259.038
Movimentação
Amortização de encargos capitalizados (28.764) (28.402)

(28.764) (28.402)
IRPJ - 25% (7.191) (7.100)
CSLL - 9% (2.589) (2.556)
Encargo fiscal (9.780) (9.656)
Saldo no final do exercício 239.602 249.382
A Companhia e sua Controlada estimam que a realização do tributo diferido passivo se dará da seguin-
te maneira:

Saldo

Passivo
Em 31 de dezembro

de 2018 2019 2020 2021 2022 Após 2022
Amortização de encargos 
 financeiros capitalizados (239.602) (9.780) (9.780) (9.780) (9.780) (200.482)

(239.602) (9.780) (9.780) (9.780) (9.780) (200.482)
O IRPJ e a CSLL diferidos passivos serão realizados mediante a amortização contábil dos encargos fi-
nanceiros capitalizados, calculada de acordo com o prazo do término da concessão.
24. Patrimônio líquido: (i) Capital subscrito e integralizado: Em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 28 de agosto de 2018, foi aprovado o aumento de capital da Companhia, 
mediante a emissão de 1.612.886.963 de novas ações ordinárias, nominativa e sem valor nominal, pelo 
valor de emissão de R$ 0,4679 (quarenta e seis e setenta e nove centavos) cada, totalizando de R$ 
754.670. As ações ora emitidas foram totalmente integralizadas em 28 de agosto de 2018. Na mesma 
Assembleia foi aprovado o aumento de capital da Companhia. Mediante a emissão de 181.662.748 de 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo valor de emissão de R$ 0,4679 (quaren-
ta e seis e setenta e nove centavos) cada, totalizando R$ 85.000. As ações foram totalmente integrali-
zadas em 02 de outubro de 2018. Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 
de outubro de 2018, foi aprovado o aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de 
376.166.308 de novas ações ordinárias, nominativa e sem valor nominal, pelo valor de emissão de R$ 
0,4679 (quarenta e seis e setenta e nove centavos) cada, totalizando de R$ 176.008. As ações ora 
emitidas foram totalmente integralizadas em 03 e 05 de outubro de 2018. Em Assembleia Geral Extra-
ordinária da Companhia realizada em 29 de novembro de 2018, foi aprovado o aumento de capital da 
Companhia, mediante a emissão de 133.107.997 de novas ações ordinárias, nominativa e sem valor 
nominal, pelo valor de emissão de R$ 0,4315 (quarenta e três e quinze centavos) cada, totalizando de 
R$ 57.436. As ações ora emitidas foram totalmente integralizadas em 06 e 21 de dezembro de 2018. Em 
31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
10.619.786 (2017 - R$ 9.546.672) dividido em 12.034.025.147 (2017 - 9.730.201.137) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, cuja titularidade está distribuída pelos seguintes acionistas:

31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017
Quantidade 

ações
(%) partici-

pações
Quantidade 

ações
(%) partici-

pações
Cemig Geração e Transmissão S.A. 1.027.134.241 8,5353 973.020.114 10,000
Eletrobrás - Furnas 5.181.301.765 43,0555 3.794.778.444 39,000
Fundo de Investimento em 
 Participações Amazônia Energia 2.361.732.742 19,6253 1.946.040.226 20,000
Odebrecht Energia do Brasil S.A. 2.196.411.452 18,2517 1.809.817.412 18,600
SAAG Investimentos S.A. 1.267.444.947 10,5322 1.206.544.941 12,400

12.034.025.147 100,00 9.730.201.137 100,00
25. Resultado por ação - Consolidado: A tabela a seguir estabelece o cálculo do prejuízo líquido por 
lote de mil ações para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares, exceto 
valor por lote de mil ações, apresentado em reais):

Exercícios findos em 31 de dezembro
2018 2017

Prejuízo do exercício (1.743.636) (1.091.502)
Média ponderada do número de ações ordinárias 10.448.165.441 9.536.679.868
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações ordinárias 
 (em reais) (166,88) (114,45)
26. Receita operacional líquida - Consolidado - Receita líquida de venda de energia elétrica: A 
receita de operações com energia elétrica é reconhecida no resultado mensalmente, de acordo com a 
entrega dos volumes de energia previstos nos contratos de fornecimento e suprimento de energia. Uma 
receita não é reconhecida se há incerteza de sua realização.

Exercícios findos em 31 de dezembro
2018 2017

Fornecimento de energia à indústria 748.359 772.143
Suprimento de energia elétrica 2.723.038 2.664.335

3.471.397 3.436.478
(–) Deduções da receita
 P&D (30.056) (29.710)
 ICMS (126.373) (129.890)
 PIS e COFINS (309.415) (305.859)

(465.844) (465.459)
Receita operacional líquida 3.005.553 2.971.019
As receitas de fornecimento de energia à indústria são oriundas de venda de energia a consumidores, 
enquanto que suprimento de energia elétrica representam as vendas destinadas aos revendedores de 
energia. Em 31 de dezembro de 2018, a UHE Santo Antônio possui 50 unidades geradoras em opera-
ção comercial, totalizando 2.328,1 MW médios de garantia física (Nota 1).
27. Gastos operacionais - Consolidado: (a) Custos do serviço de energia elétrica:

Exercícios findos em 31 de dezembro
2018 2017

Custos dos serviços Custos dos serviços
Com 

energia
 elétrica

De
operação Total

Com 
energia 
elétrica

De
operação Total

Energia de curto 
 prazo - CCEE (153.607) (153.607) (214.769) (214.769)
Energia comprada para 
 revenda (378.371) (378.371) (360.928) (360.928)
Encargos de uso e 
 conexão (i) (998.614) (998.614) (966.268) (966.268)
Créditos de PIS e COFINS 176.798 176.798 131.772 131.772
Outras (132.404) (132.404) (12.378) (12.378)
Pessoal (80.713) (80.713) (61.316) (61.316)
Material (21.414) (21.414) (17.748) (17.748)
Serviços de terceiros (99.982) (99.982) (94.503) (94.503)
Depreciação e amortização (882.501) (882.501) (831.432) (831.432)
Outras  (118.651) (118.651)  (108.711) (108.711)

(1.486.198) (1.203.261) (2.689.459) (1.422.571) (1.113.710) (2.536.281)
Perdas estimadas em 
 créditos de liquidação 
  duvidosa    678.551  678.551

(1.486.198) (1.203.261) (2.689.459) (744.020) (1.113.710) (1.857.730)
(i) Encargos de uso da rede elétrica é uma obrigação decorrente do contrato firmado com o ONS - Ope-
rador Nacional do Sistema e concessionárias de transmissão para prestação do serviço de transmissão 
de energia. Os valores são calculados em função da tarifa de uso de transmissão da rede básica e do 
montante do uso do sistema de transmissão contratado pela UHE Santo Antônio Energia. O aumento do 
valor do encargo se deu pela completa motorização das 50 unidades geradoras. (b) Despesas gerais 
e administrativas

Controladora Consolidado
Exercícios findos em 31 de dezembro
2018 2017 2018 2017

Pessoal e administradores da entidade (102) (122) (40.632) (36.991)
Fees e comissões para bancos (27.651) (4.405)
Serviços de terceiros (117) (779) (52.130) (57.196)
Amortização (2.859) (7.382)
Aluguéis e arrendamentos (32) (73) (2.566) (2.722)
Seguros (12.834) (14.165)
Tributos (6) (320) (1.554) (2.044)
Outras (5) (5) (54.994) (14.061)

(262) (1.299) (195.220) (138.966)
28. Resultado financeiro:

Controladora Consolidado
Exercícios findos em 31 de dezembro
2018 2017 2018 2017

Receitas financeiras
 Receita de aplicações financeiras 11 26 21.644 41.592
 Ajuste a valor presente 2.505 1.259
 Outras receitas financeiras 2 4 11.916 3.373
 Variações monetárias moeda nacional 41 24.562 93.273 71.544
 (–) Tributos sobre receitas financeiras (1) (2) (1.561) (2.795)

53 24.590 127.777 114.973
Despesas financeiras
 Juros de dívidas (1.343.825) (1.314.078)
 Variações monetárias de dívidas (64.172) (120.715)
 Variações monetárias (Uso do bem público) (32.287) (25.943)
 Variações monetárias moeda nacional (40.447) (20.810) (315.954) (76.873)
 Outras despesas financeiras   (124.590) (13.577)

(40.447) (20.810) (1.880.828) (1.551.186)
Total (40.394) 3.780 (1.753.051) (1.436.213)

(i) Nas rubricas “Programas básicos ambientais” estão registradas as estimativas da Administração da Com-
panhia com relação aos gastos socioambientais que a SAE incorrerá a fim de mitigar o impacto causado pela 
construção da UHE Santo Antônio, em cumprimento aos programas previstos nas Licenças de Instalação nº 
540/2008 e de Operação n° 1.044/2011 expedidas pelo IBAMA. Essas licenças estabelecem que sejam 
executados os seguintes Programas Básicos Ambientais (PBA), entre outros: • Programa de Monitoramento 
do Lençol Freático; • Programa de Monitoramento Sismológico; • Programa de Monitoramento Climatológico; 
• Programa de Conservação da Flora; • Programa de Conservação da Fauna; • Programa de Conservação 
da Ictiofauna; • Programa de Saúde Pública; • Programa de Remanejamento da População Atingida. 
(a) Movimentação das provisões ambientais durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018:

Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2017 50.018 244.982
Atualização monetária - IPCA 9.274
Realizações (65.689)
Adições 33.567
Transferências 75.744 (75.744)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 93.640 178.512
(ii) O saldo registrado em “Compensação ambiental”, calculado com base na Lei nº 9.985/00 e no Decre-
tonº 6.848/09, corresponde a 0,5% (R$ 56.159) do valor de referência do empreendimento, conforme de-
finido na Licença de Operação nº 1.044/11, expedida pelo IBAMA. Esses recursos, destinados a compen-
sar os impactos ambientais causados pela obra, e que em 31 de dezembro de 2018 R$ 86.120 no passivo 
não circulante(2017 - R$ 102.009). Essa redução do valor é consequência de uma decisão jurídica favorá-
vel, em que a Companhia apresentou pleitos ao IBAMA e ICMBio que culminaram com a adoção da MP 
809, convertida na Lei 13.668/18, que afastou a incidência da SELIC, determinando que atualização deve 
ser feita pelo IPCA-e, a partir da afixação do valor da Compensação Ambiental (setembro/11).
20. Outros Passivos - Consolidado:

Controladora Consolidado
31 de 

dezembro
de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro

de 2018

31 de
dezembro

de 2017
Circulante
 Furnas centrais elétricas 358.084 358.084
 Odebrecht energia do Brasil 1.240 173.881 1.240 173.881
 Fundo de investimento em participações amazônia energia 1.334 184.873 1.334 184.873
 Diversos credores 2.034 1.657 31.246 25.595

4.608 718.495 33.820 742.433
Os efeitos da anulação parcial do aumento de capital (Nota 24) retroagem ao exercício de 2014 e estão 
atualizados monetariamente pela aplicação do IGP-M. Em 28 de agosto de 2018, em Assembleia Geral 
Extraordinária, foi aprovado um aumento de capital na Companhia de até R$ 972.513. No mesmo ato, os 
acionistas Furnas Centrais Elétricas S.A. subscreveu e integralizou os créditos que detinham contra a 
Companhia, no montante deR$ 379.280, Odebrecht Energia do Brasil S.A. subscreveu e integralizou os 
créditos que detinham contra a Companhia, no montante de R$ 180.887 e Caixa Fundo de Investimento 
em Participações Amazônia Energia subscreveu e integralizou os créditos que detinham contra a Compa-
nhia, no montante de R$ 194.503, todos os créditos foram atualizados até 31 de julho de 2018 por IGP-M.
21. Provisão para contingências - Consolidado: Os passivos contingentes e as provisões existentes 
estão ligados, principalmente, a discussões nas esferas judiciais e administrativas decorrentes, em sua 
maioria, de processos trabalhistas, ambientais, cíveis e tributários. A Administração da Companhia e de 
sua Controlada, com base na opinião dos seus assessores jurídicos externos, classificam esses proces-
sos em termos da probabilidade de perda da seguinte forma: a) Perda provável - são processos onde 
existe maior probabilidade de perda do que de êxito ou, de outra forma, a probabilidade de perda é su-
perior a 50%. b) Perda possível - são processos onde a possibilidade de perda é maior que remota. A 
perda pode ocorrer, todavia os elementos disponíveis não são suficientes ou claros de tal forma que 
permitam concluir que a tendência será de perda ou ganho. Em termos percentuais, a probabilidade de 
perda se situa entre 25% e 50%. Para esses processos, a Companhia e sua Controlada não fazem 
provisão e destacam em nota explicativa.
(a) Risco provável

31 de 
dezembro

de 2018
Movimen-

tações

31 de 
dezembro 

de 2017

31 de 
dezembro

de 2017
Movimen-

tações

31 de 
dezembro

de 2016
Circulante
Regulatória (i) (552.478) 552.478
Não circulante
Regulatória (i) (669.881) 669.881 669.881 669.881
Ambiental (ii) 14.612 898 13.714 13.714 1.230 12.484
Cível (iii) 30.213 3.722 26.491 26.491 12.782 13.709
Trabalhista 706 (400) 1.106 1.106 (569) 1.675

45.531 (665.661) 711.192 711.192 683.324 27.868
Total 45.531 (665.661) 711.192 711.192 130.846 580.346
(i) FID (Fator de Disponibilidade): Em 31 de julho de 2015, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
julgou procedente o pedido da Companhia de antecipação da tutela recursal para suspender a exigência 
da aplicação do Fator de Disponibilidade (FID) em relação às unidades geradoras da UHE Santo Antô-
nio não despachadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Referida decisão, que determinava à 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e à Câmara Comercializadora de Energia Elétrica - 
CCEE que adotassem os procedimentos necessários à eficácia de tal decisão nas contabilizações e li-
quidações da referida Câmara, foi suspensa pelo STJ e em seguida foi reestabelecida, após deferimen-
to da medida liminar em Reclamação Constitucional no STF. No entanto, em 10 de abril de 2018 o STF 
negou seguimento a Reclamação Constitucional, reestabelecendo os efeitos da decisão proferida pelo 
STJ. Em face da decisão do STF, a CCEE, após autorização da ANEEL, concordou com o parcelamen-
to do débito referente ao Fator de Indisponibilidade, no valor de aproximadamente R$ 738.000, que foi 
registrado no passivo na rubrica de Fornecedores (Nota 13), nos seguintes termos: (a) 36 parcelas 
iguais, acrescidas de atualização monetária e juros; (b) o parcelamento foi iniciado na contabilização de 
julho de 2018, com liquidação financeira efetuada em 05 de setembro de 2018. (ii) Administrativo 
Ambiental: Refere-se ao auto de infração lavrado em 23 de dezembro de 2008, pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, no valor de R$ 7.700. O objeto do 
referido auto é a imposição de multa à Companhia por suposta conduta lesiva ao meio ambiente, carac-
terizada pela alegada mortandade de 11.000 kg de peixes de várias espécies em decorrência de even-
tual poluição nas ensecadeiras da UHE Santo Antônio, no rio Madeira, município de Porto Velho - RO. 
Em 25 de novembro de 2014, foi recebida pela Companhia decisão de indeferimento da defesa adminis-
trativa apresentada em 13 de janeiro de 2009. A Companhia apresentou, em 15 de dezembro de 2014, 
recurso administrativo contra referida decisão de indeferimento, o qual aguarda julgamento. Consoante 
o entendimento dos seus advogados, a expectativa é de perda provável no montante de R$ 14.612 em 
relação ao mérito da autuação e de perda possível em relação às agravantes de penalidade citadas no 
referido auto. (iii) Cível: Referem-se em sua maioria a ações de execução para entrega de reserva legal 
de lotes de reassentamentos. A Companhia foi executada para entregar os respectivos lotes da reserva 
legal devidamente regularizados ou indenizar os reassentados em montante equivalente. A indenização 
está calculada em R$ 30.213 (2017 - R$ 26.491). (b) Risco possível: Em 31 de dezembro de 2018, 
existem processos no montante de R$ 5.046.014, conforme demonstrados a seguir, cuja perda foi esti-
mada como possível, as quais são periodicamente reavaliadas pelos assessores jurídicos e pela Admi-
nistração da Companhia, não requerendo a constituição de provisão nas demonstrações financeiras.

31 de dezembro de 2018
Trabalhista (i) 439
Cível (ii) 4.412.319
Administrativo ambiental (iii) 44.232
Administrativo tributário (iv) 589.024

5.046.014
Dentre as principais causas com risco de perda avaliadas como possível destacam-se as seguintes: 
(i) Trabalhistas: Diversas ações, nas quais a Controlada responde, em sua maioria, subsidiariamente, 
29. Partes relacionadas - Consolidado:

Montante das transações nos exercícios findos em 31 de dezembro
Ativo Passivo Imobilizado Receita Despesa

Relação com a Companhia
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro

de 2017
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro

de 2017 2018 2017 2108 2017 2018 2017
Circulante
 CEMIG Geração e Transmissão S.A. Acionista da Companhia 64.111 40.162 12.378 72.962 778.825 491.764 69.727 28.427
 CEMIG Distribuição S.A. Acionista comum 15.846 160.564 43.577
 Construtora Norberto Odebrecht Acionista comum 25.627 25.627 205
 Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Acionista comum 20.931 20.931 5
 Odebrecht Serviços e Participações Acionista comum 20.931 20.931 5
 Odebrecht Energia do Brasil S.A. Acionista da Companhia 1.240 173.881 20 5.921 8.266 5.010
 Andrade Gutierrez Participações S.A. Acionista da Companhia 540 490 50 48
 Fundo de Investimento em Participações 
  Amazônia Energia Acionista da Companhia 1.334 184.873 35 21 6.433 10.985 5.465
 Eletrobrás Furnas Acionista da Companhia 18.872 376.873 12.209 246.316 202.809

Não Circulante
 Construtora Norberto Odebrecht Acionista comum 14.982 31.048 20.911
 Odebrecht Serviços e Participações Acionista comum  17.441  48       

64.111 88.431 132.901 897.527 35 215 778.866 676.891 378.921 241.759

CEMIG Geração e Transmissão S.A. - A Controlada possui quatro contratos de compra e venda de 
energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre, vigentes em que a Companhia atua como vendedora 
de energia para a CEMIG. A Controlada firmou um contrato de compra e venda de energia elétrica no 
Ambiente de Contratação Livre em que atua como compradora de energia da CEMIG, com suprimento 
previsto entre 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2019. A antecipação de volume de energia 
ocorrida em setembro de 2017, quando a Controlada recebeu da CEMIG Geração e Transmissão S.A. R$ 
70.100 (Nota 16) foi suprida e liquidada entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018. Adicional-
mente, a Controlada mantém com CEMIG Geração e Transmissão S.A. transações de encargos de uso da 
rede pelo serviço de transmissão de energia. CEMIG Distribuição S.A. - A Controlada possui dois contra-
tos de compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regulado provenientes do Leilão 
nº 05/2007 - ANEEL, com vigência de 31 de dezembro de 2012 a 31 de dezembro de 2041, e Leilão nº 
03/2014 - ANEEL, com vigência de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2046, em que a Controla-
da atua como vendedora de energia para a CEMIG. Os contratos CCEARs entre a Controlada e CEMIG 
Distribuição S.A. tiveram seus montantes de energia temporariamente reduzidos através do instrumento 
regulatório previsto na Resolução Normativa ANEEL - REN 711/2016, durante o período de 01 de janeiro 
de 2018 a 31 de dezembro de 2019. A referida redução temporária exigiu que a Controlada ressarcisse a 
CEMIG Distribuição S.A. da diferença econômico-financeira gerada em sua Tarifa Homologada, ou seja, 
preço médio ponderado de seus contratos, excluindo-se os referidos CCEARs reduzidos. Andrade Gu-
tierrez Engenharia S.A. - A Controlada possui contrato para Implantação da UHE Santo Antônio, bem 
como das instalações de transmissão de interesse restrito da central geradora da UHE Santo Antônio com 
o Consórcio Construtor Santo Antônio - CCSA, do qual a Andrade Gutierrez Engenharia S.A. participa 
sendo responsável pelos serviços de elaboração de projetos e de obras civis (Consórcio Santo Antônio 
Civil). Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Odebrecht Serviços e Participações S.A. - A Controla-
da possui contrato para Implantação da UHE Santo Antônio, bem como das instalações de transmissão de 
interesse restrito da central geradora da UHE Santo Antônio com o Consórcio Construtor Santo Antônio - 
CCSA, do qual a Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO) e a Odebrecht Serviços e Participações S.A. 
participam sendo responsáveis pelos serviços de elaboração de projetos e de obras civis (Consórcio 
Santo Antônio Civil) e, adicionalmente, a CNO, pelo gerenciamento e execução dos serviços de montagem 
eletromecânica. Eletrobrás Furnas - A Controlada possui um contrato de compra e venda de energia 
elétrica no Ambiente de Contratação Livre, vigente em que a Controlada atua como compradora de ener-
gia de Furnas Centrais Elétricas S.A. com prazo de suprimento compreendido entre 01 de janeiro de 2015 
e 31 de dezembro de 2027. Adicionalmente, a Controlada mantém com Furnas Centrais Elétricas S.A. 
transações de encargos de uso da rede pelo serviço de transmissão de energia. Os efeitos da anulação 
parcial do aumento de capital (Nota 24) retroagem ao exercício de 2014 e estão atualizados monetaria-
mente pela aplicação do IGP-M, impactando o Passivo, Despesas e Receitas. Andrade Gutierrez Parti-
cipações S.A. O saldo registrado refere-se a custos financeiros incorridos para que as obras da UHE 
Santo Antônio ocorressem conforme o cronograma previsto no Contrato de Concessão. O saldo é atuali-
zado por TJLP acrescida de 3,1%. Fundo de Investimento em participações Amazônia energia - Os 
efeitos da anulação parcial do aumento de capital (Nota 24) retroagem ao exercício de 2014 e estão atua-
lizados monetariamente pela aplicação do IGP-M, impactando o Passivo, Despesas e Receitas. Remune-
ração dos administradores - Consolidado:

Exercícios findos em 
31 de dezembro

2018 2017
Remuneração 5.702 6.298
Participação em resultados 1.620 2.098
Benefícios diretos e indiretos 368 318
Total 7.689 8.714
30. Informação por segmento: A Controlada tem como único segmento de negócio a geração de 
energia elétrica, por meio da exploração da Usina Hidrelétrica Santo Antônio e seu sistema de transmis-

são associado, localizada no rio Madeira, município de Porto Velho-RO, na condição de “Produtor Inde-
pendente”, nos termos estabelecidos pelo Contrato de Concessão. Sendo assim, a Administração da 
Companhia e da Controlada, responsável por revisar regularmente as informações financeiras, de forma 
a alocar os recursos e analisar o desempenho da empresa, não se utiliza de informação por segmento 
para suas análises.
31. Riscos relacionados à conformidade com leis e regulamentos: Em face de notícias divulgadas 
em 2015 por alguns meios de comunicação sobre suposto envolvimento de empresas que prestaram 
serviços à Companhia com alegações de possíveis atividades ilegais, incluindo empresas pertencentes 
aos grupos econômicos de acionistas da Controladora que eram membros do Consórcio Construtor 
Santo Antônio (“CCSA”), a Companhia contratou consultoria jurídica especializada externa para acom-
panhar e monitorar, trabalhos estes que se prolongaram até o início de 2019, a extensão dos fatos e 
eventuais desdobramentos de tais investigações face à Companhia. Desde então, além da análise de 
informações e documentos públicos, obtidos a partir das delações premiadas, inquéritos e investigações 
oficiais, referida consultoria analisou também informações e documentos internos da Companhia. Esses 
trabalhos concluíram não haver evidências, fatos ou indícios de envolvimento da Companhia em atos 
relacionados à operação (“Lava Jato”). (a) Investigação Independente conduzida pela Companhia: 
Em razão da relevância do tema e da continuidade das investigações, inquéritos e processos relaciona-
dos à operação Lava-Jato, a Administração da Companhia entendeu ser adequada a continuidade e 
complementação dos procedimentos realizados até então pela Companhia e por seus consultores, bem 
como adotar novos procedimentos alinhados com as melhores práticas de compliance e governança 
corporativa. Neste contexto, a Diretoria Executiva da Companhia deu ciência ao Conselho de Adminis-
tração e este aprovou a contratação de Escritório Jurídico Independente especializado em investigações 
forenses para realização de investigação específica sobre os elementos acima descritos. A investigação 
independente foi iniciada em agosto de 2018 e concluída em fevereiro de 2019. Para apoiar e acompa-
nhar os trabalhos da investigação e garantir isenção e independência do Escritório Jurídico Independen-
te contratado, a Companhia constituiu uma Comissão Independente composta pelos dois membros in-
dependentes do seu Conselho de Administração e por um profissional externo unicamente contratado 
para compor a Comissão, com experiência em processos investigativos. Ao final da investigação, o Es-
critório Jurídico Independente emitiu seu relatório final, que foi apresentado à Comissão e ao Conselho 
de Administração. O relatório final conclui que no tocante ao conteúdo de colaborações e delações 
premiadas tornadas de conhecimento público em maio de 2017, salvo novos desdobramentos futuros 
em decorrência das investigações ainda não concluídas, de acordos de leniência e ou de termos de 
colaboração firmados com as autoridades brasileiras, esta investigação, realizada pelo Escritório Jurídi-
co Independente, não encontrou evidências objetivas que permitam afirmar objetivamente, (i) suposta 
existência de pagamentos indevidos por parte da SAESA que devam ser considerados para eventual 
baixa contábil, (ii) repasse ou majoração de custos para fazer frente às vantagens indevidas suposta-
mente pagas por membros do CCSA e (iii) vinculação da Companhia aos atos supostamente praticados 
por seus fornecedores, nos termos das delações e colaborações tornadas públicas. Por outro lado, a 
investigação conduzida identificou a necessidade da adoção de melhorias nos processos internos da 
Companhia e de aprimoramento do seu Código de Ética e de suas normas de conduta. Cumpre salien-
tar finalmente que tal investigação independente foi conduzida diligentemente pela Companhia sem que 
seus administradores tenham sido notificados a respeito de qualquer denúncia ou evidência concreta de 
fatos associados à Operação “Lava Jato” que atentem contra a Companhia ou seus administradores, até 
a data da aprovação dessas Demonstrações Financeiras. Aprimoramento de processos e controles: 
Em razão da relevância do tema e por recomendação do relatório final da investigação, o Conselho de 
Administração determinou a contratação de assessoria jurídica para apoiar a Administração da Compa-
nhia no que tange aos resultados da investigação e na revisão de alguns processos internos. A Admi-
nistração da Companhia está comprometida e adotará novos procedimentos alinhados com as melhores 
práticas de compliance e governança corporativa que já estão em fase de implementação pela sua Área 
de Compliance.
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DIRETORIA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Administradores e Acionistas
Madeira Energia S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Madeira Energia S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Madeira Energia 
S.A. e sua controlada (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Madeira Energia S.A. e da Madeira Energia 
S.A. e sua controlada em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus res-
pectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de 
caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e sua 
controlada, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de au-
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Investigação e medi-
das legais: Conforme mencionado na nota explicativa 31 às demonstrações financeiras, encontram-se 
em andamento investigações e outras medidas legais conduzidas pelo Ministério Público Federal que 
envolvem suposto envolvimento de empresas que prestaram serviços à Companhia com alegações de 
possíveis atividades ilegais, incluindo empresas pertencentes aos grupos econômicos de acionistas que 

eram membros do Consórcio Construtor Santo Antônio (“CCSA”). A Administração da Companhia con-
tratou Escritório Jurídico Independente e constituiu uma Comissão de Investigação Independente. Ao 
final da investigação, o Escritório Jurídico Independente emitiu seu relatório, apresentado à Comissão e 
ao Conselho de Administração, em que se conclui que não há evidências que corroborem as alegações 
preliminarmente investigadas, salvo novos desdobramentos futuros em decorrência das investigações 
ainda não concluídas, de acordos de leniência e ou de termos de colaboração firmados com as autori-
dades brasileiras. Nossa opinião não está modificada em relação a esse tema. Outros assuntos: De-
monstrações do Valor Adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado 
(DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da 
administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram 
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão 
conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “De-
monstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram 
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: 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 responsabi-
lidade 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 au-
ditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali-
zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração da 

Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), 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 individuais e consolidadas, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, 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 Compa-
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas, 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 bra-
sileiras 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, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas, 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 suficien-
te 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 con-

troles 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 sua controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade 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 condi-
ções 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 relató-
rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das 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 individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes 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 enti-
dades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financei-
ras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Salvador, 21 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Vinícius Ferreira Britto Rêgo
CRC 2SP000160/O-5 Contador - CRC 1BA024501/O-9

Roberto Junqueira Filho
Diretor-Presidente

Antonio de Pádua Bemfica Guimarães 
Diretor

Dimas Maintinguer
Diretor

Nilmar Sisto Foletto
Diretor

Igor Henrique de Oliveira Silva
Contador - CRC 1SP234606/O-5

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, presentes em reunião realizada 
nesta data, na sede social da Companhia, por maioria, após análise das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, todos 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, da Companhia, e respectivos Pareceres dos Auditores Independentes, 

opinaram favoravelmente para o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas das Demonstrações Financeiras da MESA. 
São Paulo, 20 de fevereiro de 2019

CONSELHEIROS FISCAIS:

 LUIZ EDUARDO MARQUES MOREIRA LUCIANO ALVES DA CRUZ
 MÁRIO LÚCIO BRAGA VINICIUS ROMBOLI NARCIZO

BRUNO JOSÉ ALBUQUERQUE DE CASTRO 

Passivo Nota           2018           2017
Circulante             197             284
Outras obrigações             197             284
Fiscais e Previdênciarias   54   54
Diversas 6  143  230

Não Circulante
Diversas 6               43             244
Patrimônio Líquido             830             974
Capital Social

De Domiciliados No País 9  450  450
Reserva Legal   69   69
Reservas de Lucros             311             455

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido          1.070          1.502

Ativo Nota           2018           2017
Circulante             712          1.154
Equivalentes de Caixa 4             404             840

Outros Creditos             286             291
Rendas  a Receber 5   273   269
Diversos 6   23   28
Provisão para Dev. Liq. Duvidosa  (10)   (6)
Outros valores e bens               22               23

Não Circulante
Diversos 6             271             231
Imobilizado de uso 7               80             108
Intangivel 7.1                 7                 9

Total do Ativo          1.070          1.502

    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
  CNPJ/MF nº 65.635.377/0001-62

Relatório da Administração
Aos Sócios, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem os balanços patrimoniais e as respectivas demonstrações financeiras, bem como as notas explicativas, referentes aos semestres
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, acompanhados do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, em cumprimento à legislação vigente. A auditoria independente verifica o sistema de controles internos de acordo com a resolução 2.554/98 e
atualizações posteriores, e o componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento, atendendo as determinações da Resolução 4.433/15.

São Paulo, 27 de março de 2019. A Administração

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais 1.000) Demonstração de Resultados Exercícios Encerrados em 31/12/2018 e 2017
 e Semestre Findo em 31/12/2018 - (Em Reais 1.000)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais 1.000)

1. Contexto Operacional: A NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. (“NGO”
ou “Corretora”), com mais de 25 anos de atuação no mercado, é reconhecida pela
credibilidade e eficiência na assessoria cambial e consultoria empresarial das transações
oriundas de comércio e de natureza financeira. Desde sua constituição, e regida pela ativi-
dade que foi autorizada, a Corretora , classificada no segmento S5 do Banco Central,
intermedia operações de câmbio no mercado financeira, não atuando nas modalidade de tu-
rismo e posição própria. A Missão da NGO é oferecer soluções nas negociações, que ga-
rantam o melhor custo benefício para o cliente. Com uma filosofia moderna de atuação ba-
seada no sentido de parceria. Destaca-se pela prestação de serviço personalizado, apre-
sentando soluções completas para seus clientes, por isso, é referência no mercado de
câmbio e comércio exterior, sendo detentora de prêmios de reconhecimento público como
a “TOP OF MIND”. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções contábeis foram preparadas de acordo com as disposições contidas na Lei das Socie-
dades por Ações, com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, em
conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil
(BACEN) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF). O Comitê de Pronunciamentos Contábeis “CPC” emitiu pro-
nunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional, aprovados
pela CVM, porém, nem todos foram homologados pelo BACEN. As Demonstrações Contá-
beis estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação da NGO e foram
aprovadas, pela Administração, em 23 de janeiro de 2019. 3. Resumo das Principais Prá-
ticas Contábeis: As principais práticas contábeis são as seguintes: a. Apuração do re-
sultado: O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece
que as receitas e despesas devem ser incluídas nas apurações dos resultados dos perío-
dos/exercícios em que ocorrerem, simultaneamente quando se correlacionarem, indepen-
dentemente de recebimento ou pagamento. As receitas e despesas correspondentes ao pe-
ríodo futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. b. Cai-
xa e equivalentes de caixa: Para fins de Demonstração dos Fluxos de Caixa, incluem de-
pósitos bancários a vista em moeda corrente, aplicações em depósitos interfinanceiros
(quando aplicável), sem restrições de uso pela Administração e/ou redução de valor pelo
resgate, para o gerenciamento de compromissos de curto prazo. c. Títulos e Valores Mo-
biliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: Registrados pelo custo de aquisição e
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço são classificados, quando apli-
cável, conforme a Circular 3.068, de 08/11/2011, do BACEN, sendo: i) Títulos para negocia-
ção: Títulos e Valores Mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequente-
mente negociados, avaliados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do exer-
cício e/ou período. ii) Títulos disponíveis para venda: Títulos e Valores Mobiliários que po-
derão ser negociados, porém não são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequen-
temente negociados, em contrapartida à conta destacada no patrimônio líquido. iii) Títulos
mantidos até o vencimento: Títulos e Valores Mobiliários para os quais haja intenção ou
obrigatoriedade e capacidade financeira da Corretora para sua manutenção em carteira até
o seu vencimento, registrados pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado quando da
transferência de outra categoria. Os títulos são atualizados até a data de vencimento, não
sendo avaliados pelo valor de mercado. Os ganhos e perdas de títulos disponíveis para a
venda, quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na demonstração do
resultado, em contrapartida a conta específica no patrimônio líquido. As reduções no valor
de mercado dos Títulos e Valores Mobiliários disponíveis para a venda e dos mantidos até o
vencimento (quando aplicável), abaixo dos respectivos custos atualizados, quando não
impactados por eventos temporários, serão considerados no resultado como perdas reali-
zadas. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Corretora não possuía operações com instru-
mentos financeiros derivativos. d. Rendas a receber: Os valores a receber de prestação
de serviços são registrados pelo valor contratado. A Administração avalia, constantemente,
a necessidade de provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação à perspectiva
de realização de seus recebíveis. e. Outros Valores, bens e diversos: Demonstrado pelo
valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos auferidos até a data do balanço,
quando aplicável. f. Imobilizado e intangível: O Imobilizado é demonstrado ao custo de
aquisição, deduzindo-se a depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo
método linear, que consideram o tempo de vida útil-econômica dos bens, sendo conforme
demonstrado na Nota Explicativa n° 7. O Intangível corresponde aos direitos adquiridos que
tenham por objeto, bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora. Quando apli-
cável, são amortizados no prazo de cinco anos (20% ao ano). A Administração da
Corretora avalia ao menos uma vez no exercício social, a necessidade de provisão ao valor
recuperável de seus ativos, sendo que para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2018 e 2017, não foram apuradas perdas substanciais que necessitassem a apresentação
de ajustes em suas Demonstrações Contábeis. f. Redução ao valor recuperável de ati-
vos (Impairment): Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados para averiguar se
há evidência significativa de que tenha ocorrido uma perda no seu valor contábil. Uma per-
da por redução ao valor recuperável de ativo financeiro e não financeiro é reconhecida no
resultado do período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu
valor recuperável. g. Outros ativos e passivos: Demonstrado por valores conhecidos e
calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço, quando aplicáveis.
Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos
encargos e das variações monetárias incorridas, quando aplicável. h. Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): A pro-
visão para o Imposto de Renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida
de adicional de 10% conforme previsto na legislação em vigor. A Contribuição Social é cal-
culada à alíquota de 20%, como determina legislação para Empresas do segmento financei-
ro. Em conformidade com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de reconhecimen-
to de receitas, custos e despesas na apuração do lucro líquido do período, introduzidas pela
Lei nº 11.638/07 e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09, não produziram efeitos na apu-
ração do Lucro Real. A provisão para o imposto de renda é calculada à alíquota de 15%
mais adicional de 10% e a contribuição social é calculada à alíquota de 15%, sendo que a
partir de 1º de setembro de 2015 passou a ser calculada à alíquota de 20% até 31 de de-
zembro de 2018, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. i. Ativos e
passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e
passivos contingentes, e obrigações legais são realizados de acordo com os critérios defi-
nidos na Resolução 3.823/09 e Pronunciamento Técnicos CPC 25, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), obedecendo aos seguintes critérios: Ativos contingen-
tes – São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis somente quando da existência de
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais re-
cursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Passivos contingentes – São re-

conhecidos nas Demonstrações Contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurí-
dicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial
ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passi-
vos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabil-
mente, sendo divulgados nas Notas Explicativas, conforme demonstrado na Nota
Explicativa nº 8. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins de Demonstração dos Fluxos
de Caixa, e conforme Resolução CMN 3.604/08, o valor de Caixa e Equivalentes de Caixa
da NGO, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, estavam compostos conforme segue:
Item         2018         2017
Depósitos bancários  69  72
Caderneta de poupança           335           768

404 840
Os depósitos bancários e caderneta de poupança são realizados em Instituições Financei-
ras de primeira linha, considerados pela Administração da Corretora, como suficientes
para o cumprimento de obrigações de curto prazo. A aplicação financeira é prontamente
conversível em caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. Rendas a receber
Títulos a Vencer         2018         2017
0 a 30 dias  99  124
31 a 90 dias  17   22

Títulos Vencidos
0 a 30 dias  55  83
31 a 90 dias  83  31

91 dias em diante  19  10
Total de Rendas a Receber           273           269
Provisão Para Devedores Duvidosos  (10)  (6)
O valor da provisão para devedores duvidosos, quando aplicável, leva em consideração o
histórico de perdas e análises dos vencimentos dos títulos, garantias envolvidas,
renegociações e atual análise da situação financeira da contraparte. A Administração vem
realizando análises constantes em suas contas a receber, baixando-os quando considera-
dos de difícil realização.
6. Outros créditos e Obrigações Diversos       2018       2018       2017       2017

    Ativo Passivo     Ativo Passivo
Salários e encargos trabalhistas -   140 -   198
Adiantamentos salariais  23 -   28 -
Contas a Pagar             -             3             -           32
Total Circulante    23   143   28   230
Impostos a recuperar (i)    228 -   168 -
Depósitos judiciais (nota 8)  43 -   43 -
Provisão para obrigações previdenciárias (ii) - - -   201
Provisão para demandas judiciais (Nota 8)             -           43             -             43
Total não circulante   271   43   231   244
(i) Os impostos a recuperar, referem-se substancialmente às retenções nas notas de cor-
retagem de câmbio, durante o exercício. (ii) A partir de 2015, a Administração da NGO op-
tou por realizar a provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço (FGTS) da totalidade dos funcionários ativos, considerando como política conservadora
de prevenção de riscos e controle de passivos. Em janeiro/2018 a administração reverteu
esta provisão.
7. Imobilizado: a. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                31/12/2018 31/12/2017
    Anual (%)    Custo  Depreciação  Líquido     Líquido

1) Instalações   10 5 4 1 1
2) Móveis e Utensílios   10   117   70   47   56
3) Máquinas/equipamentos   10   48   26   22   34
4) Equip. de informática   20          119                  109             10               16
Total   289   209   80   107
b. Movimentação do custo 31/12/2017                                                          31/12/2018

      Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo
1) Instalações 5 - - - 5
2) Móveis e Utensílios   117 1 1 -   117
3) Máquinas e equipamentos   105 7   64 -   48
4) Equipamentos de informática             123               -             4              -         119
Total    350 8 69 -    289
7.1. Intangível: c. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                31/12/2018 31/12/2017
    Anual (%)    Custo Amortização  Líquido     Líquido

Intangível   20           37                    30               7                 9
Total   37   30 7 9
d. Movimentação do custo

31/12/2017                                                            31/12/2018
       Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

Intangível               35              2              -              -            37
Total   35 2 - -   37
8. Ativos e passivos contingentes: A Corretora depositou judicialmente o tributo relativo
à Contribuição Social em conta judicial, vinculada a ação que objetiva a declaração de ile-
galidade de sua exigência. Como contrapartida foi registrada a obrigação no Passivo Circu-
lante. A Administração da Corretora entende que as provisões constituídas são suficientes
para atender as eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos, considerando os
critérios descritos na Resolução n° 3823/09 do BACEN. Não existem, em curso em 31 de
dezembro de 2018 e 2017, processos administrativos por descumprimento das normas do
Sistema Financeiro Nacional ou de pagamento de multas, que pudessem impactar repre-
sentativamente nas Demonstrações Contábeis e operações da Corretora. 9. Patrimônio lí-
quido: a) Capital social: O Capital social, totalmente subscrito e integralizado, está repre-
sentado por 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00
cada. Os resultados distribuíveis, apurados anualmente ou em períodos inferiores, serão di-
vididos ou suportados pelos sócios, que farão deliberações específicas e em documento
formal. b) Reservas: Conforme disposições estatutárias e determinação da Lei n° 6.404/76,
a Corretora destina 5% do lucro líquido do exercício social para Reserva Legal, atendendo

aos limites estipulados na legislação vigente. c) Dividendos: Conforme disposições esta-
tutárias estão estipuladas aos quotistas, dividendos que, correspondam no mínimo, a 25%
do Lucro Líquido do exercício.
10. Receitas de prestação de serviços         2018         2017
Corretagem de câmbio   2.290   1.571
Intermediação de negócios           114           954
Total   2.404   2.525
11. Despesas de pessoal         2018         2017
Benefícios   363   377
Encargos sociais   239   282
Proventos   685   819
Reversão FGTS Indedutivel   (201) -
Revers. Aviso Prévio Indedutível - -
Outros            (92)               9
Total   994   1.488
12. Outras despesas administrativas         2018         2017
Aluguéis   138   135
Comunicações   49   58
Manutenção e conservação   35   25
Despesas com materiais   18   17
Processamento de dados   124   120
Serviços sistema financeiro   33   35
Serviços técnicos especiais   88   87
Transportes   50   60
Depreciações e amortizações   29   35
Outros             89             81
Total   653   653
13. Despesas tributárias         2018         2017
ISS   120   126
COFINS   96   101
PIS   16   16
PERT   614 0
Outros               2           168
Total   848   412
14. Outras receitas e despesas operacionais         2018         2017
Provisões (i) -   13
Outros                -                -
Total -   13
(i) Conforme descrito na Nota explicativa 6, a Administração da NGO optou por realizar
a provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
da totalidade dos funcionários ativos, no montante de R$ 38.270 em 2016 e R$. 13.367
em 2017. Esta provisão foi considerada indedutível para fins de apuração do Lucro Real
e correspondente Imposto de Renda e Contribuição Social. Em janeiro/2018 a adminis-
tração resolveu reverter esta provisão. 15. Estrutura de Gerenciamento de Riscos
Operacionais e de Mercado: A Diretoria da NGO, em cumprimento aos normativos re-
queridos pelo Banco Central do Brasil, designou a Diretoria Administrativa e de
Controladoria como responsável pela estrutura de gerenciamento de risco operacional,
que elaborou o Manual de Compliance e Gerenciamento de Risco Operacional - Volume
I, que contém todas as definições da estrutura organizacional e dos componentes do ge-
renciamento de riscos operacionais, política de gerenciamento de riscos operacionais e
de plano de contingências, além de capítulo específico sobre a prevenção de lavagem de
dinheiro. O Manual de Compliance e Gerenciamento de Risco Operacional - Volume II,
que contém matérias específicas técnicas de apoio ao Volume I e, mais, os Manuais de
Controles Internos - Rotinas Departamento de Pessoal (DP) e Rotinas Departamentos
Contabilidade e Fiscal, todos devidamente registrados, no 1º. Oficial de Registro de Títu-
los e Documentos de São Paulo, sob número 3256716, e no 6º. Oficial de Registro de
Títulos e Documentos de São Paulo, sob nºs. 1494208 e 1494209, respectivamente. O
gerenciamento de riscos de mercado está alinhado às diretrizes do Banco Central do
Brasil e aos conceitos do Comitê da Basiléia, apresentando nos exercícios de 2015 e
2014, situação normal de exposição aos riscos dessa natureza. 16. Ouvidoria: A NGO
possui formalizada e operacional a área de Ouvidoria em atendimento às disposições
das Resoluções nº 4433, e nº 3849/10, do CMN e Circular nº 3.370/07, do BACEN, que
consiste em atuar como canal de comunicação entre a Corretora e seus clientes para
solucionar eventuais pendências e prestar esclarecimentos sobre seu produto. 17. Limi-
tes operacionais: Através de seus Instrumentos Normativos e em busca da Conver-
gência com os aspectos prudenciais trazidos pelo Acordo de Basiléia, o BACEN alterou
e vem modernizando sua metodologia de cálculo do Patrimônio, bem como as pondera-
ções por graus de risco. A Corretora tem seus limites operacionais de acordo com as
normas e critérios estabelecidos pela Resolução CMN 2.723/00. 18. Instrução CVM
381/2003: No exercício de 2018, não foram contratados junto aos auditores independen-
tes e partes a eles relacionadas, serviços não relacionados à auditoria externa, de acor-
do com as disposições estabelecidas nessa Instrução. 19. Cobertura de seguros: Em
31/12/2018 a Corretora possuía cobertura de seguros para incêndio, responsabilidade ci-
vil, roubo/furto qualificado e lucros cessantes no montante total e máximo de R$. 4.785.
(em 31 de dezembro de 2017 perfazia R$ 4.300.). O valor segurado é determinado pela
Administração, em base técnica que se estima suficiente para cobertura de eventuais
perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos, bem eventual interrupção de ativi-
dade. Os valores de cobertura de seguro não foram auditados.

2º Semestre                        Exercício
Nota                2018           2018           2017

Resultado da Intermediação Financeira                      6              14              54
Resultado com operações financeiras 6  14  54
Outras Receitas/Despesas Operacionais                  167           (109)             (21)
Receitas de Prestações de Serviços  10  1.271  2.404  2.525
Despesas de Pessoal  11  (653)  (994)  (1.488)
Outras Despesas Administrativas  12  (321)  (654)  (653)
Despesas Tributárias  13  (124)  (848)  (412)
Outras (Despesas) Receitas Operacionais  14  (10)  (13)  13
Provisão para Créditos em Liquidação 4  (4)  (6)
Resultado Operacional                  173             (95)              33
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e das Participações  173  (95)  33
Contribuição Social - -  (24)
Imposto de Renda - -  (17)
Lucro do Período / Exercício  173  (95)  (8)
Quantidade de Quotas sociais:  450.000  450.000 450.000
Lucro líquido por quota do capital social  0,000384  (0,000211) (0,000018)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto Exercícios
Encerrados em 31/12/2018 e 2017 e Semestre Findo em 31/12/2018 - (Em Reais 1.000)

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 2º Sem. 2018           2018           2017
Resultado do semestre/exercício                 173             (95)               (8)
Depreciação e amortização                   13              30              34
Baixa Residual do Imobilizado                     8              11                 -

Variação em Ativos Operacionais
Outros créditos                     7             (55)           (117)
Outras operações de valores e bens                   27              21                4

Variação em Passivos Operacionais
Obrigações Fiscais e Previdenciárias                     3                1             (40)
Obrigações Diversas                  (24)           (288)              66

Caixa e equivalentes de caixa (aplicados nas)
  gerados pelas atividades operacionais                 207           (375)             (61)
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
Aquisição de Imobilizado                    (3)               (9)               (4)
Aquisição de Intangível                      -               (2)                 -

Caixa e equivalentes de caixa aplicados
  nas atividades de investimentos                    (3)             (11)               (4)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Distribuição de lucros                  (30)             (50)                 -

Caixa e equivalentes de caixa aplicados
  nas atividades de financiamentos                  (30)             (50)                 -
Aumento / (Redução) líquido(a) de caixa
  e equivalentes de caixa                 174           (436)             (65)
Aumento (Redução) nas disponibilidades:                 174           (436)             (65)
No inicio do semestre/exercício  230  840  905
No final do semestre/exercício  404  404  840

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Encerrados em 31/12/2018 e 2017 e Semestre Findo em 31/12/2018 - (Em Reais 1.000)
                       Reservas Lucros

    Capital  Social     Legal      Lucros   Acumulados        Total
Saldos em 01 de julho de 2018                         450           69             435                   (267)           687
Lucro do Semestre - - -  173  173
Distribuição de Lucros - -  (30) -  (30)

Saldos em 31 de dezembro de 2018                         450           69             405                     (94)           830
Mutações                              -              -              (30)                     173           143
Saldos em 01 de janeiro de 2018                         450           69             499                     (43)           975
Prejuízo do Exercicio - - -  (95)  (95)
Distribuição de Lucros - -  (50) -  (50)
Transferência para reserva de lucros - -  (43)  43 -

Saldos em 31 de dezembro de 2018                         450           69             406                     (95)           830
Mutações                              -              -              (93)                     (52)         (145)
Saldos em 01 de janeiro de 2017                         450           67             465                         -           982
Prejuízo do Exercicio - - -  (7)  (7)
Reserva Legal - 2 -  (2) -
Transferência para reserva de lucros - -  34  (34) -

Saldos em 31 de dezembro de 2017                         450           69             499                     (43)           975
Mutações                              -             2               34                     (43)             (7)

Aos Diretores e Quotistas da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo
- SP. Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações con-
tábeis individuais da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. (Corretora), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, corresponden-
tes ao semestre e exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Corretora em 31 de dezembro de 2018, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho 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 sem modificação. Outros assuntos: Avalia-
mos os Controles Internos e com base na sua Estrutura, Porte e Complexidade foi possível
emitir nossa opinião, não havendo limitação de Escopo. Demonstrações Contábeis do
Exercício Anterior - Evento Subsequente: Os valores correspondentes ao exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2017, foram examinados por outros auditores independentes cujo
relatório sobre as demonstrações financeiras referidas foi expedido em 22 de março de
2018, o qual foi emitido com Abstenção de Opinião. Outras informações que acompa-
nham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da
Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da ad-
ministração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse re-
latório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade

é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conheci-
mento 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. Responsabilidade da administração e da governança sobre as demonstra-
ções contábeis: A administração da Corretora é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 sem-
pre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
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ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos 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. • Obtivemos entendimento dos controles in-
ternos 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 Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela adminis-
tração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerte-
za relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em continuidade operacional. •
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Curitiba (PR), 08 de março de 2019.
PSW Brasil Auditores Independentes
CRC-PR nº 5.196/O-2 - CVM nº 9.458

Geovani Gomes Zagoto
Contador CRC-PR Nº 35.215/O-3 S/SP

O avanço das 
tecnologias 
inteligentes

 
Valdomiro Soares (*)  

 
Diariamente, somos 

surpreendidos por no-

vas tecnologias dignas 

de inspirar enredos de 

grandes fi lmes futuris-

tas. 

Elas estão presentes 
em todos os tipos de 
mercados: há o carro 

sem motorista, o assistente 
robótico, a carne produzida 
artifi cialmente, as impresso-
ras 3D capazes de construir 
casas e muitas outras coisas.

Porém, críticas sobre até 
que ponto um produto tec-
nológico pode interferir na 
privacidade do ser humano 
estão em pauta. 

Recentemente, a Amazon, 
famosa por suas paten-
tes controversas, divulgou 
mais um de seus projetos, 
a ferramenta de reconheci-
mento facial Rekognition. A 
tecnologia foi registrada nos 
Estados Unidos, em agosto 
de 2017, mas só se tornou pú-
blica há pouco tempo. Trata-
-se de um aparato capaz de, 
através do reconhecimento 
facial, determinar qual o em-
prego do indivíduo, rastreá-
-lo, adicionar detalhes ao seu 
perfi l e conectá-lo a grupos. 

Porém, com tantos recur-
sos em mãos erradas, esta 
patente poderia prejudicar 
a vida particular de muitos 
cidadãos. Uma das principais 
preocupações dos especia-
listas é que a ferramenta 
permite vigiar e mapear 
movimentos com base nas 
câmeras espalhadas pela 
cidade. Por outro lado, este 
mesmo recurso seria primor-
dial na captura de foragidos, 
por exemplo. Inclusive, o 
Amazon Rekognition já é 
utilizado por algumas au-
toridades americanas, até 
mesmo pelo FBI. 

Apesar de contestável 
em determinados pontos, o 
avanço tecnológico é muito 
importante para a economia 
de um país. Imagine como 
viveríamos hoje se alguém 
não tivesse pensado na cria-
ção dos computadores, por 
exemplo. Provavelmente, 
ainda estaríamos datilogra-
fando palavras em grandes 
máquinas de escrever.

Porém, isto não quer dizer 
que este avanço não deva 
ser discutido com cautela. 
É preciso saber identifi car 
qual produto fará mais bem 
do que mal à humanidade. 
Assim como disse o escri-
tor Albert Camus, “toda a 
criação autêntica é um dom 
para o futuro”.

 
(*) - É presidente do Grupo 

Marpa - Marcas, Patentes e Gestão 
Tributária.
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O gerenciamento de da-

dos nunca foi tão impor-

tante quanto é hoje

Não à toa, o Big Data 
nasceu da necessida-
de cada vez maior em 

conseguir lidar com a grande 
quantidade de informações 
gerada a partir dos processos 
cotidianos de uma empresa. 
Baseando-se em três princí-
pios: volume, velocidade e va-
riedade, o objetivo é armazenar 
e analisar estes dados, sendo 
possível, por exemplo, organi-
zar relatórios que mostrem os 
comportamentos, preferências 
e necessidades dos clientes.

Hoje é fundamental contar 
com soluções de Big Data para 
garantir o sucesso contínuo da 
empresa, pois, apenas ele é ca-
paz de lidar com tanta rapidez 
e efi ciência com a quantidade 
gigantesca de dados que as 
companhias geram e salvam 
atualmente. Já o Small Data 
vem ganhando protagonismo 
no mercado nos últimos tem-
pos graças às expectativas e 
necessidades dos clientes que 
querem personalização e um 
atendimento diferenciado, o 
que incentiva as organizações a 
buscarem maneiras inovadoras 
de trazer algo único para seu 
público-alvo.

A ferramenta analisa os 
dados de forma qualitativa, 
enquanto o Big Data faz isso 
quantitativamente. Além dis-
so, ainda possibilita a análise 
de detalhes e opiniões sobre 
a experiência do cliente, seus 
desejos e necessidades, permi-
tindo insights e decisões que, 
talvez, o Big Data não pudesse 
proporcionar. O resultado 
é maior conhecimento para 
entregar ao cliente a melhor 
experiência possível e produ-
tos desenhados exatamente de 
acordo com o que ele deseja.

Para entender como o Big 
Data e o Small Data podem ser 
vantajosos para o seu negócio, 
a seguir, listo as principais 
diferenças entre essas tecno-
logias e como elas podem gerar 
resultados para a sua marca: 
 • Condições dos dados - 

Como o Big Data lida com 
uma grande quantidade de 
informações, estas fi cam 
armazenadas de forma 
não-estruturada, exigindo 

um trabalho minucioso de 
agregação e de interpreta-
ção para que possam ser 
analisadas. Enquanto isso, 
o Small Data atua com um 
volume menor, o que faz 
com que os dados dessa 
ferramenta estejam pron-
tos para análise sempre 
que necessário.

 • Localização - O Big Data 
opera com todas as infor-
mações da organização, 
colhendo-as a partir dos 
sistemas na nuvem, do 
SQL Server, dos bancos 
de dados, dos PCs da em-
presa, entre outros lugares 
nas quais são geradas. 
Já o Small Data costuma 
trabalhar apenas com 
elementos vindos dos PCs, 
dos CRMs, de pesquisas e 
das redes sociais. A partir 
desses meios, é possível ter 
acesso direto às opiniões, 
hábitos, dúvidas, reclama-
ções e necessidades dos 
clientes.

 • Tamanho e complexida-

de - A medida que o Big 
Data atua com medidas 
como terabyte e petabyte, 
o Small Data — que, lem-
bre-se, recolhe dados de 
poucas fontes — lida com 
quantidades que, além de 
pequenas, também são 
consideravelmente mais 
simples. Uma única venda 
já é capaz de gerar subsí-
dios muito importantes 
para o Small Data.

 • Importância e utilida-

de - Ao contrário do que 
algumas pessoas pensam, 
o Small Data não chegou 
para substituir o Big Data. 
A mineração e a análise de 
dados continuam tendo 
uma importância crescen-
te dentro das companhias, 
que nunca geraram tantas 
informações digitais como 
hoje. 

Com isso, é possível perceber 
que ambas são tecnologias 
complementares. Elas solucio-
nam diferentes necessidades 
das empresas, possibilitando 
melhores resultados, decisões 
mais embasadas e efi cientes, 
além de um crescimento con-
tínuo das organizações. 

 
(*) - É diretor-geral da Locaweb Corp, 

unidade corporativa da Locaweb.

Big Data ou Small Data? 
Entenda as diferenças 

Alexandre Glikas (*)
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Nota 1. Contexto Operacional: A Orient Relógios do Brasil S/A. tem 
por objeto social Holding de instituição não-financeira e aluguel, compra 
e venda de imóveis próprios, com sede na Avenida das Nações Unidas, 
10.989 - 7º andar - conjunto 71 - sala 1 - Brooklin Paulista, CEP: 04578-000, 
São Paulo, capital. A controlada Orient Relógios da Amazônia Ltda. tem 
por objeto social a fabricação, montagem e comércio de relógios e de seus 
componentes internos e externos, consertos e restauração de relógios e 
assistência técnica. Esta está estabelecida na Avenida Solimões 1100, Dis-
trito Industrial, Manaus Estado do Amazonas. Nota 2. Principais Práticas 
Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sen-
do apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Estas práticas estão em conformidade com as Normas e Procedimentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que estão em 
conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
International Accounting Standards Board - IASB, sendo o resultado apura-
do pelo regime de Competência. Na preparação das demonstrações contá-
beis foram consideradas estimativas contábeis para registro de certos ati-
vos, passivos e outras transações, bem como o exercício de julgamento por 
parte da administração da empresa na aplicação das políticas contábeis 
da empresa. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas 
são significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas em 
notas nos seus referidos grupos. Portanto, estas demonstrações contábeis 
incluem estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobiliza-
do, provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de 
provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais 
podem apresentar variações em relação a estas estimativas. O exercício 
social da empresa compreende o período de 1º de janeiro a 31 de de-
zembro de cada ano. As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas con-
tábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contra prestações pagas em troca de ativos. a) Caixa e equivalentes de 
caixa: As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas 
das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a 
data das demonstrações contábeis, não excedendo o valor de realização. 
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo em contra partida ao re-
sultado financeiro foram classificados como mantidos para negociação. b) 
Investimentos: O investimento decorrente de participação societária em 
controlada está avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Os de-
mais investimentos estão registrados ao custo de aquisição, avaliados pelo 
valor justo. c) Imobilizado: Os bens do ativo tangível e intangível são re-
gistrados pelo método de custo deduzidos de depreciação/ amortização e 
perda por redução ao valor recuperável. As depreciações e amortizações 
são calculadas pelo método linear e contabilizadas em função da vida útil 
dos bens, no custo de produção e na despesa administrativa. d) Imposto 
de Renda e Contribuição Social: Para a controladora 31 de dezembro de 
2018 foi calculado pelo critério fiscal do lucro presumido, sendo as bases 
de cálculo do imposto de renda e contribuição social determinada mediante 
aplicação do percentual, sobre a receita bruta trimestral. Sobre esta base 
de cálculo e receita operacional incide a alíquota de 15% de imposto de 
renda, acrescida de 10% de adicional de imposto de renda sobre a base 
de cálculo superior a R$ 60.000 e alíquota de 9% para a contribuição social 
sobre o lucro líquido. O imposto diferido é calculado pelas alíquotas que 
se espera que sejam aplicadas ao lucro tributável (prejuízo fiscal) dos pe-
ríodos nos quais se espera que o imposto diferido ativo seja realizado ou 
que o imposto diferido passivo seja liquidado, com base nas alíquotas que 

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (EM R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (EM R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (EM R$)

 Controladora Consolidado
Ativo Circulante 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Caixa e equivalentes 
 de caixa 25.921.406 79.176.049 69.216.514 135.526.153
Contas a receber - - 126.943.777 126.202.905 
Estoques - - 93.698.452 74.677.195 
Impostos a recuperar - - 735.162 976.366 
Outros créditos - - 113.525 100.889 
Depositos recursais - - 9.176 2.587 
Despesas antecipadas - - 147.589 197.791 
Total do circulante 25.921.406 79.176.049 290.864.195 337.683.886 
Não circulante
Depósitos recursais - - 912.060 1.006.579 
Impostos diferidos - - 6.552.989 3.316.973 
Investimentos  238.428.215 227.930.795 630.004 706.304 
Imobilizado 24.237.818 23.659.303 38.635.182 37.502.750 
Intangível 2.160 2.160 1.349.153 872.163 
Total do não 
  circulante 262.668.193 251.592.258 48.079.387 43.404.770 

Total do Ativo 288.589.599 330.768.307 338.943.582 381.088.655

 Capital Reserva Reserva  Participação
 Social Legal de Lucros Total de minoritários Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 133.500.000 1.728.427 166.089.302 301.317.729 26.108.072 327.425.801
Aumento de capital com reserva de lucros 16.500.000 (1.728.427) (14.771.573) - - -
Lucros do exercício - - 31.274.884 31.274.884 2,300.834 33.575.718
Constituição de reserva legal - 1.563.744 (1.563.744) - - -
Pagamento de dividendos -  (2.129.321)  (2.129.321)  (270.679) (2.400.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 150.000.000 1.563.744 178.899.548 330.463.292 28.138.227 358.601.519
Aumento de capital com reserva de lucros 15.000.000 (1.563.744) (13.436.256) - - -
Lucros do exercício - - 20.004.401 20.004.401 1.241.112 21.245.513
Constituição de reserva legal - 1.000.220 (1.000.220) - - -
Pagamento de dividendos - - (62.248.869)  (62.248.869)  (751.131)  (63.000.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 165.000.000 1.000.220 122.218.604 288.218.824 28.628.208 316.847.032

Passivo e Controladora Consolidado
Patrimônio liquido 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Circulante 
Fornecedores 91.450 - 9.748.323 9.938.200
Obrigações sociais 4.421 4.208 1.767.122 1.793.528
Imposto de renda e 
 contribuição social 249.082 276.110 249.082 490.647
Demais obrigações
  fiscais 25.822 24.697 2.776.970 2.421.633
Férias a pagar - - 2.540.901 2.382.311
Outras obrigações - - 1.179.421 2.832.186
Total do circulante 370.775 305.015 18.261.819 19.858.505
Não circulante
Provisões fiscais - - 2.227.995 1.876.227
Total do não circulante - - 2.227.995 1.876.227
Patrimônio Líquido 
Capital social 165.000.000 150.000.000 165.000.000 150.000.000
Reserva legal 1.000.220 1.563.744 1.000.220 1.594.244
Reserva de lucros 122.218.604 178.899.548 122.218.603 178.869.048
Total do Patrimônio Líquido 
 controladora 288.218.824 330.463.292 288.218.823 330.463.292
Participação de minoritários - - 30.234.945 28.890.631
Total do Passivo e 
 Patrimônio Líquido 288.589.599 330.768.307 338.943.582 381.088.655

 Controladora Consolidado
 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Receitas 20.062.314 28.964.763 236.309.221 220.627.811 
Custo dos produtos
 vendidos - - (127.759.880) (127.137.471)
Lucro bruto 20.062.314 28.964.763 108.549.340 93.490.340 
Receitas (despesas)
  operacionais
Despesas comerciais - - (67.474.119) (61.934.893)
Despesas
  administrativas (1.870.557) (1.954.969) (16.777.100) (13.992.379)
Resultado financeiro 4.076.538 7.553.096 25.329.340 34.726.056 
Outras receitas e 
 despesas operacionais (16.858) 93.214 (13.821.569) 1.776.331 
Despesas tributárias (89.725) (48.691) (6.875.196) (5.897.262)
 2.099.397 5.642.649 (79.618.643) (45.322.146)
Resultado antes do
IR e contribuição
  social 22.161.711 34.607.412 28.930.697 48.168.194 
Imposto de renda e 
 contribuição social (2.157.310) (3.332.529) (7.957.198) (10.665.507)
Impostos diferidos - - (3.236.016) (3.316.973)
Lucro antes da participação 
 de minoritários 20.004.401 31.274.883 17.737.483 34.185.714 
Participação de minoritários - - (1.241.112) (2.300.834)
Lucro do exercício 20.004.401 31.274.883 16.496.372 31.884.879

 Controladora Consolidado
 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Lucro líquido 
 do exercício 20.004.401 31.274.883 20.004.401 31.274.883 
 Outros componentes 
 do resultado abrangente - - - -   
Total do resultado abrangente 
 do exercício 20.004.401 31.274.883 20.004.401 31.274.883 
Atribuível a: 
Acionistas da companhia - - 15.721.459 24.578.931 
Participação dos minoritários - - 4.282.942 6.695.953 
 - - 20.004.401 31.274.883 

 Controladora Consolidado
 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Atividades Operacionais    
Lucro do exercício 20.004.401 31.274.884 21.245.513 51.672.349
Resultado de equivalência
  patrimonial (13.235.009) (22.490.447) - (22.490.446)
Provisões - - 6.859.650 (3.554.542)
Incorporação de 
 incentivos fiscais - - 441.550 4.909.540
Depreciações e 
 amortizações 1.041.765 956.501 3.052.792 1.813.073
 7.811.157 9.740.938 31.599.505 32.349.975
Variações dos ativos e 
passivos operacionais   
Estoques - - (11.491.336) (9.465.902)
Contas a receber - - (15.382.217) 5.839.557
Impostos a recuperar - - 241.204 (902.350)
Outros créditos - - 38.449 2.797.030
Fornecedores 91.450 (61.683) (3.518.637) (1.100.353)
Obrigações sociais 212 (6.157) (214.325) 98.406
Obrigações fiscais (25.902) (226.047) (25.187) 4.991.725
Outras contas a pagar - - (844.487) 1.917.078
Caixa líquido consumido
  pelas operações 7.876.917 9.447.051 402.968 36.525.166
Atividades de Investimento    
Dividendos recebidos 2.661.650 2.129.321 - 2.129.321
Vendas de imobilizado   47.527 15.513
Baixa de investimentos 75.938  75.938 
Adição do imobilizado
  e intangível (1.620.280) (4.112.055) (4.248.855) (5.743.334)
Caixa líquido gerado (consumido) 
 pelos investimentos 1.117.308 (1.982.734) (4.125.390) (3.598.500)
Atividades de financiamento    
Empréstimos - (107.794) - (107.794)
Pagamento de
  dividendos (62.248.868) (2.129.321) (62.587.217) (4.529.321)
Caixa líquido gerado pelos
financiamentos (62.248.868) (2.237.115) (62.587.217) (4.637.115)
Aumento (Redução) de caixa e
 equivalentes de caixa (53.254.643) 5.227.202 (66.309.639) 28.289.550
Caixa e equivalentes 
 no inicio do exercício 79.176.049 73.948.847 135.526.153 107.236.603
Caixa e equivalentes 
 no final do exercício 25.921.406 79.176.049 69.216.514 135.526.153
Aumento (Redução) de caixa e
 equivalentes de caixa (53.254.643) 5.227.202 (66.309.639) 28.289.550

Demonstração do Resultado do Exercício   
Findos Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (EM R$)

Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (EM R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (EM R$)

Nabor Rony Anzanello - Diretor Presidente
Vanderlei Rocha Santos - Gerente Contabil - CRC - 1SP159.504/O-2

Senhores Acionistas: Em atendimento aos dispositivos legais e estatutários, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2018. Ficamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 26 de março de 2019.                                                                                                     A Diretoria

tenham sido promulgadas ou substantivamente promulgadas até o final do 
período de relatório. Para a controlada que está no lucro real a despesa de 
imposto sobre a renda representa a soma do imposto a pagar e do imposto 
diferido. O imposto a pagar baseia-se no lucro tributável do exercício. O im-
posto diferido é reconhecido sobre diferenças entre os valores contábeis de 
ativos e passivos nas Demonstrações contábeis e suas respectivas bases 
de cálculo (conhecidas como diferenças temporárias). Impostos diferidos 
passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias que se 
espera que aumentem o lucro tributável no futuro. Impostos diferidos ativos 
são reconhecidos para todas as diferenças temporárias que se espera que 
reduzam o lucro tributável no futuro e para quaisquer prejuízos fiscais não 
utilizados ou créditos fiscais não utilizados. Impostos diferidos ativos são 
mensurados pelo maior valor que, com base no lucro tributável corrente ou 
futuro estimado, seja mais provável do que improvável que seja recuperado. 
e) Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes: São demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos, sendo 
seu registro separadamente quando incorrer. f) Apuração do resultado: 
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime contábil de compe-
tência. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida 
ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos 
comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções 
similares. A receita é reconhecida pela efetiva prestação dos serviços, in-
dependente do faturamento. g) Demonstrações contábeis consolidadas: 
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das Demons-
trações contábeis consolidadas. Controladas: Controladas são todas as 
entidades nas quais a Empresa tem o poder de determinar as políticas 
financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação 
de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). A existência e 
o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis 
são considerados quando se avalia se Empresa controla outra entidade. As 
controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle 
é transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data 
em que o controle termina. Transações entre Empresas, saldos entre em-
presas do Grupo são eliminados. As políticas contábeis das controladas 
são alteradas quando necessário para assegurar a consistência com as po-
líticas adotadas pela Empresa. h) Demonstrações contábeis individuais: 
Nas Demonstrações contábeis individuais as controladas são contabiliza-
das pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos 
tanto nas Demonstrações contábeis individuais quanto nas Demonstrações 
contábeis consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líqui-
do atribuível aos acionistas da controladora.
Nota 3 – Investimentos                                               2018                   2017
Empresa Controlada                                        237.805.345      227.231.987
Ações de Outras Companhias                                622.870             698.808
Total de Investimentos                                      238.428.215      227.930.795
Nota 4 – Capital Social – O capital social subscrito e integralizado é repre-
sentado por 76.568.816 ações ordinárias, sem valor nominal, e constituído 
por 83,65% de residentes no país e de 16,35% de residentes no exterior. 
Nota 5 – Reserva de lucro: A finalidade da reserva é: a) Reserva legal: A 
reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido conforme pre-
visto na legislação em vigor, limitada a 20% do capital social. b) Reserva de 
incentivo fiscal: A legislação do imposto de renda possibilita que empre-
sas situadas na Região Norte do Brasil, e que atuam no setor de infraestru-
tura, reduzam o valor do imposto de renda devido para fins de investimento 
em projeto de ampliação da sua capacidade instalada, conforme determina 
o Decreto nº 4.212/2002. Em atendimento à Lei nº 11.638/07 e CPC nº 07, 

o valor correspondente ao incentivo SUDAM apurado na vigência da Lei 
foi contabilizado como reserva de incentivos fiscais e posteriormente será 
utilizada para aumento de capital social conforme previsão legal. As demais 
notas explicativas encontram-se á disposição na empresa.

ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S/A
CNPJ: 60.401.205/0001-00

TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/ MF nº 52.045.457/0001-16

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanços Patrimoniais
Ativo 2018 2017

(Consolidado) (Consolidado)
Circulante 56.834 48.811
Caixa e equivalentes de caixa 19.901 19.791
Contas a receber 19.861 18.662
Estoques 14.067 7.619
Créditos tributários 970 656
Demais contas a receber 2.035 2.083

Não circulante 11.751 11.466
Depósitos judiciais 3.376 3.256
Demais contas a receber 130 115
Partes relacionadas 9 15
Tributos sobre o lucro diferidos 8.236 7.509
Tributos a recuperar – 571
Imobilizado 20.802 24.291
Intangível 108 177

20.910 24.468
Total do ativo 89.495 84.745

Passivo e Patrimônio Líquido 2018 2017
(Consolidado) (Consolidado)

Circulante 40.928 29.761
Fornecedores 19.974 16.035
Obrigações trabalhistas 7.307 7.229
Empréstimos e financiamentos 2.088 2.937
Adiantamentos de clientes 9.157 875
Tributos a recolher 427 530
Impostos parcelados 1.975 2.155

Não circulante 43.192 41.229
Contas a pagar 148 –
Impostos parcelados 7.585 8.430
Adiantamentos de clientes 13 13
Empréstimos e financiamentos 29.023 26.845
Provisão para contingências 6.423 5.941

Patrimônio líquido 5.375 13.755
Capital social 22.720 22.720
Ajustes de avaliação patrimonial 1.289 1.280
Prejuízos acumulados (18.634) (10.245)

Total do passivo e patrimônio líquido 89.495 84.745

Demonstrações do Resultado
2018 2017

(Consolidado) (Consolidado)
Receita líquida de vendas e serviços 97.351 101.204
Custos das vendas e dos serviços pres-
tados (68.525) (77.043)

Lucro bruto 28.826 24.161
Despesas com vendas (18.000) (16.302)
Despesas gerais e administrativas (14.198) (14.383)
Outras receitas (despesas), líquidas (1.720) 292

Resultado operacional antes dos efeitos 
financeiros (5.092) (6.232)
Receitas financeiras 1.208 1.126
Despesas financeiras (2.040) (2.805)
Variações cambiais, líquidas (3.192) (860)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Capital social Ajustes de avaliação patrimonial Reserva legal Prejuízos acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 22.720 1.280 1.676 (3.176) 22.500
Prejuízo do exercício – – – (8.745) (8.745)
Absorção do prejuízo fiscal – – (1.676) 1.676 –

Saldos em 31 de dezembro de 2017 22.720 1.280 – (10.245) 13.755
Prejuízo do exercício – – – (8.389) (8.389)

Outros resultados abrangentes
Variação cambial de controlada no exterior – 9 – – 9

Saldos em 31 de dezembro de 2018 22.720 1.289 – (18.634) 5.375

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades 2018 2017
operacionais (Consolidado) (Consolidado)

Prejuízo líquido do exercício (8.389) (8.745)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação e amortização 3.016 3.744
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado 914 160
Provisão para devedores duvidosos 484 341
Provisão para perda nos estoques (2.151) (53)
Constituição de provisão para contingências 1.223 994
Juros sobre empréstimos e financiamentos 1.461 1.054
Variações cambiais, líquidas 3.192 860
Outros resultados abrangentes 9 –
Imposto de renda e CSLL diferidos (727) (26)

(968) (1.671)
Aumento líquido/(redução) nos ativos
Contas a receber (836) 182
Estoques (4.272) 266
Impostos a recuperar 257 496
Outros ativos 131 2.526

Aumento líquido/(redução) nos passivos:
Fornecedores e contas a pagar 3.096 (2.234)
Adiantamento de clientes 8.282 (2.217)
Salários e encargos sociais 78 (39)
Impostos a pagar (1.128) (949)
Contingências (741) (4.301)
Outros passivos 154 (84)

Caixa gerado/ (aplicado) nas operações 4.053 (8.025)
Juros pagos (2.821) (784)

Caixa líquido gerado/ (aplicado) nas 
atividades operacionais 1.232 (8.809)

Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (347) (867)
Aquisição de intangível (25) –

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (372) (867)

Atividades de financiamento
Amortização de empréstimos (750) (1.973)
Recursos provenientes de empréstimos – 22.226

Caixa líquido gerado/ (aplicado) nas 
atividades de financiamentos (750) 20.253

Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa 110 10.577

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 19.791 9.214
No final do exercício 19.901 19.791

Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa 110 10.577

2018 2017
(Consolidado) (Consolidado)

Resultado financeiro líquido (4.024) (2.539)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (9.116) (8.771)
Tributos sobre o lucro – diferidos 727 26

Prejuízo do exercício (8.389) (8.745)
Ações no final do exercício (em milhares) 8.787 8.787

Prejuízo por ação do capital social no 
fim do exercício – em R$ (0,95) (1,00)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas 
e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

A Administração Lilian Aparecida da Costa Coelho – Controller CRC 1SP 217.429/O-5

O número de divórcios extra-
judiciais realizados no Brasil em 
2018 chegou a 73.934, segundo 
dados do Colégio Notarial do 
Brasil – Seção São Paulo (CNB/
SP), entidade que congrega os 
cartórios de notas paulistas. O 
aumento foi de 0,4% em rela-
ção ao montante registrado em 
2017, que foi de 73.642 atos. 
Os dados levam em conside-
ração os atos praticados após 
a aprovação da Lei 11.441/07, 
que permitiu a realização de 
inventários, partilhas, separa-
ções e divórcios nos cartórios 
de notas. 

“A normativa facilitou o 
rompimento dos casais e 
desburocratizou a vida de 
milhares de pessoas”, afirma 
Andrey Guimarães Duarte, 
presidente do CNB/SP. Desde 
o início da vigência da lei mais 
de 736 mil divórcios foram 
lavrados no Brasil. “Além de 
simplificar a vida do cidadão, 
é importante lembrar que 
são milhares de processos 
a menos na justiça, gerando 
uma grande economia para o 
Estado”. São Paulo liderou os 
divórcios feitos em cartórios 
de notas em 2018, com 17.207 

atos, seguido pelo Paraná, 
com 9.433, e Minas Gerais, 
com 8.459.

Nos cartórios de notas, os 
procedimentos são realizados 
de forma ágil e com a mesma 
segurança jurídica do Judi-
ciário. Se não houver bens a 
partilhar, um divórcio pode ser 
resolvido em poucas horas, caso 
as partes apresentem todos os 
documentos necessários para 
a prática do ato e estejam as-
sessoradas por um advogado. 
Podem se divorciar os casais 
sem fi lhos menores ou inca-
pazes e também aqueles com 
fi lhos menores em que questões 
como pensão, guarda e visitas 
estejam previamente resolvidas 
no âmbito judicial. 

Também é necessário que 
não exista litígio entre o casal. 
“Os divórcios em cartório são 
feitos de forma rápida, simples 
e segura pelo tabelião de notas. 
Mesmo os casais que já tenham 
processo judicial em andamen-
to podem desistir dessa via e 
optar por praticar o ato por 
meio de escritura pública em 
cartório, quando preenchidos 
os requisitos da lei”, pondera 
Andrey (CNB/SP). 

A tática, replicada por 
líderes nacionalistas de 
toda a Europa, tenta re-

lacionar a explosão migratória 
a um suposto crescimento da 
criminalidade, mas os núme-
ros mostram que, ao menos na 
Itália, nem sempre uma coisa 
tem conexão com a outra.

Entre 2013 e 2018, o país 
recebeu 691 mil migrantes 
forçados pelo Mar Mediter-
râneo, segundo o Ministé-
rio do Interior, enquanto o 
número de estrangeiros em 
sua população saltou de 4,38 
milhões para 5,14 milhões, um 
crescimento de mais de 17%. 
Nesse período, no entanto, os 
índices de criminalidade vêm 
caindo de forma contínua, 
como mostram dados ofi ciais 
do Instituto Nacional de Es-
tatística (Istat).

Em 2013, o país registrou 
0,8 homicídio doloso para 
cada 100 mil habitantes (502 
casos denunciados pela polí-
cia à Justiça), indicador que 
chegou a 0,6 em 2017 (368), 
último ano com números 
disponíveis.

Desembarque de migrantes em Pozzallo, na Sicília.

A migração em massa elevou a 
criminalidade na Itália?

Responsável pelas políticas de segurança da Itália, o ministro do Interior e vice-premier, Matteo Salvini 
gosta de usar o Twitter para dar publicidade a crimes cometidos por imigrantes ou solicitantes de refúgio

de estrangeiros na população 
italiana aumentou de forma 
contínua de 7,35% em 2013 
para 8,50% em 2018, mas, 
por outro lado, a porcenta-
gem de crimes cometidos por 
imigrantes permanece relati-
vamente estável, embora ele-
vada. Em 2013, estrangeiros 
respondiam por 20,77% dos 
homicídios dolosos denuncia-
dos à Justiça da Itália, mas em 
2016, último ano com dados 
disponíveis, esse número já 
era de 19,84%.

Também houve ligeira 
queda nos índices relativos 
a lesões (de 23,43% para 
22,34%), violência sexual (de 
39% para 38,26%), furtos (de 
50,02% para 42,69%), roubos 
(de 38,63% para 36,66%) e 
drogas (37,18% para 36,23%). 
Por outro lado, os dados 
evidenciam aumentos na 
parcela de estrangeiros que 
cometeram latrocínios (de 
42,85% para 46,42%), tenta-
tivas de homicídio (de 31,88% 
para 32,76%) e sequestro 
(de 38,52% para 40,26%) - 
(ANSA).

Já a taxa de latrocínios foi 
de 0,1 para cada 100 mil ha-
bitantes (33 denúncias) em 
2013, mas em 2017, com 16 
casos, sequer atingiu a metade 
do valor mínimo considerado, 
segundo o Istat. O índice de 
tentativas de homicídio caiu 
de 2 (1.222 casos) para 1,8 
(1.098) a cada 100 mil habi-
tantes em quatro anos.

A mesma tendência se ve-
rifi ca nos crimes de agressão 
(de 25,9 para 23,4 a cada 100 

mil habitantes), sequestro (de 
2,2 para 1,7), furto (de 2.581,2 
para 2.090,8) e roubo (de 72,6 
para 50,5). As exceções são 
os delitos de violência sexual, 
cuja taxa cresceu de 7,5 em 
2013 (4.488 casos) para 7,7 
em 2017 (4.634), e os crimes 
ligados a drogas, que saltaram 
de 55,7 a cada 100 mil habitan-
tes (33.578 casos) para 65,4 
(39.592) no mesmo período.

Os números do Istat tam-
bém revelam que a parcela 
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Brasileiros se divorciaram 
mais em 2018

Desde o início da vigência da lei mais de 736 mil divórcios 

foram lavrados no Brasil.
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1. Contexto Operacional: O Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Banco PSA”) opera como banco múltiplo com as 
carteiras de investimento, crédito e financiamento. Foram firmados contratos com o Conglomerado Santander, para 
a prestação de serviços relacionados à gestão/controle operacional das operações de crédito a serem realizadas 
através do Banco PSA. Em 1° de agosto de 2016, após aprovação pelas autoridades concorrenciais e autoridades 
regulatórias bancárias, ocorrida em 18/05/2016, ocorreu a transferência de 50% (cinquenta por cento) por parte 
do “Banque PSA Finance” (empresa estabelecida na França) para Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 
S.A. (Aymoré EFI) empresa pertencente ao Banco Santander (Brasil) (Banco Santander), empresa estabelecida no 
Brasil, cabendo a esta última, a atribuição da Gestão dos negócios compartilhada com o Banco PSA. 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Companhia, foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil (Bacen), estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas do 
CMN e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) 
e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo Bacen e eviden-
ciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de 
estimativas por parte da Administração, impactando certos ativos e passivos, divulgações sobre provisões e passi-
vos contingentes e receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administração 
envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem diferir 
dessas estimativas. A Administração autorizou a emissão das demonstrações financeiras para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 na reunião realizada em 27 de março de 2019. 
3. Principais Práticas Contábeis: a) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As Demonstrações Financei-
ras estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação do Banco PSA. b) Apuração do Resultado: 
O regime contábil de apuração do resultado é o de competência e considera os rendimentos, encargos e variações 
monetárias ou cambiais, calculados a índices ou taxas oficiais, pro rata dia, incidentes sobre ativos e passivos 
atualizados até a data do balanço. c) Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo: Os saldos realizáveis e 
exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. Os títulos classifica-
dos como títulos para negociação independentemente da sua data de vencimento, estão classificados integralmen-
te no ativo circulante, conforme estabelecido pela Circular Bacen 3.068/01. d) Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de dispo-
nibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito a um insignificante risco 
de mudança de valor ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias. e) Aplicações Interfinanceiras de 
Liquidez e Créditos Vinculados ao Bacen Remunerados: As aplicações prefixadas são registradas pelo valor de 
resgate, deduzido das rendas pertencentes ao período futuro, e as pós-fixadas pelo valor de custo acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações no mercado aberto são classificadas no ativo circulan-
te e realizável a longo prazo em função de seus prazos de vencimento, independentemente dos prazos de venci-
mento dos papeis que lastreiam as operações. f) Títulos e Valores Mobiliários: A carteira de títulos e valores 
mobiliários está demonstrada pelos seguintes critérios de registro e avaliação contábeis: I - títulos para negociação; 
II - títulos disponíveis para venda; e III - títulos mantidos até o vencimento. Na categoria títulos para negociação 
estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente ne-
gociados e na categoria títulos mantidos até o vencimento, aqueles para os quais existe intenção e capacidade fi-
nanceira do Banco de mantê-los em carteira até o vencimento. Na categoria títulos disponíveis para venda, estão 
registrados os títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas categorias I e III. Os títulos e valores mobili-
ários classificados nas categorias I e II estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço, calculados pro rata dia, ajustados ao valor de mercado, computando-se a valoriza-
ção ou a desvalorização decorrente de tal ajuste em contrapartida: (1) da adequada conta de receita ou despesa, 
líquida dos efeitos tributários, no resultado do período, quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados 
na categoria títulos para negociação; e (2) da conta destacada do patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários, 
quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos disponíveis para venda. Os ajustes 
ao valor de mercado realizados na venda desses títulos são transferidos para o resultado do período. Os títulos e 
valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento estão demonstrados pelo valor de aquisi-
ção acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados pro rata dia. As perdas de caráter 
permanente no valor de realização dos títulos e valores mobiliários classificados nas categorias títulos disponíveis 
para venda e títulos mantidos até o vencimento são reconhecidas no resultado do período. A Resolução CMN 4.277 
de 31 de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015) dispõe sobre requisitos mínimos a serem 
observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado e quanto à 
adoção de ajustes prudenciais por instituições financeiras. Os instrumentos financeiros de que trata a Resolução 
incluem: a) Títulos e valores mobiliários classificados nas categorias “títulos para negociação” e “títulos disponíveis 
para venda”, conforme a Circular Bacen 3.068, de 8 de novembro de 2001; b) Instrumentos financeiros derivativos, 
conforme a Circular Bacen 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e c) Demais instrumentos financeiros avaliados pelo 
valor de mercado, independentemente da sua classificação na carteira de negociação, estabelecida na Resolução 
CMN 3.464, de 26 de junho de 2007. De acordo com esta Resolução, o Banco passou a estabelecer procedimentos 
para a avaliação da necessidade de ajustes no valor dos instrumentos financeiros citados acima, observando os 
critérios de prudência, relevância e confiabilidade. Esta avaliação inclui, entre outros fatores, o spread de risco de 
crédito no registro do valor a mercado destes instrumentos. g) Carteira de Crédito e Provisão para Perdas: A 
carteira de crédito é demonstrada pelo seu valor presente, considerando os indexadores, taxa de juros e encargos 
pactuados, calculados pro-rata dia até a data do balanço. Para operações vencidas a partir de 60 dias o reconhe-
cimento em receitas só ocorrerá quando do seu efetivo recebimento. As cessões de crédito sem retenção de riscos 
resultam na baixa dos ativos financeiros objeto da operação, que passam a ser mantidos em conta de compensa-
ção. O resultado da cessão é reconhecido integralmente, quando de sua realização. A partir de janeiro de 2012, 
conforme determinado pela Resolução CMN 3.533/08 e Resolução CMN 3.895/10, todas as cessões de crédito 
com retenção de riscos passam a ter seus resultados reconhecidos pelos prazos remanescentes das operações, e 
os ativos financeiros objetos da cessão permanecem registrados como operações de crédito e o valor recebido 
como obrigações por operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. O Banco PSA Finance, efetua 
a baixa de créditos para prejuízo quando estes apresentam atraso superior a 360 dias. No caso de operações de 
crédito de longo prazo (acima de 3 anos) são baixadas quando completam 540 dias de atraso. A operação de 
crédito baixado para prejuízo é registrada em conta de compensação pelo prazo mínimo de 5 anos e enquanto não 
esgotados todos os procedimentos para cobrança. As provisões para operações de crédito são fundamentadas nas 
análises das operações de crédito em aberto (vencidas e vincendas), na experiência passada, expectativas futuras 
e riscos específicos das carteiras e na política de avaliação de risco da Administração na constituição das provi-
sões, conforme estabelecido pela Resolução CMN 2.682/19. h) Outros Valores e Bens: h.1) Bens Não de Uso 
Próprio: Os ativos são classificados como bens apreendidos e reconhecidos como ativo quando da efetiva posse. 
Os ativos recebidos quando da execução de empréstimos, são registrados inicialmente pelo menor valor entre: (i) 
o valor justo do bem menos os custos estimados para sua venda, ou (ii) o valor contábil do empréstimo. Reduções 
posteriores no valor justo do ativo são registradas como provisão para desvalorização, com um débito correspon-
dente no resultado.  Os custos da manutenção desses ativos são lançados à despesa conforme incorridos. A polí-
tica de venda destes bens contempla a realização de leilões periódicos que são divulgados previamente ao merca-
do além de considerar a restrição para a manutenção em propriedade da Instituição pelo prazo máximo de um ano, 
expedidas pelo órgão regulador brasileiro (Banco Central do Brasil). Este prazo pode ser prorrogável a critério do 
referido regulador. h.2) Despesas Antecipadas: São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos 
antecipados, cujos benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao 
resultado, de acordo com a vigência dos respectivos contratos de operações de crédito. h.2.1) Comissões Pagas 
a Correspondentes Bancários: Considerando-se o contido na Resolução 4.294 e Circular Bacen 3.693 de de-
zembro de 2013, a partir de janeiro de 2015 as comissões pagas aos agentes intermediários em decorrência da 
originação de novas operações de crédito ficaram limitadas aos percentuais máximos de (i) 6% do valor da nova 
operação originada e (ii) 3% do valor da operação objeto de portabilidade. As referidas comissões devem ser inte-
gralmente reconhecidas como despesa quando incorridas. A Circular Bacen 3.738 de dezembro de 2014, facultou 
a possibilidade de aplicação escalonada do procedimento contábil supracitado, conforme abaixo: a) 2015: Reco-
nhecer integralmente como despesa 1/3 do valor da comissão paga, sendo a diferença ativada e apropriada ao 
resultado pelo período de 36 meses ou pelo prazo do contrato, dos dois o menor; b) 2016: Reconhecer integralmen-
te como despesa 2/3 do valor da comissão paga, sendo a diferença ativada e apropriada ao resultado pelo período 
de 36 meses ou pelo prazo do contrato, dos dois o menor; e c) 2017: Reconhecer o valor total da comissão paga 
integralmente como despesa. Segundo o contido na Circular Bacen 3.722 de outubro de 2014, os procedimentos 
contábeis anteriormente descritos devem ser aplicados de forma prospectiva a partir de janeiro de 2015, não tra-
zendo impactos sobre as comissões pagas até dezembro de 2014. A partir de janeiro de 2020, caso ainda exista 
no ativo da entidade saldo a amortizar de comissão de venda paga ao correspondente, esse montante deve ser 
integralmente baixado contra resultado (despesa). h.2.2) Desenvolvimento do ambiente tecnológico de novos 
produtos: São contabilizadas as despesas pagas antecipadamente para o desenvolvimento do ambiente tecnoló-
gico relacionados com os novos projetos e produtos comerciais do Banco e que são diferidas pelo prazo de 5 anos 
tão logo o desenvolvimento do projeto ou produto esteja concluído. i) Permanente: Demonstrado pelo valor do 
custo de aquisição, está sujeito à avaliação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior frequência se as 
condições ou circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos seus valores e sua avaliação considera os 
seguintes aspectos: i.1) Imobilizado de Uso: A depreciação do imobilizado é feita pelo método linear, com base 
nas seguintes taxas anuais: instalações, móveis, equipamentos de uso e sistemas de segurança e comunicações 
- 10% e sistemas de processamento de dados e veículos - 20%. j) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes: O Banco PSA é parte em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível e traba-
lhista, decorrentes do curso normal de suas atividades. As provisões incluem as obrigações legais, processos judi-
ciais e administrativos relacionados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua 
legalidade ou constitucionalidade, que independentemente da avaliação acerca da probabilidade de perda, têm os 
seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras As provisões são reavaliadas em cada 
data de balanço para refletir a melhor estimativa corrente e podem ser total ou parcialmente revertidas ou reduzidas 
quando deixam de ser prováveis as saídas de recursos e obrigações pertinentes ao processo, incluindo a decadên-
cia dos prazos legais, o trânsito em julgado dos processos, dentre outros. As provisões judiciais e administrativas 
são constituídas quando o risco de perda da ação judicial ou administrativa for avaliado como provável e os mon-
tantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, com base na natureza, complexidade, e histórico 
das ações e na opinião dos assessores jurídicos internos e externos e nas melhores informações disponíveis. Para 
os processos cujo o risco de perda é possível, as provisões não são constituídas e as informações são divulgadas 
nas notas explicativas (Nota 14.e) e para as provisões cujo risco de perda é remota não é requerida a divulgação. 
Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judi-
ciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os 
ativos contingentes com êxito provável, quando existentes, são apenas divulgados nas demonstrações financeiras. 
No caso de trânsitos em julgado favoráveis ao Banco PSA, a contraparte tem o direito, caso atendidos requisitos 
legais específicos, de impetrar ação rescisória em prazo determinado pela legislação vigente. Ações rescisórias 
são consideradas novas ações e serão avaliadas para fins de passivos contingentes se, e quando, forem impetra-
das. k) Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins): O PIS (0,65%) e a Cofins (4,00%) são calculados sobre determinadas receitas e despesas brutas. As 
instituições financeiras podem deduzir despesas financeiras na determinação da referida base de cálculo. As des-
pesas de PIS e da Cofins são registradas em despesas tributárias. l) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

  Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante  1.264.666 1.373.146
Disponibilidades 4 & 17.e 5.906 6.616
Títulos e Valores Mobiliários 4 & 5.a 51.328 65.866
Carteira Própria  51.328 65.866
Relações Interfinanceiras 6 43.425 57.966
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central  43.425 57.966
Operações de Crédito  1.128.164 1.108.901
Setor Privado 7.a 1.123.398 1.016.024
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 7.a 14.544 110.282
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 7.e (9.778) (17.405)
Outros Créditos  32.824 133.031
Créditos Tributários 8.a & 9 22.108 33.424
Diversos 9 10.716 99.665
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) 7.e - (58)
Outros Valores e Bens 10 3.019 766
Bens Não de Uso  1.946 -
Despesas Antecipadas  1.073 766
Ativo Realizável a Longo Prazo  659.271 620.983
Operações de Crédito  630.891 586.067
Setor Privado 7.a 637.139 563.681
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 7.a 8.248 29.258
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 7.e (14.496) (6.872)
Outros Créditos  24.110 34.916
Créditos Tributários 8.a & 9 15.866 28.065
Diversos 9 8.244 6.851
Outros Valores e Bens 10 4.270 -
Despesas Antecipadas  4.270 -
Permanente  3.252 2.445
Imobilizado de Uso 11 3.252 2.445
Outras Imobilizações de Uso  7.185 6.060
(Depreciações Acumuladas)  (3.933) (3.615)
Total do Ativo  1.927.189 1.996.574

                       Reservas de Lucros
  Nota Capital Social Reserva Legal Reserva Estatuária Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  229.756 21.762 24.595 - 276.113
Lucro Líquido  - - - 39.768 39.768
Destinações: 
Reserva Legal 16.c - 1.989 - (1.989) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - 16.489 (16.489) -
Juros sobre o Capital Próprio 16.b - - - (16.000) (16.000)
Dividendos Pagos 16.b - - - (5.290) (5.290)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  229.756 23.751 41.084 - 294.591
Mutações do Exercício  - 1.989 16.489 - 18.478
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  229.756 23.751 41.084 - 294.591
Lucro Líquido  - - - 35.828 35.828
Destinações:
Reserva Legal 16.c - 1.792 - (1.792) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - 17.018 (17.018) -
Ajustes Exercícios Anteriores 16.e - - (2.602) - (2.602)
Juros Sobre o Capital Próprio 16.b - - - (17.000) (17.000)
Dividendos Destinados 16.b - - - (18) (18)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  229.756 25.543 55.500 - 310.799
Mutações do Exercício  - 1.792 14.416 - 16.208
Saldos em 30 de Junho de 2018  229.756 24.337 52.210 - 306.303
Lucro Líquido do Semestre - - - - 24.116 24.116
Destinações: 
Reserva Legal 16.c - 1.206 - (1.206) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - 5.892 (5.892) -
Ajustes Exercícios Anteriores 16.e - - (2.602) - (2.602)
Juros Sobre o Capital Próprio 16.b - - - (17.000) (17.000)
Dividendos Destinados 16.b - - - (18) (18)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  229.756 25.543 55.500 - 310.799
Mutações do Semestre  - 1.206 3.290 - 4.496

  Nota 31/12/2018 31/12/2017
Passivo Circulante  1.143.105 892.356
Depósitos 12 1.051.468 779.991
Depósitos Interfinanceiros  990.837 735.128
Depósitos a Prazo  60.631 44.863
Outras Obrigações  91.637 112.365
Sociais e Estatutárias 16.b 14.468 18.890
Fiscais e Previdenciárias 13 6.991 30.427
Diversas 14 70.178 63.048
Passivo Exigível a Longo Prazo  422.592 733.683
Depósitos 12 403.313 615.415
Depósitos Interfinanceiros  305.742 466.764
Depósitos a Prazo  97.571 148.651
Outras Obrigações  19.279 118.268
Diversas 14 19.279 118.268
Resultados de Exercícios Futuros  50.693 75.944
Resultados de Exercícios Futuros  50.693 75.944
Patrimônio Líquido 16 310.799 294.591
Capital Social:  229.756 229.756
  De Domiciliados no País  114.878 114.878
  De Domiciliados no Exterior  114.878 114.878
Reservas de Lucros  81.043 64.835

Total do Passivo e Patrimônio Líquido  1.927.189 1.996.574

   2º semestre               Exercícios
   01/07 a 01/01 a 01/01 a
  Nota 31/12/18 31/12/18 31/12/17
Receitas da Intermediação Financeira  116.258 232.310 250.397
Operações de Crédito  113.505 226.319 240.096
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários  2.753 5.991 10.301
Despesas da Intermediação Financeira  (59.043) (118.007) (127.647)
Operações de Captação no Mercado  (55.054) (110.586) (122.160)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.e (3.989) (7.421) (5.487)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  57.215 114.303 122.750
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  (23.652) (51.006) (60.083)
Receitas de Prestação de Serviços  210 478 840
Rendas de Tarifas Bancárias 18 9.983 18.923 19.251
Despesas de Pessoal  (14.914) (29.024) (28.399)
Outras Despesas Administrativas 19 (12.861) (29.599) (38.129)
Despesas Tributárias  (3.849) (7.563) (8.147)
Outras Receitas Operacionais 20 3.523 5.154 5.081
Outras Despesas Operacionais 21 (5.744) (9.375) (10.580)
Resultado Operacional  33.563 63.297 62.667
Resultado não Operacional 22 (233) (674) (938)
Resultado antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações  33.330 62.623 61.729
Imposto de Renda e Contribuição Social 23 (7.716) (24.079) (19.063)
Provisão para Imposto de Renda  (277) (277) (13.543)
Provisão para Contribuição Social  (288) (288) (11.193)
Ativo (Passivo) Fiscal Diferido  (7.151) (23.514) 5.673
Participação dos Empregados no Lucro  (1.498) (2.716) (2.898)
Lucro Líquido  24.116 35.828 39.768
No de Ações (Mil) 16.a 209.354 209.354 209.354
Lucro Líquido por Lote 
 de Mil Ações (em R$)  115,19 171,14 189,96

   01/07 a 01/01 a 01/01 a
  Nota 31/12/18 31/12/18 31/12/17
Atividades Operacionais 
Lucro Líquido  24.116 35.828 39.768
Ajustes ao Lucro Líquido  13.196 39.487 4.406
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.e 3.989 7.421 5.487
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos  7.151 23.515 (5.673)
Provisão para Passivos Contingentes 15.c 1.553 7.367 3.798
Atualização Monetárias de Passivos Contingentes 15.c 227 617 187
Depreciações e Amortizações  276 567 607
Variações em Ativos e Passivos  (33.686) (70.299) (19.680)
Redução em Operações de Crédito  (122.042) (71.508) 85.779
Redução em Depósitos no Banco Central  (46) 14.541 1.580
(Aumento) em Outros Créditos  948 87.498 (65.274)
Redução em Outros Valores e Bens  (7.024) (6.523) 1.959
Aumento em Depósitos  146.383 59.376 256.507
(Redução) em Outras Obrigações  (39.190) (96.585) (270.253)
(Redução) em Resultados de Exercícios Futuros  (8.875) (25.251) (17.969)
Imposto Pago  (1.238) (29.245) (12.009)
Ajustes de Exercícios Anteriores 16.e (2.602) (2.602) -
Caixa Líquido Originado (Aplicado) 
 em Atividades Operacionais 3.626 5.016 24.494
Atividades de Investimento 
Aquisição de Imobilizado de Uso  (1.236) (1.374) (66)
Caixa Líquido Originado (Aplicado) 
  em Atividades de Investimento  (1.236) (1.374) (66)
Atividades de Financiamento 
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos 16.b - (18.890) (14.500)
   - (18.890) (14.500)
Caixa Líquido Aplicado em 
   Atividades de Financiamento  - (18.890) (14.500)
Aumento (Redução) Líquido de 
  Caixa e Equivalentes de Caixa  2.390 (15.248) 9.928
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
   Início do Semestre/Exercícios 4 54.844 72.482 62.554
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
   Início do Semestre/Exercícios 4 57.234 57.234 72.482
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de 
V.Sas., as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A. (Banco PSA), relativas aos exer-
cícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos 
auditores independentes. Contexto Operacional: A partir do segundo semestre de 2013, o Banco PSA 
implementou o projeto denominado “iDeal”, objetivando usufruir sua própria gestão/controle operacional 
das operações de crédito realizadas a partir daquela data, que entrou em operação em 22 de novembro de 
2013. Após a assinatura de um acordo com o Banco Santander (Brasil) S.A., em 24 de julho de 2015, assi-
natura de um acordo de parceria europeu entre o Banco PSA Finance e Santander Consumer Finance, as 
sociedades comuns no Brasil iniciaram suas atividades em 1º de agosto de 2016, cabendo a cada um dos 
acionistas 50% de participação societária e compartilhamento da Gestão via Conselho de Administração 
e Diretoria Executiva. Estas sociedades oferecem o financiamento para as concessionárias de automóveis 

e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15%, acresci-
do do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A 
CSLL é calculada pela alíquota de 20% para as instituições financeiras e pessoas jurídicas de seguros privados e as 
de capitalização (15% até agosto de 2015) e 9% para as demais empresas, incidente sobre o lucro, após considera-
dos os ajustes determinados pela legislação fiscal. A alíquota da CSLL para as instituições financeiras, pessoas jurí-
dicas de seguros privados e as de capitalização foi elevada de 15% para 20% para o período-base compreendido 
entre 01/09/2015 e 31 de dezembro de 2018, nos termos da Lei 13.169/2015 (resultado da conversão em Lei da 
Medida Provisória (MP) 675/2015). Os créditos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre as 
diferenças temporárias entre o resultado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor de mercado 
de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O reconhecimento dos créditos tributários e 
passivos diferidos é efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao período em que se estima a realização do ativo e a liqui-
dação do passivo. De acordo com o disposto na regulamentação vigente, os créditos tributários são registrados na 
medida em que se considera provável sua recuperação em base à geração de lucros tributáveis futuros. A expectati-
va de realização dos créditos tributários, conforme demonstrada na Nota 8.b, está baseada em projeções de resulta-
dos futuros e fundamentada em estudo técnico. m) Resultado de Exercícios Futuros: Está representado, principal-
mente, pelo valor das parcelas de receitas contratuais recebidas antecipadamente da Peugeot-Citroen do Brasil 
Automóveis Ltda. (montadora) que serão apropriadas ao resultado de acordo com os prazos dos contratos de finan-
ciamento aos quais se referem. n) Estimativas Contábeis: As estimativas contábeis e premissas utilizadas pela 
Administração para a preparação das demonstrações financeiras são revisadas pelo menos semestralmente, sendo 
apresentadas a seguir as principais estimativas que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos 
ativos e passivos no próximo exercício quando comparados com os montantes reais, tais como: ajuste a mercado dos 
títulos e valores mobiliários, provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências e a realização 
dos créditos tributários. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos de 
forma prospectiva.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:  31/12/18 31/12/17
Disponibilidades 5.906 6.616
Aplicações em Fundos de Investimentos 51.328 65.866
Total 57.234 72.482
5. Títulos e Valores Mobiliários: Resumo da Carteira por Categorias:  31/12/18 31/12/17
 Valor Valor
Títulos Privados para Negociação (i) Contábil Contábil
Santander FIC SBAC Renda Fixa Referenciado DI 46.585 -
Bradesco FIC FI Referenciado DI Federal 846 2.578
Itaú Soberano Referenciado 339 4.898
Itaú Dynamic Curto Prazo 3.396 986
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo 162 3.245
Santander FIC FI Soberano Referenciado DI - 54.159
Total 51.328 65.866
(i) As cotas de fundos de investimento estão classificadas como sendo sem vencimento e são mensuradas pelo va-
lor de custo de aquisição ajustado pelas variações das cotas. 6. Relações Interfinanceiras: O saldo de R$ 43.425 
(31/12/2017 - R$ 57.966) da rubrica relações interfinanceiras é composto por créditos vinculados, representados na 
sua totalidade por depósitos em espécie efetuados no Bacen para cumprimento das exigibilidades dos compulsórios 
sobre depósitos a prazo e recursos de aceites cambiais e adicional sobre depósitos.
7. Carteira de Crédito e Provisão para Perdas: a) Carteira de Créditos
Operações de Crédito: 31/12/18 31/12/17
Financiamentos - CDC Veículos 1.760.537 1.579.705
 Operações de Crédito Vinculadas à Cessão 22.792 139.540
 Outros Créditos (Nota 9) - 78.248
Total 1.783.329 1.797.493
Circulante 1.137.942 1.195.845
Longo Prazo 645.387 601.648
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros: De acordo com a Resolução 3.533/08 do CMN 
atualizada com normatizações posteriores, as operações de cessão de crédito com retenção substancial dos riscos 
e benefícios, passaram a partir de 1 de janeiro de 2012 a permanecer registradas na carteira de crédito. Para as 
operações de cessão de crédito realizadas até 31 de dezembro de 2011, independente da retenção ou transferência 
substancial de riscos e benefícios, os ativos financeiros eram baixados do registro da operação original e o resul-
tado apurado na cessão apropriada ao resultado do período. Até 2016, o Banco PSA realizou cessões de créditos 
com coobrigação. O valor presente das operações cedidas é R$ 22.792 (31/12/2017 - R$ 139.540) b) Carteira de 
Créditos por Vencimento: 31/12/18 31/12/17
Vencidas 16.708 20.139
A Vencer:
 Até 1 Ano 1.121.235 1.175.705
 De 1 a 5 Anos 645.351 601.639
 Acima de 5 Anos 35 10
Total 1.783.329 1.797.493
c) Carteira de Créditos por Segmento:  31/12/18 31/12/17
Setor Privado
Varejo - Pessoa Física 1.193.021 1.313.658
Varejo - Pessoa Jurídica 127.221 85.749
Atacado 463.087 398.086
Total 1.783.329 1.797.493
d) Carteira e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa sobre Carteira a Valor Presente Distribuída 
pelos Correspondentes Níveis de Risco:            Carteira de Créditos   31/12/18
Nível de % Provisão Curso Curso  Provisão
Risco Mínima Requerida Normal Anormal Total Requerida
AA - 0 0 - -
A 0,5% 1.145.299 3.961 1.149.260 5.746
B 1% 425.982 4.935 430.917 4.309
C 3% 168.929 4.177 173.106 5.193
D 10% 19.539 797 20.336 2.034
E 30% 1.769 399 2.168 651
F 50% 1.283 405 1.688 844
G 70% 922 269 1.191 834
H 100% 2.898 1.765 4.663 4.663
Total  1.766.621 16.708 1.783.329 24.274
   Carteira de Créditos  31/12/17
Nível de % Provisão Curso Curso  Provisão
Risco Mínima Requerida Normal Anormal Total Requerida
AA - 66.550 0 66.550 -
A 0,5% 1.263.476 6.940 1.270.416 6.352
B 1% 309.467 3.072 312.539 3.125
C 3% 103.716 4.434 108.150 3.244
D 10% 25.776 1.894 27.670 2.767
E 30% 2.173 540 2.712 814
F 50% 1.349 451 1.800 900
G 70% 1.382 361 1.743 1.220
H 100% 3.465 2.448 5.913 5.913
Total  1.777.354 20.139 1.797.493 24.335
e) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa:
 01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Saldo Inicial 24.335 31.835
Constituição líquida das reversões 7.421 5.487
Baixas (7.482) (12.987)
Saldo Final 24.274 24.335
Circulante 9.778 17.463
Longo Prazo 14.496 6.872
Foram recuperados no exercício, créditos no valor de R$ 8.225 (31/12/2017 - R$ 8.379), registrados como receita 
da intermediação financeira na rubrica de operações de crédito. 
8. Créditos Tributários: a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários:
 Saldo em 31/12/17 Constituição Realização Saldo em 31/12/18
Provisão para Créditos
 de Liquidação Duvidosa 52.474 10.330 (34.069) 28.735
Outras Provisões  Temporarias 8.244 1.235 (970) 8.509
Gratificações de Pessoal 771 - (41) 730
Total dos Créditos Tributários
  sobre Diferenças Temporárias 61.489 11.565 (35.080) 37.974
Total dos Créditos
  Tributários (1) 61.489 11.565 (35.080) 37.974
Circulante 33.424 - - 22.108
Longo Prazo 28.065 - - 15.866
 Saldo em 31/12/16 Constituição Realização Saldo em 31/12/17
Provisão para Créditos de 
    Liquidação Duvidosa 48.041 44.970 (40.537) 52.474
Gratificações de Pessoal 613 158 - 771
Outras Provisões Temporárias 7.161 1.517 (434) 8.244
Total dos Créditos Tributários 
   sobre Diferenças Temporárias 55.815 46.645 (40.971) 61.489
Total dos Créditos Tributários (1) 55.815 46.645 (40.971) 61.489
Circulante 26.938 - - 33.424
Longo Prazo 28.877 - - 28.065
(1) Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o Banco PSA não possui créditos tributários não ativados.

das marcas Peugeot, Citroën e DS, assim como para seus clientes no Brasil, e a venda de produtos de se-
guro. A parceria contribui para reforçar a competitividade do Banco PSA, em benefício dos clientes das três 
marcas, Peugeot, Citroën e DS. Patrimônio Líquido e Resultado: O Lucro Líquido apresentado no exercí-
cio de 2018, foi de R$ 35.828 (31/12/2017-R$ 39.768). Em 31 de dezembro de 2018, o Patrimônio Liquido 
atingiu o montante de R$ 310.799 (31/12/2017 - R$ 294.591 milhões). Ativos e Passivos: Em 31 de de-
zembro de 2018, os ativos totais atingiram R$1.927.189 (31/12/2017 - R$ 1.996.574), e estão representados 
principalmente pelas operações de crédito no montante de R$1.783.329 (31/12/2017 - R$ 1.797.493). Em 31 
de dezembro de 2018, as captações de recursos do Banco PSA estão representadas, principalmente, por: 
depósitos interfinanceiros no montante de R$1.296.580 (31/12/2017 - R$ 1.201.892) , e outras obrigações 
em R$110.916 (31/12/2017 - R$ 230.633). Gerenciamento de Riscos Corporativos: Controles Internos: 
A Diretoria de Riscos abrange as áreas de Compliance e PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo) garantindo a conformidade em suas operações e produtos e promovendo 
as devidas verificações de forma preventiva e corretiva nas tratativas sobre lavagem de dinheiro, conforme 
determina a Circular nº. 3.461 do Banco Central do Brasil, bem como políticas internas e dos acionistas. 
Ouvidoria: Por determinação da Resolução CMN nº. 3.849/10 e a Resolução atual nº. 4.433/15, o Banco 
PSA, instituiu componente organizacional de Ouvidoria compatível com a natureza de suas operações. 
Com objetivo de aprimorar o relacionamento do mesmo com seus públicos, a Ouvidoria atua como canal de 
comunicação entre os cidadãos e a instituição, principalmente no tratamento de reclamações, denúncias, 

sugestões e elogios que não sejam solucionados pelos canais habituais de atendimento do Banco.
São Paulo, 27 de Março de 2019. 
O Conselho de Administração

A Diretoria

Continua...

 b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários: 31/12/18
 Diferenças Temporárias
Ano IRPJ CSLL Total
2019 11.985 7.191 19.176
2020 9.079 5.447 14.526
2021 1.047 628 1.675
2022 1.047 628 1.675
2023 577 345 922
Total 23.735 14.239 37.974
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e societários, a expectativa da realização 
dos créditos tributários não deve ser tomada como indicativo do valor dos lucros líquidos futuros. c) Valor Presente 
dos Créditos Tributários: O valor presente dos créditos tributários é de R$ 36.885 (31/12/2017 - R$ 59.554), 
calculados de acordo com a expectativa de realização das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e a taxa média 
de captação projetada para os períodos correspondentes.
9. Outros Créditos - Diversos:  31/12/18 31/12/17
Devedores por Depósitos em Garantia
   Para Interposição de Recursos Trabalhistas/Cíveis 8.244 6.851
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 17.e) 5.712 6.767
Impostos e Contribuições a Compensar 4.503 14.137
Créditos Tributários (Nota 8a) 37.974 61.489
Pagamentos a Ressarcir 227 212
Direitos Creditórios (Nota 7a) - 78.248
Outros 274 243
Total 56.934 167.947
Circulante 32.824 133.031
Longo Prazo 24.110 34.916
10. Outros Valores e Bens:  31/12/18 31/12/17
Bens não de Uso (1) 1.946 -
Despesas Antecipadas (2) 5.237 -
Outros 106 766
Total 7.289 766
Circulante 3.019 766
Longo Prazo 4.270 -
(1) Referem-se aos veículos retomados, recebidos em dação de pagamento de empréstimos e que não são usados 
nas operações do Banco PSA. (2) Referem-se majoritariamente às despesas pagas antecipadamente para o desen-
volvimento do ambiente tecnológio relacionados aos novos produtos comerciais (nota 3.h.2.2)
11. Imobilizado de Uso:   31/12/18 31/12/17
Outras Imobilizações de Uso Custo Depreciação Residual Residual
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 4.074 (2.130) 1.944 2.371
Sistemas de Segurança e Comunicações 15 (13) 2 3
Sistemas de Processamento de Dados 1.786 (1.734) 52 71
Veículos 1.074 (56) 1.018 -
Outras 236 - 236 -
Total 7.185 (3.933) 3.252 2.445
12. Captação de Recursos: 
Depósitos    31/12/18 31/12/17
 Até 3 Meses De 3 a 12 Meses Acima de 12 Meses Total Total
Depósitos Interfinanceiros 550.826 440.011 305.742 1.296.579 1.201.892
Depósitos a Prazo 12.070 48.561 97.571 158.202 193.514
Total 562.896 488.572 403.313 1.454.781 1.395.406
Circulante    1.051.468 779.991
Longo Prazo    403.313 615.415
13. Fiscais e Previdenciárias: As obrigações fiscais e previdenciárias compreendem os impostos e contribuições 
a recolher e valores questionados em processos judiciais e administrativos. 31/12/18 31/12/17
Impostos e Contribuições a Pagar 6.433 5.847
Provisão para Impostos e Contribuições sobre Lucros 558 24.580
Total 6.991 30.427
Circulante 6.991 30.427
14. Outras Obrigações - Diversas:  31/12/18 31/12/17
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos- 
  Ações Trabalhistas e Cíveis (Nota 15.b) 11.473 7.986
Floor-Plan - PCBA (Nota 17.e) 35.428 20.564
Provisão para despesas administrativas 17.119 16.060
Comissões a Pagar 1.881 3.118
Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão de Créditos Resolução 3533 22.726 129.973
Outras 830 3.615
Total 89.457 181.316
Circulante 70.178 59.003
Longo Prazo 19.279 118.268
15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: a) Ativos Contingentes: Em 31 de dezembro de 
2018 e 2017, não foram reconhecidos contabilmente ativos contingentes. (Nota 3.j) b) Saldos Patrimoniais das 
Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais por Natureza:
  31/12/18 31/12/17
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos
 - Ações Trabalhistas e Cíveis - (Nota 15.C)
 Ações Trabalhistas 7.293 4.595
 Ações Cíveis 4.180 3.391
Total 11.473 7.986
c) Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais:
  01/01 a 31/12/2018
 Trabalhistas Cíveis Total
Saldo Inicial 4.595 3.391 7.986
Constituição Líquida de Reversão 2.583 4.784 7.367
Atualização Monetária 452 165 617
Pagamentos (337) (4.160) (4.497)
Saldo Final 7.293 4.180 11.473
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9)   8.244
 01/01 a 31/12/2017
 Trabalhistas Cíveis Total
Saldo Inicial 3.701 5.019 8.720
Constituição Líquida de Reversão 1.021 2.777 3.798
Atualização Monetária 136 51 187
Pagamentos (263) (4.456) (4.719)
Saldo Final 4.595 3.391 7.986
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9)   6.851
d) Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Cível: São ações judiciais de caráter predominantemente 
indenizatório e revisionais de crédito. As ações de caráter indenizatório referem-se à indenização por dano material 
e/ou moral, referentes à relação de consumo, versando, principalmente, sobre questões relacionadas as operações 
de crédito. As ações que não se enquadram no critério anterior são provisionadas de acordo com avaliação indi-
vidual realizada, sendo as provisões constituídas com base no risco provável de perda, na lei e na jurisprudência 
de acordo com a avaliação de perda efetuada pelos assessores jurídicos. e) Passivos Contingentes Trabalhistas 
e Cíveis Classificados como Risco de Perda Possível: O Banco PSA Brasil possui passivos contingentes clas-
sificados como risco de perda possível no montante aproximado de R$ 3.962 para ações cíveis e R$ 8.088 para 
ações trabalhistas (31/12/2017 - R$ 4.186 e R$ 15.008, respectivamente). A natureza das ações se assemelham 
as descritas no item “d”.
16. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social no valor de R$ 
229.756 é composto por 209.354 mil ações ordinárias, sem valor nominal, assim demonstrado: Ordinárias
De Domiciliados no País 104.677
De Domiciliados no Exterior 104.677
Total 209.354
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio: Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos 
mínimos obrigatórios de 50% do lucro líquido de cada exercício, ajustado de acordo com a legislação. Desta forma, 
em 31 de dezembro de 2018, foi destinado o montante de R$ 18 (31/12/2017 - R$ 5.290) e serão pagos em até 
60 dias, após aprovação em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em até 30 de abril de 2018. Em 31 de 
dezembro de 2018, foi aprovado a destinação de juros sobre o capital próprio no montante de R$17.000, R$81,20 
por ação ordinária, em reais por ação (31/12/2017 - R$ 16.000, R$ 76,42 por ação ordinária), correspondendo ao 
valor líquido do imposto de renda de R$14.450, R$69,02 por ação ordinária, em reais por ação (31/12/2017 - R$ 
13.600, R$ 64,96 por ação ordinária), atribuídos ao dividendo mínimo obrigatório sobre o lucro líquido do exercício 
de 2018, e serão pagos em até 60 dias, após aprovação em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em até 
30 de abril de 2019. c) Reserva Legal: De acordo com a legislação societária brasileira, 5% para constituição da 
reserva legal, até que a mesma atinja a 20% do capital. Esta reserva tem como finalidade assegurar a integridade 
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. d) Reserva Esta-
tutária: O saldo remanescente do lucro líquido do exercício foi destinado para a reserva para reforço de capital de 
giro, com a finalidade de garantir os meios financeiros para a operação do Banco PSA, limitada a 100% do capital 
social, podendo ser utilizada para futuros aumentos de capital. e) Ajuste de exercícios anteriores: Em 2018, 
foram identificados ajustes de exercícios anteriores, relacionados à retificação de despesa com deságios em re-
compras de operações de crédito cedidas com coobrigação no montante de R$ 2.602. A referida correção afetou o 
passivo circulante nesse mesmo valor. Todos os impactos deste ajuste foram realizados em 01 de janeiro de 2018.
17. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Administração: A remuneração total do pes-
soal chave da Administração paga no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foi de R$ 4.213 (2017 – R$ 
4.738) b) Benefícios de Curto Prazo:  01/01 a 01/01 a
Salários e Honorários da Administração 31/12/2018 31/12/2017
Remuneração Fixa 3.329 3.286
Remuneração Variável 884 1.452
Total 4.213 4.738
Adicionalmente, no exercício de 2018, foram recolhidos encargos sobre a remuneração da Administração no mon-
tante de R$ 1.364 (31/12/2017 - R$1.597). 

Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Balanços Patrimoniais (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores Expressos em Milhares de Reais, Exceto Quando Indicado)

Demonstração dos Resultados
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)
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c) Operações de Crédito: Nos termos da legislação vigente, não são concedidos empréstimos ou adiantamentos 
envolvendo: I - diretores, membros dos Conselhos de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como seus 
respectivos cônjuges e parentes, até o segundo grau; II - pessoas físicas ou jurídicas que participem no capital do 
Banco PSA, com mais de 10%; III - pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10%, a Companhia; 
IV - pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10%, quaisquer dos diretores, membros do Conselho 
de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como seus cônjuges e respectivos parentes, até o segundo grau. 
d) Participação Acionária: O Banco PSA é uma joint-venture, cujo capital pertence 50% ao Banque PSA Finance 
(empresa do Grupo Peugeot Citröen) e 50,00% da Aymoré CFI. e) Transações com Partes Relacionadas: As 
operações e remuneração de serviços com partes relacionadas são realizadas no curso normal dos negócios e 
em condições de comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem riscos maiores que 
os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. As principais transações e saldos são conforme 
segue:  Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Disponibilidades 45 286 - -
Banco Santander (2) 45 286 - -
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (nota 9) 5.712 6.767 - -
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (3) 5.712 6.767 - -
Banco Santander (2) - - - -
Depósitos Interfinanceiros (1.219.424) (1.112.212) (84.023) (70.912)
Banco Santander (2) (1.219.424) (1.112.212) (84.023) (70.912)
Depósitos a Prazo (32.457) (62.099) (2.239) (4.149)
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (5) (32.457) (62.099) (2.239) (4.149)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar (14.468) (18.890) - -
Banco Santander (2) (7.234) (9.445) - -
Banque PSA Finance (2) (7.234) (9.445) - -
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas (nota 14) (35.428) (20.564) - (3.001)
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (6) (35.428) (20.564) - (2.678)
Banco Santander (1) (Nota 19 e 20) - - - (323)
Resultados de Exercícios Futuros (50.693) (75.944) 73.000 98.325
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (4) (50.693) (75.944) 73.000 98.325

(1) As despesas referem-se a despesas administrativas - convênio operacional. (2) Controladores da Companhia 
(PSA Banque = 50% e Aymoré Financiamentos = 50%). (3) Valores a receber da PCBA (montadoras), referente a 
equalização de taxas de juros. (4) Valores recebidos da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas de 
juros, para reconhecimento de Receita Diferida. (5) Captação de Recursos junto a PCBA (montadora), para Garan-
tias das operações de atacado. (6) Valores a pagar das operações de atacado faturadas no último dia útil à PCBA 
e rateio de despesas.
18. Rendas de Tarifas Bancárias: Em 31 de dezembro de 2018, estão representadas por tarifas de cadastro de 
operações de crédito no valor de R$18.923 no período (31/12/2017 - R$19.251).
19. Outras Despesas Administrativas:  01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 10.997 10.560
Serviços de Processamento de Dados 3.850 9.149
Propaganda e Publicidade 2.683 4.470
Convênio Operacional Aymoré CFI (Nota 17.e) 70 1.699
Sucumbências 4.497 4.906
Serviços do Sistema Financeiro 2.484 2.327
Transportes e Viagens 839 837
Outras 4.179 4.181
Total 29.599 38.129
20. Outras Receitas Operacionais:   
 01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Recuperação de Encargos e Despesas 2.631 1.846
Divisão de Resultados - 
 Grupo Santander (Nota 17.e) 2.523 3.235
Total 5.154 5.081
21. Outras Despesas Operacionais:  01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Despesas com Comissões Comerciais e de Agenciamento 6.627 7.482
Rateio de despesas - Peugeot Citroen Brasil Automóveis (Nota 17.e) 2.239 2.678
Divisão de Resultados - Grupo Santander (Nota 17.e) 323 301
Outras 186 119
Total 9.375 10.580

22. Resultado não Operacional:   
 01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Despesas com Locação 674 938
Total 674 938
23. Imposto de Renda e Contribuição Social:   
 01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 62.623 61.729
Participações no Lucro (2.716) (2.898)
Juros sobre o Capital Próprio (17.000) (16.000)
Resultado antes dos Impostos 42.907 42.831
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social 
às Alíquotas de 25% e 20%, Respectivamente (1) (26.958) (19.274)
Demais Ajustes 2.879 211
Imposto de Renda e Contribuição Social (24.079) (19.063)
(1) Majoração Provisória da alíquota da CSLL, a partir de setembro de 2015 até dezembro de 2018. 
24. Outras Informações: Em consonância à Resolução do CMN 3.198/04, o Banco PSA Brasil aderiu ao comitê 
de auditoria único, por intermédio da instituição líder, Banco Santander. As instituições integrantes do Conglome-
rado Financeiro Santander optaram pela constituição de estrutura única de gerenciamento de risco de crédito, 
que opera de acordo com a regulamentação do Bacen e as boas práticas internacionais, visando proteger o 
capital e garantir a rentabilidade dos negócios. O resumo do relatório do comitê de auditoria e o resumo da 
descrição da estrutura de gerenciamento do risco de crédito foram divulgados e publicados em conjunto com 
as demostrações financeiras do Banco Santander, disponíveis no endereço eletrônico www.santander.com.br/ri.

 Adriana Beatriz Barraco Fernando Gomes da Hora Américo da Costa Martins Jean Pierre Avril Paulo Teixeira Robinson Tiengo Caruzzo
 Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente e Diretor Financeiro Diretor de Operações Diretor Comercial Diretor de Risco Contador CRC SP-292640/O-0

Conselho de Administração

Diretoria

Continuação...

Aos Administradores e Acionistas Banco PSA Finance Brasil S.A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Institui-
ção”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas de-
monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre 
e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco PSA Finance Brasil S.A. em 
31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semes-
tre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes 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 conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: 
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Re-
latório 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, in-
consistente 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 esse respeito. 
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas demonstrações financeiras: A 
Administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Instituição 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 Instituição ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela Governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor 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 tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 

-
ras, 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 inter-

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 Instituição. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 

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 
Instituição. 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 

-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela Governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2019

 PricewaterhouseCoopers Maria José De Mula Cury
 Auditores Independentes Contadora
 CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP192785/O-4

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  103,56 147,51
Caixa e Equivalentes de Caixa  103,56 147,51
Não Circulante  92.028.463,35 85.491.659,36
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Creditos com Pessoas Ligadas  23.623.554,45 23.663.611,45
Investimentos  67.652.450,28 61.075.589,29
Total do Ativo  92.028.566,91 85.491.806,87

Passivo  2018/R$ 2017/R$

Circulante  63.472,66 63.472,66

Obrigações Trabalhistas e Sociais  63.470,98 63.470,98

Obrigações Tributarias  1,68 1,68

Patrimônio Liquido  91.965.094,25 85.428.334,21

Capital Social  49.049.129,00 49.049.129,00

Reservas de Lucros  42.915.965,25 36.379.205,21

Total do Passivo  92.028.566,91 85.491.806,87

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2018
Despesas Operacionais  2018/R$ 2017/R$
Despesas Administrativas  39.357,95 99.748,95
Impostos e Taxas  156,95 152,46
Despesas Financeiras  586,05 564,68
Outras Receitas  6.576.860,99 2.289.370,16
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  6.536.760,04 2.188.904,07
Lucro Líquido do Exercício  6.536.760,04 2.188.904,07
Lucro Liquido por Ação  0,001814 0,000607

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2018/R$ 2017/R$
 operacionais
Lucro Líquido do exercício  6.536.760,04 2.188.904,07
Ajuste por:
Equivalencia Patrimonial  (6.576.860,99) (2.289.370,16)
Lucro Líquido Ajustado  (40.100,95) (100.466,09)
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (40.100,95) (100.466,09)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos
 e Adiantamentos  40.057,00 100.516,55
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  40.057,00 100.516,55
Fluxo de caixa do exercício  (43,95) 50,46
Saldo no Início do exercício  147,51 97,05
Saldo no final do exercício  103,56 147,51
Fluxo de caixa do exercício  (43,95) 50,46

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com ás Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos 
bancários(R$ 103,56 em 2018 e R$ 147,51 em 2017). 3 - As receitas e 
despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
4- Participações Societárias:
  Capital  % de par- Patrimônio
Empresa  Social/R$ ticipação Líquido/R$
Mascopart Ltda   33.379.614,00 99,99  24.832.106,39
Nenufares 
 Participações S/A   21.745.993,00 99,99  31.104.508,05
Usina Açucareira 
 Paredão S/A   39.961.238,00 55,79  17.613.139,29
Agapantos 
 Emprendimentos 
 Participações Ltda   2.544.326,00 30,41  2.539.271,43
Acácias 
 Participações Ltda   10.294.484,00 22,06  4.969.293,70
5-O Capital Social é de R$ 49.049.129,00 totalmente integraliza-
do e representado por 3.604.095.382 ações ordinárias sem valor 
nominal.6-O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados
com base no lucro presumido

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS
CNPJ. 54.849.047/0001-53

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 06 de Março de 2019.

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Demostração das Mutações do Patrimonio Líquido
  Capital Social Reservas de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  49.049.129,00 33.860.263,19 2.518.942,02 85.428.334,21
Resultado do Exércício  - 6.209.922,04 326.838,00 6.536.760,04
Em 31/12/2018  49.049.129,00 40.070.185,23 2.845.780,02 91.965.094,25

Das atividades operacionais         2018         2017
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL 1.185.396               -
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais: (1.188.037) -
Caixa líquido aplicados nas
  atividades operacionais       (2.641)               -
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos permanentes
  em controladas/coligadas (6.824.864)               -

Caixa líquido aplicados
  nas atividades de investimento (6.824.864)               -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas 6.824.864               -

Caixa líquido aplicados
  nas atividades de financiamentos 6.824.864               -
Das atividades de financiamento com acionistas
Integralização de capital               -      10.000

Caixa líquido oriundo das atividades
  de financiamento com acionistas               -      10.000
Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalente de caixa       (2.641)      10.000
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 10.000 -
No fim do exercício        7.359      10.000

Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalente de caixa (2.641) 10.000

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Capital Social Reserva de Reservas Lucros/Prejuízos Total do
  Integralizado Lucros a Realizar Estaturárias        Acumulados Patrimônio Líquido

Saldos inicial em 10 de Novembro de 2017 10.000 - - - 10.000
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 10.000 - - - 10.000
Lucro líquido do exercício - - - 1.185.396 1.185.396
Reservas de lucros a realizar - 948.317 - (948.317) -
Reservas estatutárias - - 237.079 (237.079) -

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 10.000 948.317 237.079 - 1.195.396

PHALA ADMINISTRAÇÃO E PPHALA ADMINISTRAÇÃO E PPHALA ADMINISTRAÇÃO E PPHALA ADMINISTRAÇÃO E PPHALA ADMINISTRAÇÃO E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.
CNPJ.:29.044.979/0001-81
Demonstrações Contábeis

Balanço patrimonial exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Ativo         2018         2017
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7.359 -
Valores e créditos vinculados               -      10.000

Total do ativo circulante        7.359      10.000
Ativo não circulante
Investimentos
Investimentos líquidos  8.012.901               -

Total do ativo não circulante  8.012.901               -
Total do ativo 8.020.260 10.000

Demonstração do fluxo de caixa para o exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)Passivo e Patrimônio Líquido         2018         2017

Passivo circulante
Partes relacionadas  6.824.864               -

Total do passivo circulante  6.824.864               -
Patrimônio líquido
Capital social integralizado 10.000 10.000
Reserva estatutária 237.079 -
Reservas de lucros a realizar     948.317               -

Total do patrimônio líquido  1.195.396      10.000
Total do passivo e patrimônio líquido 8.020.260 10.000

        2018         2017
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (1.583) -
Resultado de equivalência patrimonial  1.188.038               -

Lucro operacional 1.186.455 -

Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
        2018         2017

Despesas financeiras (1.059) -
Resultado financeiro líquido (1.059) -
Lucro (prejuízo) antes IRPJ e da CSLL  1.185.396               -
Lucro (prejuízo) do exercício 1.185.396 -

João Batista de Morais
Diretor Presidente

Silvia Marques Takata
Contadora - CRC-SP:315105/O-0

Nota 01-Contexto Operacional: Rede Ancora SP Importadora, Exporta-
dora e Distribuidora de Auto Peças S.A., com sede na Rua Joaquim Oli-
veira Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP nº 05133-005, inscrita no CNPJ/MF Nº 02.596.357/0001-00, 
tem como principal operação Comércio por atacado de peças e acessórios 
novos para veículos automotores, tributada pelo Lucro Real. Nota 02-Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações Contábeis 
(Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, De-
monstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, e Demonstração de 
Fluxo de Caixa), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos 
preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações 
e aos princípios Contábeis. Para efeito de comparação as Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos, fa-
cilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de 
adendo específico nestas Notas Explicativas. O resultado é apurado de 
acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e 
despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos 
em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente 
de recebimento ou pagamento. Nota 03-Sumário das Principais Práticas 
Contábeis: Ativo Circulante: (a) Caixa e equivalente de Caixa: Os fluxos 

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ Nº 02.596.357/0001-00

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Milhares de Reais)
 31/12/2017 31/12/2018
Ativo 6.208,56 5.187,62
Circulante 5.878,41 4.945,38
Disponibilidades 108,76 243,39
Duplicatas a Receber 2.716,66 2.186,43
Adiantamento a Funcionários 6,72 0,56
Adiantamento e Devolução a Fornecedores 292,58 95,74
Tributos a Recuperar 12,29 11,42
Outros Créditos 2,93 4,01
Estoques 2.738,48 2.403,84
Não Circulante 330,14 242,23
Investimentos 60,00 60,00
Imobilizado 269,58 181,67
Intangível 0,57 0,57

 31/12/2017 31/12/2018
Receita Operacional Bruta 24.860,17 24.739,73 
Receita Bruta de Vendas 26.179,12 26.023,15 
Deduções e Abatimentos de Vendas (1.318,95) (1.283,42)
Custos (23.283,92) (23.635,78)
Custo das Mercadorias Vendidas (23.283,92) (23.635,78)
Lucro Operacional Bruto 1.576,24 1.103,95 
Despesas Operacionais (2.221,93) (1.845,70)
Despesas com Pessoal (864,30) (855,29)
Despesas Administrativas (699,68) (457,85)
Despesas Tributárias (106,03) (113,07)
Depreciações e Amortizações (108,58) (87,91)
Despesas/Encargos Financeiros (478,21) (345,30)
Receitas Financeiras 34,87 13,73 
Receita e Despesas não Operacionais 731,64 880,97 
Receitas não Operacionais 731,64 880,97 
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 85,95 139,22 
IRPJ (16,07) (17,31)
CSLL (9,64) (9,22)
Resultado Líquido do Exercício 60,23 112,70 

 31/12/2017 31/12/2018
Saldo Anterior (6.149,31) (6.089,08)
Ajustes de Exercícios Anteriores - - 
Resultado do Exercício 60,23 112,70 
Reserva de Lucros (3,01) (5,63)
Lucros (Prejuízos) Acumulados (6.089,08) (5.982,02)

 31/12/2017 31/12/2018
Passivo 6.208,56 5.187,62
Circulante 5.807,10 4.762,87
Fornecedores 4.009,03 3.248,24
Obrigações Sociais e Trabalhistas 38,40 35,39
Provisões Trabalhistas 53,78 56,83
Obrigações Fiscais 27,63 1,86
Adiantamento e Devoluções de Clientes 188,10 85,43
Outras Contas a Pagar 23,54 30,85
Empréstimos de Terceiros  - 270,00
Empréstimos Bancários e Duplicatas Descontadas 1.466,62 1.034,27
Não Circulante 2.420,71 2.334,55
Empréstimos e Financiamenos 904,87 818,71
Debentures a Pagar 571,25 571,25
Provisões Tributárias 944,59 944,59
Patrimônio Líquido (2.019,26) (1.909,81)
Capital Social 3.705,00 3.705,00
(-) Capital a Integralizar (797,78) (797,78)
Reserva de Capital 1.227,59 1.224,34
Ações em Tesouraria (68,00) (68,00)
Reserva de Lucros 3,01 8,65
Lucros ou Prejuízos Acumulados (6.089,08) (5.982,02)

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados

 31/12/2017 31/12/2018
 Resultado Líquido do Exercício 60,23 112,70
Ajuste do Resultado das Disponibilidades 
 Geradas na Atividade Operacional 108,58 87,91
Depreciação e Amortização 108,58 87,91
Ativos Operacionais (1.119,67) 1.067,66
Duplicatas a Receber (734,88) 530,23
Adiantamento a Funcionários (1,42) 6,16
Adiantamento e Devolução a Forncedores 108,24 196,84
Tributos a Recuperar (10,18) 0,87
Outros Créditos (2,93) (1,08)
Estoques (478,50) 334,64
Passivos Operacionais 791,39 (1.130,39)
Fornecedores 971,09 (760,79)
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2,08 (3,01)
Provisões Trabalhistas 5,09 3,05
Obrigações Fiscais 15,46 (25,77)
Adiantamentos e Devoluções a Clientes (172,13) (102,66)
Outras Conta a Pagar 18,69 7,30
Empréstimos Bancários e Duplicatas Descontadas 455,01 (432,35)
Empréstimos Empresas Coligadas (503,90) 183,84
Debentures a Pagar - -
Provisões Tributárias - -
Disponibilidades Líquidas Geradas (Aplicadas) 
 nas Atividades Operacionais (159,47) 137,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aplicação no Investimento (60,00) -
Aplicação no Imobilizado - -
Disponibilidades Líquidas Aplicadas 
 nas Atividades de Investimentos (219,47) 137,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Capital Social - -
(-) Capital a Integralizar - -
Reserva de Capital 89,11 (3,25)
Ações em Tesouraria - -
Ajuste de Exercícios Anteriores 202,92 -
Disponibilidades Líquidas Aplicadas 
 nas Atividades de Financiamentos 292,03 (3,25)
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades 72,56 134,63
Disponibilidades
Início do Perído 36,20 108,76
Final do Período 108,76 243,39
Aumento ou Redução no Caixa/Equivalentes de Caixa 72,56 134,63

Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstrações Financeiras - Ano - Calendário de 2018 - (Valores Expressos em Milhares de Reais)

Notas Explicativas - Demonstrações Contábeis

de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores 
líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem 
liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias, são reconhecidos 
a valor justo e registrado em investimentos a curto prazo. (b) Contas a Re-
ceber: Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial 
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos 
das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de 
provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável, é constituída em mon-
tante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais per-
das estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das 
expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar 
os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira 
dos clientes. (c) Estoque: Os estoques estão registrados pelo custo médio 
de aquisição. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques ob-
soletos ou de baixa movimentação. Ativo Não Circulante: (a) Realizável 
a Longo Prazo: Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 
12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consi-
derados como não circulantes. (b) Investimentos: Os valores registrados 
como investimentos estão contabilizados pelo valor original, dispensado a 
equivalência patrimonial por não se enquadrar no que estabelece o § 1º 
e 2º do artigo 243 da Lei 6.404/76, o §3º do artigo 384 do RIR/99 e a Lei 
11638/2007. (c) Imobilizado e Intangível: O imobilizado está registrado 
ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período 
de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas 

vidas úteis estimadas. Nota 04-Patrimônio Líquido:(a) Capital Social: O 
Capital, no valor de R$ 3.705.000,00 totalmente integralizada em moeda 
corrente do país. (b) Distribuição de Lucros: Não houve distribuição de 
lucros aos acionistas (c) Reserva de Lucros: Gerada reserva legal de 5% 
sobre o Lucro Líquido do Exercício no valor de R$ 5.634,79. Nota 05 - Con-
tinuidade dos Negócios: E empresa está operando em sua capacidade 
plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não 
havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora 
e Distribuidora de Auto Peças S.A.

Diretor Administrativo - Walter Domingos de Prince
Contador - Henrique Benatto Casero - CRC-PR-047567/O-9

A Maior Rede de Autopeças do Brasil

A retomada 
do setor de 

construção civil
Danny Braz (*)

O setor de construção 

civil sofreu muito com a 

crise dos últimos anos
 

Mas, felizmente, desde o 
fi nal de 2018, nota-se uma 
retomada na confi ança, o 

que já representa um crescimento 
nas vendas de imóveis. As pers-
pectivas voltaram a ser otimistas. 

Com o PIB previsto para avan-
çar 2,5% em 2019, o setor de 
construção estima crescer até 
2%, como apontam dados da FGV 
e do Sinduscon-SP. Muito disso se 
deve à esperança da população no 
novo governo e à expectativa de 
estabilidade política e econômica.

Contudo, assim como vários 
mercados, o setor imobiliário 
também passa por transforma-
ções importantes. A busca pelo 
acesso em vez da posse tem feito 
com que algumas construtoras 
passassem a construir condomí-
nios não com a intenção de vender 
os apartamentos, mas sim de 
alugá-los. Uma grande mudança 
de paradigma para o modelo de 
negócio.

Outra vertente de mudança é 
a de imóveis cada vez menores. 
Com menos fi lhos, a necessidade 
de espaço diminui, fazendo com 
que a localização se torne muito 
mais importante do que o espaço. 
Nesse sentido, imóveis modula-
res, onde um quarto se transforma 
em sala em questão de segundos, 
registram franca expansão. 

Mais conscientes, as famílias 
não abrem mão de imóveis mais 
sustentáveis. Condomínios com 
sistemas de reuso de água, irriga-
ção inteligente das áreas verdes e 
painéis solares para produção de 
energia limpa são cada vez mais 
procurados. 

Construções com fachadas 
verdes e amplos jardins que pro-
porcionem momentos de relaxa-
mento e bem estar estão no topo 
das prioridades de quem busca 
um imóvel com apelo ambiental. 
Além de mais conforto térmico, 
redução da poluição sonora, vi-
sual e do ar, moradores de várias 
cidades do país já começam a se 
benefi ciar de iniciativas como o 
IPTU Verde, que faz uma redução 
gradativa no imposto de acordo 
o nível de sustentabilidade do 
imóvel.

Além de economia nas contas 
de energia, água e IPTU, outra 
grande vantagem desses inves-
timentos sustentáveis é a valori-
zação do imóvel. Pesquisas mos-
tram que casas e apartamentos 
com práticas mais sustentáveis 
chegam a valer até 30% mais. 
Construtoras que se atentarem a 
todas essas tendências certamen-
te verão uma rápida recuperação 
em seus mercados. 

Entender as demandas, ne-
cessidades e preferências dos 
clientes será sempre o melhor 
antídoto contra qualquer crise. 

(*) - É engenheiro civil, consultor 
internacional com foco em 

construções verdes e diretor geral 
da empresa Regatec

(www.regatec.com.br).
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1. Contexto Operacional e Apresentação das Demonstrações Financeiras: a) Contexto Opera-
cional: A PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. (PSA Corretora), é uma sociedade constituída 
na forma de sociedade limitada, domiciliada na Avenida das Nações, 12.495 - Brooklin - 11º andar - 
São Paulo - SP. É uma sociedade integrante do Banco PSA Finance Brasil S.A. e tem por objeto social 
a prestação de corretagem de seguros de todos os ramos (danos, pessoas, capitalização, previdência 
e saúde) mediante a intermediação, a angariação e a promoção de tais contratos de seguros. A PSA 
Corretora é uma empresa constituída através da participação de 50% da PSA Services Ltd. , de acor-
do com as Leis de Malta, e 50% pela Santander Participações S.A. com sede na avenida Juscelino 
Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A (parte), Vila Olímpia, São Paulo - SP, investimentos estes que 
totalizam o equivalente à 100 % do capital Social da PSA Corretora (Nota 8.a). b) Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da PSA Corretora foram preparadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC. A emissão das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2018 foram autorizadas pela Diretoria Executiva na reunião realizada em 27 de março de 2019. 
O resultado e a posição financeira da PSA Corretora estão expressos em Reais, moeda funcional da 
entidade e moeda de apresentação das demonstrações financeiras. c) Estimativas Utilizadas: A pre-
paração das demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por parte da Administração, 
impactando certos ativos e passivos, divulgações sobre contingências ativas, passivas, receitas e 
despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administração envolve estima-
tivas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos futuros, os resultados reais podem diferir 
dessas estimativas. Estas estimativas, na qual foram efetuadas com a melhor informação disponível, 
são basicamente:
 Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos.
2. Práticas Contábeis e Critérios de Apuração: As práticas contábeis e os critérios de apuração 
utilizados na elaboração das demonstrações financeiras foram os seguintes: a) Caixa e Equivalen-
tes de Caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa correspondem 
aos saldos de aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito a um 
insignificante risco de mudança de valor e com prazo original igual ou inferior a noventa dias. b) 
Classificação e Mensuração dos Instrumentos Financeiros: i. Classificação dos Ativos Finan-
ceiros para Fins de Mensuração: Os ativos financeiros são classificados inicialmente nas diversas 
categorias utilizadas para fins de gestão e mensuração. Os ativos financeiros são incluídos, para fins 

ao valor justo por meio do resultado): essa categoria inclui os ativos financeiros adquiridos para gerar 
lucro a curto prazo resultante da oscilação de seus preços. ii. Classificação dos Ativos Financeiros 
para Fins de Apresentação: Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes 

-

nas demais rubricas. iii. Classificação dos Passivos Financeiros para Fins de Mensuração: Os 
-

sivos financeiros para negociação (mensurados ao valor justo no resultado): essa categoria inclui os 
passivos financeiros emitidos para gerar lucro a curto prazo resultante da oscilação de seus preços, 
os derivativos financeiros não considerados hedge accounting e os passivos financeiros resultantes 
da venda direta de ativos financeiros comprados mediante compromissos de revenda ou empresta-

independentemente de sua forma e vencimento. iv. Classificação dos Passivos Financeiros para 
Fins de Apresentação: Os passivos financeiros são classificados por natureza na seguinte rubrica 

v. Mensuração dos Ativos e Passivos Financeiros: 
Em geral, os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo. Subsequentemente, são 
mensurados a valor justo ou custo amortizado, dependendo da categoria. Os instrumentos financeiros 
não mensurados ao valor justo no resultado são ajustados pelos custos de transação. Em geral, os 

c) Outros Valores e Bens: 
São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, vinculados à ações pro-
mocionais e campanhas de markenting, cujos benefícios ocorrerão em exercícios seguintes e são 
apropriadas ao resultado, de acordo com o prazo das respectivas campanhas. d) Outros Passivos: 
Outros passivos incluem o saldo de todas as despesas provisionadas e receitas diferidas, excluindo 
juros provisionados e o valor de quaisquer outras obrigações não incluídas em outras categorias. e) 
Reconhecimento de Receitas e Despesas: e.1) Prestação de Serviços: 
transações ou serviços realizados ao longo de um período de tempo são reconhecidas ao longo da 

são reconhecidas quando da execução desse único ato. e.2) Demais receitas: As demais receitas e 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência. f) Programa de Integração Social (PIS) 
e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins): O PIS (1,65%) e a Cofins 

Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Balanços Patrimoniais (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores Expressos em Milhares de Reais, Exceto Quando Indicado)

Diretoria Executiva
David Bezerra de Souza Neto

Diretor Presidente
Fernando Gomes da Hora

Diretor Vice-Presidente
Robinson Tiengo Caruzzo

Contador- CRC 1SP 292640/O-0

  Nota 31/12/18 31/12/17
Ativo  3.792 4.757
Disponibilidade 3 4 4
Ativos Financeiros Disponível para Venda  - 3.580
Aplicações Financeiras 4 - 3.580
Ativos Financeiros Mensurados ao
  Valor Justo por meio do Resultado  2.818 -
Instrumentos de Patrimônio 4 2.818 -
Ativos Fiscais  751 999
Correntes  684 954
Diferidos 6.b 67 45
Outros Ativos 5 219 174

Total do Ativo  3.792 4.757

                  Reservas de Lucros
     Reserva para Equalização
  Nota Capital Social Reserva Legal Dividendos Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  500 42 774 - 1.316
Lucro Líquido  - - - 1.665 1.665
Aumento de Capital 8.a 400 - (400) - -
Destinações:
Reserva Legal 8.c - 83 - (83) -
Reserva de lucros 8.d - - 1.582 (1.582) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  900 125 1.956 - 2.981
Mutações no Exercício  400 83 1.182 - 1.665
Lucro Líquido  - - - 928 928
Destinações: 
Reserva Legal 8.c - 47 - (47) -
Reserva de lucros 8.d - - 881 (881) -
Dividendos 8.b - - (1.500) - (1.500)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  900 172 1.337 - 2.409
Mutações no Exercício  - 47 (619) - (572)

  Nota 31/12/2018 31/12/17
Passivo e Patrimônio Líquido 
Passivo  1.383 1.776
Passivos Fiscais  493 876
Correntes  493 876
Outras Obrigações 7 890 900
Total do Passivo  1.383 1.776
Patrimônio Líquido 
Capital Social 8.a 900 900
 De Domiciliados no País  450 450
 De Domiciliados no Exterior  450 450
Reservas de Lucros 8.d 1.509 2.081
Total do Patrimônio Líquido  2.409 2.981
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  3.792 4.757

  Nota 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Receita de Prestação de Serviços 9 7.256 7.457
Custos dos Serviços Prestados 10 (1.756) (1.919)
Lucro Bruto  5.500 5.538
Despesas Administrativas 11 (3.955) (2.865)
Outras Receitas  2 8
Outras Despesas 12 (343) (428)
Resultado antes do Resultado Financeiro  1.204 2.253
Resultado Financeiro 13 167 235
Resultado antes da Tributação  1.371 2.488
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 6.a (443) (823)
Lucro Líquido  928 1.665
Nº de Cotas 8.a 900.532 900.532
Lucro Líquido por Cota (em R$)  1,03 1,85

 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Lucro Líquido do Exercício 928 1.665
Outras Receitas (Despesas) Reconhecidas - -
Outros Ajustes - -
Resultado Abrangente do Exercício 928 1.665

Atividades Operacionais Nota 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Resultado antes da Tributação  1.371 2.488
Ajustes ao Lucro  - -
Variações em Ativos e Passivos  (633) (2.052)
Redução (Aumento) em Ativos Fiscais  248 (27)
Redução (Aumento) em Outros Ativos  (45) (912)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações  (10) (736)
Aumento (Redução) em Passivos Fiscais  (193) 740
Impostos Pagos  6.a (633) (1.117)
Caixa Líquido Originado em Atividades Operacionais  738 436
Atividades de Financiamento
Dividendos Pagos 8.b (1.500) -
Caixa Líquido Originado (Aplicado) 
 em Atividades de Financiamento  (1.500) -
Aumento Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa  (762) 436
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 3 & 4 3.584 3.148
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 3 & 4 2.822 3.584

Demonstração dos Resultados
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração dos Resultados Abrangentes
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras da PSA Corretora de Seguros e Serviços 
Ltda, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, acompanhadas das 
notas explicativas e relatório dos auditores independentes. Ativos e Passivos: Em 31 de de-

(7,6%) são calculados pelo regime não cumulativo. g) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): O encargo do IRPJ é calculado à alíquota 
de 15% mais adicional de 10% e a CSLL à alíquota de 9%, após efetuados os ajustes determinados 
pela legislação fiscal. Os créditos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre 
diferenças temporárias entre o resultado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor 
de mercado das aplicações financeiras e são classificados como não circulantes. De acordo com o 
disposto na regulamentação vigente, a expectativa de realização dos créditos tributários, está baseada 
em projeções de resultados futuros e fundamentada em estudo técnico (Nota 6.c).
3. Disponibilidades: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, foram considerados como Disponibilida-
des os saldos correspondentes aos depósitos bancários.
4. Instrumentos de Patrimônio: 
Classificação: 31/12/18 31/12/17
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - 3.580
Ativos Financeiros Mensurados ao 
   Valor Justo por meio do Resultado 2.818 -
Total (1) 2.818 3.580
(1) O saldo correspondente em 31/12/2018 e 31/12/2017 são referentes à aplicações em cotas de fundo 
de investimento, sem prazo de vencimento.
5. Outros Ativos:  31/12/18 31/12/17
Campanhas de marketing (nota 2c) 219 -
Aquisisão de Carteira - 174
Total 219 174
6. Ativos Fiscais: a) Imposto de Renda e Contribuição Social: O total dos encargos do exercício 
pode ser conciliado com o lucro contábil como segue: 01/01 a 01/01 a
 31/12/18 31/12/17
Resultado antes da Tributação 1.371 2.488
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social 
    às Alíquotas de 25% e 9% Respectivamente (466) (846)
Despesas Indedutíveis Líquidas de Receitas não Tributáveis - -
Outros Ajustes 23 23
Imposto de Renda e Contribuição Social (443) (823)
 Impostos Correntes 465 849
 Impostos Diferidos (22) (26)
Impostos Pagos no Exercício 633 1.117
b) Impostos Diferidos: 
Créditos Tributários Diferidos
 Saldos em   Saldos em
Natureza e Origem: 31/12/17 Constituição Realização 31/12/18
Outras Provisões e 
   Ajustes Temporários 45 67 (45) 67
Saldo dos Créditos Tributários 45 67 (45) 67
 Saldos em   Saldos em
Natureza e Origem: 31/12/16 Constituição Realização 31/12/17
Outras Provisões 
 e Ajustes Temporários 19 48 (22) 45
Saldo dos Créditos Tributários 19 48 (22) 45
c) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários - Diferidos 
 31/12/2018
 Diferenças Temporárias
Ano IRPJ CSLL Total
2019 49 18 67
Total 49 18 67
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e societários, a expectativa 
da realização dos créditos tributários não deve ser tomada como indicativo do valor dos lucros líquidos 
futuros. d) Impostos Correntes: O crédito tributário corrente refere-se, basicamente, ao saldo de 
imposto de renda e contribuição social a compensar.
7. Outras Obrigações:  31/12/2018 31/12/2017
Comissões a Pagar 538 580
Serviço Técnico Especializado 155 184
Outros 197 136
Total 890 900
8. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social em 31 de dezembro de 2018, R$900.532 
(31/12/2017 - R$900.532), totalmente subscrito e integralizado é composto por 900.532 mil cotas, 
com valor nominal de R$ 1,00 cada, distribuidas entre a PSA Services Ltda, constituida e validamente 

na proporção de 50% para cada empresa. Na AGO da PSA Corretora, realizada em 11 de julho de 

zembro de 2018, os ativos totais atingiram R$ 3.792 comparados a R$ 4.757 em 31 de dezem-
bro de 2017, representados principalmente por ativos financeiros de R$ 2.818 (2017 - R$ 3.580) 
e Outros Créditos de R$ 751 (2017 - R$ 999). Patrimônio Líquido e Resultado: O patrimônio 
líquido atingiu R$ 2.409 em 31 de dezembro de 2018, apresentando redução de 19,2% em 

relação a R$ 2.981 em 31 de dezembro de 2017. O lucro líquido apresentado no exercício foi 
de R$ 928 em comparação ao lucro de R$ 1.665 do mesmo período do ano anterior. A redução 
decorre principalmente da diminuição na remuneração da comissão de corretagem de seguros.
São Paulo, 27 de março de 2019 A Diretoria Executiva

2017, foi aprovado o aumento do Capital Social da Sociedade em R$ 400.532,00 (Quatrocentos mil, 
quinhentos e trinta e dois reais), de forma que esse passe de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) 
para R$ 900.532,00 (Novecentos mil, quinhentos e trinta e dois reais), com a respectiva emissão de 
400.532 (Quatrocentas mil, quinhentas e trinta e duas) novas cotas, a serem distribuidas proporcio-
nalmente aos respectivos sócios. b) Dividendos: Em 31 de dezembro de 2018, não foram foram 
provisionados dividendos, conforme determina o Art. 16, do Contrato Social, constante da AGO de 11 
de julho de 2017, o que deverá ser definido através do Acordo dos Sócios, através da AGO de aprova-
ção das Demonstrações Financeiras. Em 30 de abril de 2018, foi aprovada distribuição de R$ 1.500 à 
título de dividendos, pagos em 20 de junho de 2018. c) Reserva Legal: Do lucro líquido do exercício 
foi destinado 5% para constituição da reserva legal, limitada a 20% do capital. Esta reserva tem como 
finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 
prejuízos ou aumentar o capital. d) Reserva de Lucros: Esta reserva tem como finalidade registrar 
o saldo remanescente do Lucro Liquido apurado no exercício, após a constituição da Reserva Legal, 
tendo como base, a destinação determinada pelas Sócias, conforme previsto no Acordo de Sócios. 
9. Receita Líquida de Prestação de Serviços: Segue abaixo a conciliação entre receita bruta e a 
receita apresentada na demonstração de resultado do exercício: 
 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Receita Bruta
Comissão de Seguro Prestamista 6.247 6.787
Comissões de Seguro - Auto 672 412
Comissões de Seguro - Outros 164 140
Outros 173 118
Total 7.256 7.457
10. Custo dos Serviços Prestados: 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Despesas com Contratos Originados
  com Negócios de Seguros 1.756 1.919
Total 1.756 1.919
11. Despesas Administrativas: 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Serviços Técnicos Especializados
  e de Terceiros 1.638 1.192
Convênio Operacional com
  o Banco PSA Finance Brasil 1.860 1.653
Diferimento de campanhas de marekting 348 -
Outras 109 20
Total 3.955 2.865
12. Outras Despesas: 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
 Despesas com PIS 32 35
Despesas com Cofins 147 237
Despesas com ISS 164 151
Outras - 5
Total 343 428
13. Resultado Financeiro: 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Rendas com Ativos Financeiros
Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento 167 235
Total 167 235
14. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Administração: A PSA Corretora 
é parte integrante do Banco PSA Finance e seus administradores são remunerados pelos cargos 
que ocupam naquele Banco, face ao compartilhamento de sua Administração. A PSA Corretora não 
possui benefícios de longo prazo e de rescisão de contrato de trabalho para seu pessoal-chave da 
administração. Em 2018 e 2017, não foram registradas despesas com honorários para a Diretoria. 
b) Participação Acionária: A PSA Corretora tem seu Capital formado por 50% de participação pela 

c) Transações com Partes Relacionadas: As 
operações e remuneração de serviços com partes relacionadas são realizadas no curso normal dos 
negócios e em condições de comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envol-
vem riscos maiores que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. Os principais 
saldos e resultados de transações são:
 Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
   01/01 a 01/01 a
 31/12/218 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Despesas Administrativas (155) (138) (1.860) (1.653)
Banco PSA Finance Brasil (1) (155) (138) (1.860) (1.653)
(1) Outras partes relacionadas.
15. Outras Informações: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não possui ativos e 
passivos contingentes classificados como provável que requeiram registro contábil e nem classificados 
como possível que requeira divulgação em nota explicativa conforme determinação no CPC 25.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Aos Administradores e cotistas PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. 

-
tivas demonstrações do resultado, das demonstrações do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

-
dentes em relação à Instituição, 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 conforme essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A 
administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relató-
rio 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 Relató-
rio 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 e da Governança pelas demonstrações financeiras: A ad-
ministração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções 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 de-
monstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição 
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 Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela Governança da 
Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria 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 de uma auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

-
dentemente 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 funda-
mentar 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, 

internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 

-

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 Instituição. 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 opi-
nião, 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 Instituição a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demons-
trações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2019
 PricewaterhouseCoopers Maria José de Mula Cury
 Auditores Independentes Contadora
 CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP192785/O-4

Santa Cruz Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 60.890.746/0001-40 - NIRE 35.300.054.512

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convocados os Senhores Acionistas, para realização da 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23 de Abril de 
2019, às 10 horas, na sede social, situada na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 1355 - 5º andar - Sala 501 - Jardim Paulistano - São 
Paulo (SP),para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Tomar as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018; b) 
Proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao resultado do 
exercício findo em 31/12/2018, sobre o pagamento de dividendos; 
c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 28 de março 
de 2019. Rodolfo de Almeida Prado - Diretor Superintendente.

Das atividades operacionais         2018         2017
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL 137.816 1.348.179
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial (138.276) (1.345.165)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Valores e créditos vinculados 10.000 -
Impostos a recuperar (1) -
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações fiscais e trabalhistas 12 -
Outras contas a pagar          (450)           449
Caixa líquido aplicados
  nas atividades operacionais        9.101        3.463
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos permanentes
  em controladas/coligadas               -    (259.800)
Caixa líquido aplicados
  nas atividades de investimento               -    (259.800)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Das atividades de financiamento com acionistas
Contas a receber/pagar para
  partes relacionadas - Longo prazo        1.185     256.683
Caixa líquido oriundo das atividades
  de financiamento com acionistas        1.185     256.683
Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalente de caixa      10.286           346
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 346 -
No fim do exercício      10.632           346
Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalente de caixa 10.286 346

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Capital Social Reserva de Reservas Total do
  Integralizado Lucros a Realizar Estaturárias Patrimônio Líquido

Saldos inicial em 03 de Junho de 2016 10.000 - - 10.000
Lucro líquido do exercício - 1.348.179 - 1.348.179
Aumento de capital - (269.636) - (269.636)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 10.000 1.078.543 269.636 1.358.179
Lucro líquido do exercício - 137.816 - 137.816
Reservas Estatutárias - (27.563) 27.563 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 10.000 1.188.796 297.199 1.495.995

FFFFF. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Participações S.Aticipações S.Aticipações S.Aticipações S.Aticipações S.A
CNPJ.:24.303.347/0001-71
Demonstrações Contábeis

Balanço patrimonial exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Ativo         2018         2017
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 10.632 346
Valores e créditos vinculados - 10.000
Impostos a recuperar              1               -

Total do ativo circulante      10.633      10.346
Investimentos 1.743.242 1.604.965

Total do ativo não circulante  1.743.242  1.604.965

Total do ativo 1.753.875 1.615.311

Demonstração do fluxo de caixa para o exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)Passivo e Patrimônio Líquido         2018         2017

Passivo circulante
Partes relacionadas 257.868 256.683
Obrigações fiscais e trabalhistas 12 -
Outras contas a pagar               -           449

Total do passivo circulante     257.880     257.132
Patrimônio líquido
Capital social integralizado 10.000 10.000
Reservas Estatutárias 297.199 269.636
Reservas de lucros a realizar  1.188.796  1.078.543

Total do patrimônio líquido  1.495.995  1.358.179
Total do passivo e patrimônio líquido 1.753.875 1.615.311

        2018         2017
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (12.317) (528)
Dividendos Recebidos 13.597 4.100
Resultado de equivalência patrimonial     138.276  1.345.165

Lucro operacional 139.556 1.348.737

Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
        2018         2017

Receitas financeiras 4 2
Despesas financeiras (1.744) (560)

Resultado financeiro líquido (1.740) (558)
Lucro (prejuízo) antes IRPJ e da CSLL     137.816  1.348.179
Lucro (prejuízo) do exercício 137.816 1.348.179

Vivian de Castilho Barduci Souza
Diretora Presidente

João Batista de Morais
Contador - TC-CRC:1GO5278/O-4

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) nº 08.503.611/0001-64 - NIRE nº 35300200675

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 2019
Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e
Comércio para se reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 09h00 do
dia 27/04/2019 e em 2ª convocação às 09h30 do mesmo dia, com qualquer número de
acionistas presentes, na sede da Companhia sito na Travessa Esparta, 60, Parque das
Nações, Santo André/SP - CEP: 09210-110; a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras, referente ao ano findo de 2018; 2) Deliberar sobre a destina-
ção do resultado do exercício 2018; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social,
os documentos a que se refere o Artigo133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei
nº 10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2018. Santo André,14 de
março de 2019. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                            (27, 28 e 29)

Clube Atlético Juventus
Ivan Antipov, Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, no cumprimento de
suas atribuições, convoca os digníssimos Associados (as), em pleno gozo de seus direitos
associativos, além de quites com os cofres do Clube, para comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária que se realizará no dia 08 de Abril de 2019, às 19:00 h, em primeira chamada, com a
presença de metade mais um, ou, em segunda e última chamada, às 19:30 h, com qualquer número
de Associados/as, nas dependências da Boate Piramyd’s, localizada em sua Sede Social, situada
nesta Capital, na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 20, Parque da Mooca, para debater e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Ratificação da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 05/11/2016
que elegeu Conselheiros Titulares e Suplentes do Grupo B - gestão de 22/12/2016 à 21/12/2020 em face
dos vícios formais ocorridos no processo eleitoral, ou, 2 - Abertura novamente do Processo Eleitoral
para o Grupo B do Conselho Deliberativo - gestão de 22/12/2016 à 21/12/2020 em face dos vícios
formais ocorridos no processo eleitoral; 3 - Ratificação da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em
11/11/2017 que elegeu Conselheiros Titulares e Suplentes do Grupo C - gestão de 22/12/2017 à
21/12/2021 em face dos vícios formais ocorridos no processo eleitoral, ou, 4- Abertura novamente do
Processo Eleitoral para o Grupo C do Conselho Deliberativo da gestão de 22/12/2017 à 21/12/2021 em
face dos vícios formais ocorridos no processo eleitoral. São Paulo, 26 de Março de 2019.

Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Juventus.

Edital de Interdição. Processo Digital nº: 1003714-28.2017.8.26.0010, Classe – Assunto: 
Interdição – Tutela e Curatela. Requerente: JOÃO ROBERTO MARANHÃO MAZZA e Outros. 
Requerido: CLENICE MASCARENHAS MARANHÃO. Edital para conhecimento de terceiros, 
expedido nos autos de Interdição de Clenice Mascarenhas Maranhão, requerido por João Roberto 
Maranhão Mazza e Outros – Processo Nº 1003714-28.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de direito 
da 1ª Vara da família e Sucessões, do Foro Regional X – Ipiranga, Estado de São Paulo. Dr(a) 
JANAINA RODRIGUES EGEA URIBE, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 24/10/2018, foi decretada a 
PARCIAL INTERDIÇÃO de  CLENICE MASCARENHAS MARANHÃO, CPF: 147.621.908-70, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida relacionadas aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 4º, inciso lll, do Código de Processo 
Civil e 85 da Lei nº 13.146/2015, e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) 
Sr(a) João Roberto Maranhão Mazza. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei, Nada Mais.  Dado e Passado nesta Cidade de São 
Paulo, aos 14 de Fevereiro de 2019. 

BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
Companhia Aberta - NIRE Nº 3530046180-1 - CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores acionistas da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 14 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; 1.2. destinação 
do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de 
dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; e 1.3. fi xação da remuneração anual e 
global dos administradores da Companhia. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/
leasing.aspx) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à 
Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) 
acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última 
consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; 
(iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, 
no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos 
diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir 
desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme disponibilizados 
site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/leasing.aspx) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia até 
7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 
112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2018; 1.2. destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; 
e 1.3. fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 2. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 2.1. ratifi cação do pagamento de juros sobre capital próprio, conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia em reunião realizada em 28 de dezembro de 2018 e retifi cado em reunião realizada 22 
de janeiro de 2019; 2.2. alteração da redação do artigo 27, inciso (a), alínea (v) do Estatuto Social da Companhia, para 
constar que a atuação do Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da 
Companhia será acompanhada diretamente pelo Conselho de Administração; 2.3. alteração da redação do artigo 27, 
inciso (c), alínea (i) do Estatuto Social da Companhia para expressamente constar que o Diretor sem designação 
específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá auxiliar o Diretor Executivo 
Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; 2.4. alteração da 
redação do artigo 40, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que o Diretor sem 
designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá participar dos lucros 
da Companhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses; e 2.5. consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas 
as alterações acima mencionadas. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no 
site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os 
seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas 
jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do 
estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) 
procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, 
no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição 
dos diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a 
partir desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme 
disponibilizados site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia 
até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

BANCO

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - C.N.P.J./M.F. Nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Aviso aos Acionistas

Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei Federal nº 6.404, 
de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), comunica aos senhores acionistas que se encontram 
disponíveis na sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 
3º andar, CEP 05425-070, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2018, a serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
a ser realizada oportunamente. São Paulo, 29.03.2019. Klausner Henrique Monteiro da Silva - Diretor Presidente

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - Em Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio 
do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - Em reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto
do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - Em reais

Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018
Em reais

Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo
CNPJ nº 60.961.422/0001-55

Balanço Patrimonial do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - Em reais
ATIVO Notas 31/12/2018 31/12/2017
   (ajustado)
Ativo Circulante  83.678.121,83 73.950.477,51
Disponível  434.064,24 223.678,28
Realizável  83.244.057,59 73.726.799,23
Aplicações fi nanceiras 2.3 27.192.152,56 17.966.973,76
Aplicações garantidoras de provisões técnicas  16.607.134,95 -
Aplicações livres  10.585.017,61 17.966.973,76
Créditos de operações com planos 
 de assistência à Saúde 2.4 13.259.476,81 14.550.045,27
Contraprestação pecuniária/prêmios a receber  13.259.476,81 14.550.045,27
Créditos de oper. assist. à saúde não 
 relacionados c/ planos da Operadora 2.5 37.181.736,67 36.030.268,85
Créditos tributários e previdenciários  122.566,64 25.048,21
Bens e títulos a receber 2.6 4.573.163,19 4.372.062,48
Despesas Antecipadas  914.961,72 782.400,66
Ativo não Circulante  76.442.086,16 72.611.985,03
Realizável a longo prazo 2.7 13.966.839,13 16.913.109,85
Depósitos judiciais e fi scais  13.966.839,13 16.913.109,85
Investimentos  2.531.661,64 2.521.706,06
Participações societárias p/ método 
 de equivalência patrimonial 2.8 2.531.661,64 2.521.706,06
Participações societárias - operadora 
 de plano de assist. à saúde  2.531.661,64 2.521.706,06
Imobilizado 2.9 58.752.717,65 51.829.591,30
Imóveis de uso próprio  23.148.474,69 22.196.853,23
Imóveis - Hospitalares  23.148.474,69 22.196.853,23
Imobilizado de uso próprio  24.412.469,30 22.737.379,81
Hospitalares  24.412.469,30 22.737.379,81
Imobilizações em curso  11.191.773,66 6.895.358,26
Hospitalares  11.191.773,66 6.895.358,26
Intangível 2.10 1.190.867,74 1.347.577,82
Total do Ativo  160.120.207,99 146.562.462,54

PASSIVO Notas 31/12/2018 31/12/2017
   (ajustado)
Passivo Circulante  60.379.583,32 63.215.057,82
Provisões técnicas de operações 
 de assistência à saude  9.840.579,37 15.571.853,07
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS  661.052,61 1.014.340,83
Provisão de eventos/sinistros a liquidar 
 para outros prest. Assist.  9.179.526,76 14.557.512,24
Débitos de operações de assistência à saúde  1.912.386,11 -
Operadoras de planos de assistência à saúde  1.912.386,11 -
Débitos com oper. assist. à saúde 
 não relacionados c/ planos saúde  - 913.653,20
Tributos e encargos sociais a recolher 2.11 4.228.131,61 4.287.068,42
Empréstimos e fi nanciamentos a pagar 2.12 9.697.914,60 9.174.085,29
Debitos diversos 2.13 34.700.571,63 33.268.397,84
Passivo não Circulante  25.139.413,84 23.801.814,49
Provisões técnicas de operações 
 de assistência à saude  707.644,76 589.195,57
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para o SUS  707.644,76 589.195,57
Provisões 2.14 15.846.892,20 17.041.409,21
Provisões para ações judiciais  15.846.892,20 17.041.409,21
Empréstimos e fi nanciamentos a pagar 2.15 8.584.876,88 6.171.209,71
Patrimônio Social  74.601.210,83 59.545.590,23
Patrimônio social  73.223.604,64 61.620.823,99
Superávit/défi cts acumulados  1.377.606,19 (2.075.233,76)
Total do Passivo  160.120.207,99 146.562.462,54

Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício 
Findo em 31 de Dezembro de 2018 - Em reais

 31/12/2018 31/12/2017
  (ajustado)
Contraprestações efetivas de planos 
 de assistência à saúde 182.936.344,60 193.866.016,37
Receitas com operações de assistência à Saúde 182.936.344,60 193.866.016,37
Contraprestações líquidas 182.936.344,60 193.866.016,37
Eventos/sinistros indenizáveis líquidos (167.881.013,94) (182.612.247,49)
Eventos/sinistros conhecidos ou avisados (167.881.013,94) (182.612.247,49)
Resultado das Operações c/ Planos Assist. à Saúde 15.055.330,66 11.253.768,88
Receitas de assist à saúde não 
 relacionadas c/ planos de saude da oper. 275.798.968,65 242.287.047,54
Receitas c/ operações de assistência médico-hospitalar 270.736.646,55 238.786.056,53
Outras receitas operacionais 5.062.322,10 3.500.991,01
Outras despesas operacionais 
 com planos de assistência à saúde (13.664.341,76) (19.468.299,52)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde (793.719,58) (650.432,16)
Provisão para perdas sobre créditos (12.870.622,18) (18.817.867,36)
Outras despesas oper. de assist. à saúde 
 não relac. c/ planos saúde oper. (233.719.962,16) (209.804.438,38)
Gratuidade (8.112.568,41) (6.096.459,84)
Contribuições para Seguridade Social 37.298.249,73 28.397.231,79
Isenções Usufruidas (37.298.249,73) (28.397.231,79)
Resultado Bruto 35.357.426,98 18.171.618,68
Despesas administrativas (21.437.981,00) (19.764.211,31)
Resultado fi nanceiro líquido 1.138.509,75 (466.126,03)
Receitas fi nanceiras 8.733.365,04 2.010.047,21
Despesas fi nanceiras (7.594.855,29) (2.476.173,24)
Resultado patrimonial (2.335,13) (16.515,10)
Receitas patrimoniais 9.955,58 -
Despesas patrimoniais (12.290,71) (16.515,10)
Superávit/Défi cit do Exercício 15.055.620,60 (2.075.233,76)

  Superávit/
 Patrimônio Défi cits
 Social Acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 39.183.081,57 18.690.684,31 57.873.765,88
Incorporação do patrimônio 
 do Sepaco Autogestão 12.490.193,91 - 12.490.193,91
Transferência do Investimento em controlada (8.743.135,80) - (8.743.135,80)
Transferência para o patrimônio social conforme
 AGO de 12/04/2017 18.690.684,31 (18.690.684,31) -
Defi cit do exercício (ajustado) - (2.075.233,76) (2.075.233,76)
Saldo em 31 de 
 dezembro de 2017 (Ajustado) 61.620.823,99 (2.075.233,76) 59.545.590,23
Incorporação do resultado ao patrimônio 11.602.780,65 (11.602.780,65) -
Superávit do exercício - 15.055.620,60 15.055.620,60
Saldo em 31 de dezembro de 2018 73.223.604,64 1.377.606,19 74.601.210,83

Ao Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo 
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Serviço Social da Indústria do Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, 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 fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira do Serviço Social da Indústria 
do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo em 31 de dezembro de 2018, o desem-
penho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do Au-
ditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Conta-
dor e nas normas profi ssionais 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 sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos: As 
demonstrações contábeis do exercício anterior fi ndo em 31 de dezembro de 2017 foram examina-
das por outros auditores independentes que emitiram, antes da realização dos ajustes, relatório de 
opinião sem modifi cação sobre essas demonstrações contábeis. Como parte de nossos exames 
das demonstrações contábeis de 2018, examinamos também os ajustes descritos na nota explica-
tiva nº 6 que foram efetuados para alterar as demonstrações contábeis de 2017. Em nossa opin-
ião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para au-
ditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações contábeis da en-
tidade referentes ao exercício de 2017 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de 
asseguração sobre as demonstrações contábeis de 2017 tomadas em conjunto.  Outras informa-

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Synésio Batista da Costa - Presidente do Conselho de Administração

ções que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor:A admin-
istração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório.  Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nos-
sa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhec-
imento 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 administ-
ração, obtido antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da Governança pelas 
Demonstrações Contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonst-
rações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do Auditor pela Audito-
ria das Demonstrações Contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, indepen-
dentemente 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 real-
izada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 

são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referi-
das demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi s-
sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção 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, falsifi cação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da entidade; 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da enti-
dade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planeja-
do, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais de-
fi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 08 de março de 2019.
Grunitzky - Auditores Independentes S/S - CRC-PR Nº 4.552/O-5 S/SP

Moacir José Grunitzky - CRC-PR Nº 025.759/O-1 S/SP

Rafael Antonio Parri - Superintendente Geral Nivaldo Alves de Moraes - Contador CRC 1SP 142.870/O-9

1 – Contexto Operacional: O Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo, denominado SEPACO, fundado na Capital do Esta-
do de São Paulo a 20 de setembro de 1956, com sede na Rua Vergueiro, 4210, Vila Ma-
riana – São Paulo – SP, com início efetivo de suas atividades em 02 de janeiro de 1967 é 
uma associação benefi cente e fi lantrópica, com fi nalidade não econômica, devidamente 
registrada e reconhecida pelo Ministério da Saúde, tendo por fi nalidade prestar assistên-
cia médica hospitalar aos integrantes das categorias econômicas e profi ssionais dos se-
tores de papel e celulose, papelão ondulado e artefatos de papel, papelão e cortiça, su-
portados pelas empresas a esses setores vinculados, sem distinção de raça, cor, ideolo-
gia, política ou credo religioso, podendo ser oferecida a referida assistência, ao SUS e às 
pessoas carentes e necessitadas, sem discriminação de qualquer natureza, não sendo 
exclusiva aqueles setores.
2 – Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis discriminadas abaixo foram 
aplicadas em todos os períodos apresentados nas demonstrações fi nanceiras e foram 
aprovadas pela Superintendência em 08 de março de 2019. Na preparação de suas de-
monstrações fi nanceiras, a Entidade adotou os pronunciamentos e interpretações e orien-
tações técnicas emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados 
pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as resoluções do Conselho Fede-
ral de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 – Resolução 1.409/2012, que prescreve 
critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fi ns lucrativos, que, com as práticas con-
tábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativa e 
adote premissas que afetam os montantes apresentados nas demonstrações fi nanceiras 
e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estima-
tivas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões ine-
rentes ao processo de estimativa. Contas de resultado: O regime contábil para apro-
priação das receitas e despesas é o de competência; Outros Ativos e Passivos Circu-
lantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for 
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja reque-
rido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classifi cados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próxi-
mos doze meses. 2.1 - Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: A Entidade 
avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações fi nanceiras de 
2018 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se 
qualifi cassem a serem ajustadas. 2.2 - Patrimônio Líquido: O patrimônio do Sepaco foi 
constituído, inicialmente, pelas doações e contribuições das empresas pertencentes dos 
setores de papel e celulose; artefatos de papel; papelão ondulado e cortiça do Estado de 
São Paulo e acrescido, anualmente, pelos resultados. Em 2017 além do resultado foi 
acrescido o patrimônio da Operadora Sepaco Autogestão pela incorporação. 2.3 – Apli-
cações Financeiras: Aplicações fi nanceiras mantidas em Instituições Financeiras de 
primeira linha, parte custodiadas na CETIP S/A – Mercados Organizados e parte em li-
quidez imediata.
R$ 2018 2017
Banco Santander - Custódia Cetip 7.469.723,30 -
Banco Santander - Fundo ANS 9.137.411,65 -
Banco Bradesco - Aplicação Livre 10.578.148,18 17.766.218,06
Banco Santander - Aplicação Livre 6.869,43 200.755,70
Total 27.192.152,56 17.966.973,76
2.4 – Créditos de Operações com planos de Assistência à Saúde: Referem-se a 
saldos a receber de contraprestações pecuniárias:
R$ 2018 2017
Planos Coletivos 18.010.564,38 16.724.167,99
Provisão para Perdas sobre Créditos (4.751.087,57) (2.174.122,72)
Total 13.259.476,81 14.550.045,27

2.5 – Créditos de Operações de Assistência à Saúde não Relacionados com 
Planos de Saúde – Curto Prazo: Referem-se a saldos a receber com a prestação de 
serviços médicos e hospitalares para Convênios e Particulares, como segue:
R$ 2018 2017
Convênios e Particulares 49.509.826,20 42.841.527,99
Glosas a Receber 14.040.580,71 15.914.927,05
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (26.368.670,24) (22.726.186,19)
Total 37.181.736,67 36.030.268,85
Saldo em aberto da Unimed Paulistana em 31.12.2018 é de R$ 7.301.892,94, composto 
da seguinte forma: R$ 5.527.226,71 em carteira própria e R$ 1.774.666,23 em glosas. So-
bre este montante foi constituída uma provisão para créditos de liquidação duvidosa de 
100%.
2.6 – Bens e Títulos a Receber: Estão compostos da seguinte forma:
R$ 2018 2017
Estoque de Materiais e Medicamentos 2.272.968,07 1.959.249,54
Cheques em Cobrança 16.201,25 7.948,75
Adiantamentos a Funcionários 618.487,66 576.997,23
Adiantamentos Diversos 539.967,16 495.006,03
Conta Corrente - Sepaco Saúde Ltda 1.125.539,05 1.332.860,93
Total 4.573.163,19 4.372.062,48
2.7 – Depósitos Judiciais e Fiscais: Valores depositados em razão de pendências ju-
diciais.
R$ 2018 2017
Depósitos Judiciais – Serviço Social 813.410,72 457.031,79
Depósitos Judiciais – ANS 707.644,76 589.195,57
Depósitos Judiciais – Sepaco Saúde - 5.362.909,34
Depósitos Judiciais – Rede Paineiras 455.088,96 313.243,32
Depósitos Judiciais – P.I.S 11.420.346,72 6.256.404,50
Depósitos Judiciais – F.G.T.S 570.347,97 570.347,97
Depósitos Judiciais - Diversos - 536.672,54
Bloqueios Judiciais - Diversos - 2.827.304,82
Total 13.966.839,13 16.913.109,85
2.8 - Investimentos: A entidade participa na controlada Sepaco Saúde Ltda com 99,99% 
no seu capital, e a avaliação é feita pelo método de equivalência patrimonial. 2.9 – Imo-
bilizado: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajus-
tes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada 
pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado. 
A administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-econômica remanes-
cente dos bens do ativo imobilizado, onde não foram identifi cadas diferenças signifi cati-
vas na vida útil-econômica dos bens, não tendo sido, portanto, efetuadas alterações nas 
taxas de depreciação do ativo imobilizado.
R$  2018 2017
Imóveis 4 43.440.372,79 40.859.701,50
Central Telefônica 10 568.844,28 568.844,28
Móveis e Utensílios 10 5.547.672,53 4.767.218,48
Aparelhos e Equips. Hospitalares 10 40.883.154,77 36.844.600,64
Instrumentais Cirúrgicos 50 6.093.662,56 4.806.713,15
Computadores 20 4.640.813,73 4.470.218,62
Veículos 20 132.102,00 132.102,00
Imobilizado em Andamento  11.191.773,66 6.895.358,26
(-) Depreciações Acumuladas  (53.745.678,67) (47.515.165,63)
Total  58.752.717,65 51.829.591,30
2.10 – Intangível: Demonstrados pelos valores históricos, amortizados a taxa de 20% 
ao ano.
R$ % amortizações 2018 2017
Software 20 3.581.485,96 3.306.314,87
(-) Amortizações  (2.390.618,22) (1.958.737,05)
Total  1.190.867,74 1.347.577,82
2.11 – Tributos e Encargos Sociais a Recolher:
R$ 2018 2017
Inss a Recolher 694.579,00 1.117.624,30
Fgts a Recolher 990.541,92 914.227,83
IR Retido na Fonte 2.033.690,22 1.808.914,20
ISS Retido a Recolher 12.705,01 21.501,86
Pis/Cofi ns/Csll a Recolher 496.615,46 424.800,23
Total 4.228.131,61 4.287.068,42
2.12 – Empréstimos e Financiamentos:
Circulante
R$ 2018 2017
BNDES - Banco do Brasil - modalidade: 
 Ativo Fixo / taxa: TJLP / garantia: próprio bem - 54.932,94
Banco do Brasil - modalidade: Capital de Giro / taxa: 
 CDI / garantia: recebiveis 2.608.695,70 2.391.304,30
Banco HSBC - modalidade: Capital de Giro / taxa: 
 CDI / garantia: recebíveis 308.410,88 503.941,52
Banco Santander - modalidade: 
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 1.297.055,34 2.330.291,95
Boston Scientifi c do Brasil Ltda - modalidade: 
 Ativo Fixo / taxa: zero / garantia: próprio bem - 1.721.135,00
Banco Bradesco – Paineiras - modalidade: Conta 
 Garantida / taxa: CDI / garantia: aplicações / recebíveis - 1.673.640,55
Banco Trust - modalidade: Leasing fi nanceiro - 32.847,70
Banco Itaú Unibanco S/A - modalidade: Capital 
 de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 3.301.187,70 -
Banco Lage Landen - Leasing 95.525,71 65.991,33
Banco Santander - mod. Conta Garantida - Sepaco 2.087.039,27 400.000,00
Total 9.697.914,60 9.174.085,29
2.13 – Débitos Diversos
R$ 2018 2017
Salários a Pagar 5.204.259,80 4.906.603,61
Provisão de Férias 11.512.406,48 10.646.812,25
Fornecedores 16.285.765,26 17.073.017,59
Boston Scientifc do Brasil Ltda 928.225,00 -
Outros Débitos 769.915,09 640.840,00
Outras Obrigações com Pessoal - 1.124,39
Total 34.700.571,63 33.268.397,84

2.14 – Provisões para Ações Judiciais: De acordo com os assessores jurídicos a En-
tidade possui R$ 4.550.739,56 em ações cíveis em que a probabilidade de perda é con-
siderada possível, R$ 10.000 em ações cíveis em que a probabilidade de perda é consi-
derada provável. Em relação aos processos trabalhistas a Entidade possui R$ 1.347.886,87 
em ações com probabilidade de perda considerada provável. Para fazer frente a estas 
contingências a Entidade possui provisões constituídas que se encontram em instâncias 
diversas distribuídas da seguinte forma:
R$ 2018 2017
Trabalhistas 1.347.886,87 1.217.000,00
Cíveis 10.000,00 10.000,00
F.G.T.S 552.327,39 552.327,39
P.I.S 11.790.275,98 6.633.983,63
Taxa Saúde Suplementar 360.000,00 120.000,00
S.U.S (a) 1.786.401,96 8.508.098,19
Total 15.846.892,20 17.041.409,21
(a) Não obstante o suposto débito relativo ao Ressarcimento ao SUS encontra-se em ple-
na discussão administrativa e/ou judicial, tanto através de Ações Declaratórias indivi-
duais, ajuizadas por esta entidade e pela operadora de planos de saúde contratada (con-
trole difuso), quanto por meio do Recurso Extraordinário nº 597.064 considerado 
representativo da controvérsia (controle concentrado com efeito “erga omi-
nis”), ainda não transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, 
ante a apresentação de recurso de embargos de declaração pela parte autora - recorren-
te (Irmandade Nossa Senhora das Dores) e mais 2 (dois) Embargos de Declaração opos-
tos por “amicus curiae”, temos que a questão, aguarda o julgamento defi nitivo pelo Su-
premo Tribunal Federal – STF, com relação a declaração da constitucionalidade da co-
brança entre outras questões. Ademais, através do julgamento da ADIN 1931-8 e tam-
bém do v. acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário RE nº 597.064 (este ain-
da não transitado em julgado), verifi cou-se que o Supremo Tribunal Federal - STF decla-
rou a natureza jurídica do ressarcimento ao SUS, assentando o entendimento de que o 
instituto se enquadra perfeitamente na esfera civil, com natureza de restituição, que visa 
evitar o enriquecimento sem causa, refl etindo desta forma, na declaração e na sinaliza-
ção da possibilidade do êxito das ações declaratórias em trâmite, no sentido da aplica-
ção da prescrição trienal, com base no inciso IV, § 3º, do artigo 206 do Código Civil Bra-
sileiro e ainda com relação a ilegalidade da cobrança relativa aos valores cobrados como 
base na TUNEP e do IVR (RN nº 251 de 19 de abril de 2011) pela ANS, que, em razão da 
natureza civil do instituto, não servem de supedâneo para a cobrança do Ressarcimento 
ao SUS, pois não representam o valor efetivamente gasto no atendimento. Cumpre ain-
da afi rmar que as questões de ordem contratual, também dão alicerce para que a Ope-
radora possa contestar o débito cobrado tanto na esfera administrativa, quanto na judi-
cial, uma vez que a Autarquia-ANS, deixa de observar as condições estabelecidas entre 
o benefi ciário e Operadora quando fi rmado o contrato de plano de saúde, ante os termos 
dispostos no Caput do artigo 32 da Lei 9.656/98. Esclarece-se que foram cumpridos 
estritamente os ditames da IN 5/2011, publicada no DOU em 03/10/2011, com a 
contabilização e o provisionamento dos valores colhidos do próprio site da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, tanto no que diz respeito aos 
atendimentos em discussão administrativa quanto no que diz respeito aos su-
postos débitos já constituídos, muito embora, como dito tais débitos estejam 
em discussão judicial. Registre-se que tal cumprimento não se traduz em re-
signação ou aceitação de tal norma nem em reconhecimento do suposto débi-
to, vez que ausente qualquer certeza, liquidez ou exigibilidade destes ante as 
razões minuciosamente expostas, sendo apenas um apontamento contábil im-
posto pelo Órgão Regulador, que a qualquer momento poderá ser internamen-
te revisto e judicialmente contestado”.
2.15 – Empréstimos e Financiamentos
Exigível a Longo Prazo
R$ 2018 2017
Banco do Brasil - modalidade: Capital de Giro / taxa: 
 CDI/ garantia: recebíveis - 2.608.695,70
Banco Santander - Modalidade: 
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 1.501.347,97 2.706.587,05
Banco HSBC - modalidade: 
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 190.918,72 489.245,22
Banco Itaú - Unibanco 6.618.812,30 -
Banco de Lage Landem Brasil - Modalidade: Leasing 273.797,89 366.681,74
Total 8.584.876,88 6.171.209,71
2.16 – Seguros: A Instituição, orientada por especialistas, mantêm apólices para cober-
tura de seguros em montantes julgados sufi cientes para cobrir os eventuais sinistros dos 
bens patrimoniais e responsabilidade civil.
2.17 – Partes Relacionadas: Controlada Sepaco Saúde Ltda:
R$ 2018 2017
Receita com faturamento 2.612.475,87 2.471.564,80
Conta corrente - Saldo devedor 660.862,91 1.812.327,92
Contas a Receber 528.717,21 -
3 – Imunidade Tributária: Por meio da Portaria nº 585, de 23/03/2017, publicada no 
D.O.U. de 24/03/2017, o Secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, defe-
riu a Concessão do Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistencia Social na área da 
saúde (CEBAS-SAÚDE) com validade pelo período de 03 (tres) anos a contar da data aci-
ma da publicação do D.O.U, referente ao processo nº 25000.202648/2016-15. Abaixo de-
monstramos a gratuidade em 2018, conforme o artigo nº 110, da lei nº 12.249, de 11 de 
Junho de 2010: a) Serviços Assistenciais, prestados aos benefi ciários do SUS, conforme 
Termo de Parceria nº 006/ SMS.G/2016 de 04/07/2016, atualizado pelo termo aditivo nº 
03/2017 de 23/09/2017, fi rmados com a Prefeitura do Município de São Paulo por meio 
da Secretaria Municipal da Saúde: Isenções Usufruídas: Valor dos Tributos Objeto de 
Renuncia Fiscal – R$ 37.298.249,73, conforme quadro abaixo:

Demonstrativo da Gratuidade
(conforme art. 110 da lei federal nº 12.249-2010)

Discriminação Total
Isenções Usufruídas - Contribuições para Seguridade Social 37.298.249,73
Cota Patronal INSS + SAT 23.130.549,78
Cofi ns s/ receitas 14.167.699,95
Custo de Atendimentos Gratuitos - SUS/PMSP/SMS 8.112.568,41
% Gratuidade 21,75%

Apresentamos as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018, contendo informações sobre seu desempenho, bem como, o relatório dos auditores independentes referente ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018. O 
SISTEMA DE SAÚDE SEPACO foi criado em setembro de 1956, como uma das primeiras autogestões do Brasil, por iniciativa do setor industrial do Papel, Celulose, Papelão Ondulado e Artefatos de Papel. O hospital próprio foi inaugurado em 1979, locali-
zado na Vila Mariana, e é referência no controle de infecção hospitalar no Brasil. Inicialmente exclusivo ao setor papeleiro, a partir de 2001, o SEPACO passou a atender ao público em geral, operadoras de planos de saúde e particulares. Nosso hospital 
oferece alta tecnologia para procedimentos complexos, nas especialidades Materno Infantis – partos de altíssimo risco, neonatologia de prematuros extremos e pediatria clínica e cirúrgica com terapias intensivas próprias para as especialidades. Somos 
referência em Cirurgias Cardíacas Infantis e Neonatal, além de referência nos atendimentos a adultos em todas as especialidades. O SEPACO é associação benefi cente e fi lantrópica, com fi nalidades não econômicas. A destinação de superávits é incorpo-
rada ao Patrimônio Social, não sendo permitida outra destinação, a não ser no reinvestimento de sua estrutura e operação. O SEPACO tem feito elevados investimentos nos últimos anos em tecnologia, alinhados com as necessidades cirúrgicas e cuidados 
intensivos. Aprimoramentos na hotelaria tem sido visíveis, para conforto e acolhimento dos pacientes e familiares. Tendo como base melhoria contínua da QUALIDADE, investimos muito na GESTÃO DE PESSOAS e de PROCESSOS, sempre alinhados com 
o planejamento estratégico da entidade. Recentemente foi criado o Instituto de Ensino e Pesquisa para consolidar nossa atuação, divulgar conhecimentos e aperfeiçoar nossos atendimentos. A conquista do nível máximo de Acreditação ONA - Excelência, 
atesta o reconhecimento de nossos processos, estrutura física e o engajamento de nossos colaboradores. Em 2018, para atender os usuários e clientes da região do Alto Tietê, o SEPACO iniciou a operação de nova unidade hospitalar em Mogi das Cruzes. 
Em 2019 estaremos iniciando realização de partos e cirurgias na região. São Paulo, 14 de Janeiro de 2019. Rafael Antonio Parri - Superintendente Geral.

Relatório de Administração

 31/12/2018 31/12/2017
(+) Recebimento de Plano de Saúde 206.059.713,50 160.042.278,43
(+) Resgate de Aplicações Financeiras 331.435.700,25 149.778.470,06
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras - 1.199.626,27
(+) Outros Recebimentos Operacionais 268.458.521,74 364.210.389,15
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores 
 de Serviços de Saúde (245.409.475,90) (144.397.630,22)
(-) Pagamento de Pessoal (87.250.408,31) (70.893.811,72)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros (8.808.312,37) (6.692.791,44)
(-) Pagamento de Tributos (23.770.910,58) (27.906.623,39)
(-) Pagamento de Contigências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (157.046,63) (130.389,44)
(-) Pagamento de Aluguel (1.008.840,03) (247.628,57)
(-) Aplicações Financeiras (329.030.932,09) (160.560.892,45)
(-) Outros Pagamentos Operacionais (96.236.457,58) (244.473.949,70)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 14.281.552,00 19.927.046,98
Atividades de Investimentos
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (11.106.024,82) (5.621.753,64)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros - (2.471.781,95)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (251.721,07) (265.628,49)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (11.357.745,89) (8.359.164,08)
Atividades de Financiamento
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos 38.145.000,00 13.800.000,00
(+) Outros Recebimentos de Atividade de Financiamento
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (6.581.541,48) (1.211.503,53)
(-) Pagamento de Amortização - 
 Emprest./Financiamentos/Leasing (34.276.878,67) (11.627.386,08)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento - (12.700.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (2.713.420,15) (11.738.889,61)
Variação Líquida do Caixa 210.385,96 (171.006,71)
CAIXA - Saldo Inicial 223.678,28 394.684,99
CAIXA - Saldo Final 434.064,24 223.678,28
Variação Líquida do Caixa 210.385,96 (171.006,71)
Ativos livres no início do exercício 18.190.652,04 2.521.845,15
Ativos livres no fi nal do exercício 11.019.081,85 18.190.652,04
Aumento/(diminuição) nas aplicações 
 fi nanceiras - recursos livres (7.171.570,19) 15.668.806,89

Valor dos serviços assistenciais demandado pelo gestor SUS, com base nos custos incorridos = R$ 8.112.568,41, conforme quadro abaixo:
 Hemodinâmica Imagem Tomografi a Centro Cirúrgico
Ano                         Unids.
2018   mats. Labo-     Resso-     Mats.  Enfer-   UTI UTI Ambu- PA Hospital Multidis- Custo
R$ sala smh esp. ratório sala smh sala smh nância sala smh mats. esp. Medic. Enferm. UCM maria Pediatria UAD Adulto Neo latório Consultas Dia ciplinar Total
acumulado 108.764 145.290 29.102 120.484 324.165 1.615.401 104.669 197.955 289.038 88.915 112.258 336.633 239.032 531.154 1.182 10.640 24.985 28.869 938.086 896.106 9.015 2.876 16.937 1.941.014 8.112.568
média mensal  9.064 12.107 2.425 10.040 27.014 134.617 8.722 16.496 24.087 7.410 9.355 28.053 19.919 44.263 98 887 2.082 2.406 78.174 74.676 751 240 1.411 161.751 676.647
unidades
acumulada  67:07:00   12.275 8.459  2.240  749 153:18:00     1 17 22 152 317 400 116 16 8:50:00 70.246
média mensal 5:35:35   1.023 705  187  62 12:46:30     0 1 2 13 26 33 10 1 0:44:00 5.854
R$/unidade 1.620,52   9,82 38,32  46,73  16,08 508,01     1.181,55 625,86 1.135,69 189,93 2.959,26 2.240,27 77,71 179,75 1.917,43 27,63

4 – Operadora de Planos de Saúde – Modalidade Autogestão: Em 21 de junho de 
2016, foi publicada no Diário Ofi cial da União, Seção 3, pág. 113, a Autorização de Fun-
cionamento para atuar no mercado de saúde suplementar como Operadora de Planos 
de Assistência à Saúde do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Corti-
ça do Estado de São Paulo, Registro ANS nº 42007-7, classifi cada na modalidade Au-
togestão.
5 – Termo de Compromisso e Assunção de Dívidas: Na hipótese do Sepaco Saú-
de Ltda, vir a ser responsabilizado junto à ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar, pelo pagamento por conta do ressarcimento ao SUS, assim como, se o Sepaco Saú-
de Ltda vier a ser responsabilizado por qualquer tributo, caberá exclusivamente ao Ser-
viço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo a 
obrigação de efetuar o correspondente pagamento.
6 – Ajuste de exercícios anteriores: A entidade em 2017 passou a operar também 
como operadora de plano de saúde. No exercício social de 2018 a entidade ajustou a pro-
visão para perdas sobre os créditos a receber de convênios e particulares no montante 
de R$ 13.678.014,41, referente ao exercício social de 2017, atendendo assim as normas 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
 Posição    Posição
 Anterior  Reclassi- Ajustada/
Descrição 31/12/2017 Ajuste fi cação Reclassifi cada
Ativo
Ativo Circulante 87.628.491,92 (13.678.014,41) - 73.950.477,51
Realizável 87.404.813,64 (13.678.014,41) - 73.726.799,23
Créditos de oper. assist. 
 à saúde não relacionados 
 c/ planos da operadora 49.708.283,26 (13.678.014,41) - 36.030.268,85
Total do Ativo 160.240.476,95 (13.678.014,41) - 146.562.462,54
Passivo
Patrimônio Social 73.223.604,64 (13.678.014,41) - 59.545.590,23
Superávits/Défi ctis 
 do Exercíciuo 11.602.780,65 (13.678.014,41) - (2.075.233,76)
Total do Passivo 160.240.476,95 (13.678.014,41) - 146.562.462,54
Demonstração do Resultado
Receitas de assist. à saúde 
 não relacionadas c/ planos 
 de saude da operadora 237.243.686,83 - 5.043.360,71 242.287.047,54
Receitas c/operações 
 de assistência médico-
  hospitalar 233.742.695,82 - 5.043.360,71 238.786.056,53

...continuação Posição    Posição
 Anterior  Reclassi- Ajustada/
Descrição 31/12/2017 Ajuste fi cação Reclassifi cada
Outras despesas 
 operacionais com planos 
 de assistência à saúde (746.924,40) (13.678.014,41) (5.043.360,71) (19.468.299,52)
Provisão para perdas 
 sobre créditos (96.492,24) (13.678.014,41) (5.043.360,71) (18.817.867,36)
Outras despesas oper. de 
 assist. à saúde não relac. 
 c/ planos de saúde oper. (65.808.549,20) - (143.995.889,18) (209.804.438,38)
Resultado Bruto 181.941.982,11 (13.678.014,41) (143.995.889,18) 24.268.078,52
Despesas 
 administrativas (163.760.100,49) - 143.995.889,18 (19.764.211,31)
Superávit/Défi cit 
 do Exercício 11.602.780,65 (13.678.014,41) - (2.075.233,76)
Nesta demonstração, para acompanhar a apresentação das demonstrações contábeis de 
2018, foram realizadas as seguintes reclassifi cações na demonstração de resultado: (a) 
R$ 5.043.360,71, reclassifi cado de receitas com operações de assistência médico-hospi-
talar para provisão para perdas sobre créditos; e (b) R$ 143.995.889,18 reclassifi cado de 
despesas administrativas para outras despesas operacionais de assistência à saúde não 
relacionadas com planos de saúde da operadora.
7 – Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2018
Resultado Líquido 15.055.620,60
Ajustes para Conciliação do Resultado Líquido 
 com a Geração de Caixa das Atividades Operacionais: 8.371.594,74
Depreciações 6.579.379,14
Amortizações 431.881,17
Ganho / Perda na Alienação de Bens 12.290,71
Resultado Equiv. Patrimonial (Dividendos) (9.955,58)
Encargos / Juros s/ Empréstimos 1.357.999,30
Resultado Líquido Ajustado 23.427.215,34
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais (6.570.987,64)
Aplicações Financeiras (9.225.178,80)
Crédito de Operações com Planos de Assistência à Saúde 1.290.568,46
Crédito de Oper. Assistência à Saúde Não Relaç., com Plano da Operadora (1.151.467,82)
Créditos Tributários e Previdenciários (97.518,43)
Bens e Títulos a Receber (201.100,71)

...continuação
7 – Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2018
Despesas Antecipadas (132.561,06)
Depósitos Judiciais e Fiscais 2.946.270,72
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais (2.574.675,70)
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde (5.612.824,51)
Débitos de Operações de Assistência Saúde 1.912.386,11
Débitos de Oper. Assist. a Saúde Não Relaç.. Com Plano de Saúde da Operadora (913.653,20)
Provisões (1.194.517,01)
Tributos e Contribuições a Recolher (58.936,81)
Débitos Diversos 3.292.869,72
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 14.281.552,00
8 – Estrutura de Gerenciamento de Risco: A estrutura de gerenciamento de riscos é 
estabelecida para identifi car e analisar os riscos que afetam as atividades da Operado-
ra, bem como são revisados frequentemente para refl etir mudanças nas condições de 
mercado e nas atividades da Operadora. O Gerenciamento de risco é um processo que 
envolve todos os níveis da Operadora, aplicado desde o estabelecimento das estratégias, 
direcionadas a identifi car eventos em potencial que podem vir a afetá-las. Gerencia-
mento de Riscos: As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas pela Ope-
radora, que realiza a identifi cação e análise dos riscos enfrentados, defi ne limites e con-
troles de riscos apropriados e monitora riscos e aderências aos limites. As políticas e sis-
temas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refl etir mudanças 
nas condições de mercado e nas atividades da Operadora. Risco de Crédito: Risco de 
Crédito é o risco de prejuízo fi nanceiro da Operadora caso um projeto ou contraparte em 
um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que sur-
gem principalmente dos recebíveis da Operadora. Risco de Liquidez: Risco de Liquidez 
é o risco da Operadora de encontrar difi culdades em cumprir com as obrigações associa-
das com seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com 
outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Operadora na administração de liquidez é de ga-
rantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez sufi ciente para cumprir com suas 
obrigações ao vencerem, sob condições normais ou de estresse, sem causar perdas ina-
ceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Operadora. Risco de Mercado: Ris-
co de Mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de 
juros, impactariam os ganhos e perdas da Operadora. O objetivo do gerenciamento de 
risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de 
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. A Operadora dilui os 
riscos de mercado através de investimentos em Títulos de Renda Fixa Pública e Títulos 
de Renda Fixa Privada, reduzindo signifi cativamente os riscos, em função da autogestão 
desses investimentos.

 31/12/2018 31/12/2017
  (ajustado)
Resultado Líquido 15.055.620,60 (2.075.233,76)
Outros Resultados Abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício 15.055.620,60 (2.075.233,76)

ANS nº 42.007-7

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

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas 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.

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 Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 10:00 horas, 
na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e 
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos (1) 3º Aditamento ao Instrumento Particular da
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 (“3º 
Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Insuficiências”); (3) 4º
Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado 
(“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.,
celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as 
proporções dos percentuais no âmbito das garantias prestadas, haja vista alterações das participações societárias dos acionistas diretos e 
indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”). 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 Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, 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, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho -
Diretor Presidente.

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

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas 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.
Santo Antonio 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 
Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa
Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos: (1) 4º Aditamento ao Instrumento Particular da 
Escritura 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. (“4º Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de
Suporte - Insuficiências”); (3) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e
posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, 
celebrado com Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato 
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas S.A., celebrado em 28 de agosto 
de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as proporções dos percentuais no âmbito das
garantias prestadas haja vista as alterações das participações societárias dos acionistas diretos e indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da 
Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 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 Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, 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, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE: 35.300.035.178

Assembléia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os acionistas a se reunirem em AGO dia 29/04/2019, 9h, na sede social, para deliberar sobre a ordem do dia: 1.Ordinária: a) Leitura, discussão 
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) fixação das remunerações dos membros da diretoria; c) 
destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos. Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os
documentos previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. São Paulo, 27 de março de 2019. José Luiz 
Aliperti Neto - Diretor Presidente.
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Histórico: A Companhia Docas de Sebastião é uma sociedade de economia mista, parte
integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, constituída pelo Decreto
Estadual n° 52.102 de 29 de agosto de 2007, cujas atividades, voltadas especificamente
para a administração da infraestrutura portuária pública do Porto de São Sebastião, foram
regulamentadas por meio do Convênio de Delegação celebrado em 15 de junho de 2007
entre a União e o Estado de São Paulo, com vigência pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos,
prorrogáveis por igual tempo. Desempenho Operacional: Em 2018, atracaram no porto
público 84 navios no berço 101 e 1014 embarcações de menor porte nos demais berços
internos, além de 59 navios de turismo fundeados. No cais público foram movimentadas 718
mil toneladas de cargas, o que representa acréscimo de 32,5% comparado a 2017, quando
houve movimentação de 542 mil toneladas de cargas. Tais números representam uma taxa
de ocupação de 56% (ou 202,7 dias) do berço principal (101). Do total de carga movimen-
tada no cais público, 644 mil toneladas são referentes à importação e 74 mil toneladas
referentes à exportação. A participação percentual dos grupos de cargas movimentadas no
Porto de São Sebastião ficou assim definida: • Granéis Sólidos: 89,5%; • Carga Geral:
1,4%; • Veículos: 2,3%; • Animais Vivos: 6,8%. Já no Terminal Privativo da Petrobras -
TEBAR, operado pela Transpetro, o movimento foi equivalente a 44 milhões de toneladas de
granéis líquidos, transportados em 572 navios durante todo o ano de 2018. O resultado da
balança comercial no porto público apresentou um superávit em 2018 de US$
322.482.510,62 pela supremacia do valor das cargas exportadas (gado bovino vivo majo-
ritariamente), contra o menor valor (embora em maior quantidade) das cargas importadas
(matérias primas – granéis sólidos – produtos químicos orgânicos e inorgânicos). Cenário
Econômico e Financeiro: O cenário econômico do Brasil vem apresentando sinais de re-
cuperação ainda lenta e, há setores da economia brasileira, como óleo e gás, construção
e infraestrutura que afetaram benéfica e diretamente as operações portuárias nos anos
anteriores ao início da crise (até 2015) e que começam a despontar com promissora reto-
mada para 2019. O ano de 2018 apresentou melhorias nas áreas do agronegócio e servi-
ços, bem como na indústria de bens de consumo não duráveis e de alimentos, que acaba-
ram refletindo beneficamente na melhoria performance operacional do setor portuário. As
maiores expectativas para as operações no Porto de São Sebastião em 2019 estão funda-
mentadas, no aumento da movimentação de granéis sólidos, na cabotagem e no mercado
de petróleo e gás, em função dos leilões realizados que com certeza aquecerão o setor, e
em possível retomada das exportações de veículos. No caso específico da cabotagem, foi
importante a instalação do “scanner” para a atração de cargas em contêineres. A medida
mais significativa que se pretende adotar é o arrendamento de áreas, receita patrimonial
hoje inexistente, que necessitará de apoio do Governo do Estado de São Paulo, junto ao
Governo Federal, uma vez que a competência para tal finalidade é da ANTAQ - Agência
Nacional de Transporte Aquaviário e do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação -
MTPA. Em 2018 obtivemos uma receita bruta de R$ 17,25 milhões, interrompendo duas
quedas consecutivas, resultando acréscimo de 16% em relação a 2017 (R$ 15,01 milhões),
mas significando uma redução acumulada de 25 % em relação à receita de 2015 (R$ 22,97
milhões). Ressalta-se, ainda, que após decisão judicial a ANTAQ – Agencia Nacional de
Transporte Aquaviário suspendeu a cessão de uso temporário de áreas portuárias, o que
reduz as possibilidades de obtenção de receitas da Companhia. Nesse particular, a decre-
tação da falência da empresa Schahin Engenharia S.A., que mantinha essa modalidade de
contratação com a empresa, ainda está pendente de solução, mesmo tendo a Companhia
adotado as medidas cabíveis para preservar seus interesses e receber o que a referida
empresa ficou devendo, conforme consta no Processo nº 1037133-31.2015.8.26.0100, em
trâmite perante a 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial. Investimentos: Em 2018
foram autorizado pelo Governo do Estado de São Paulo o investimento de R$ 6,3 milhões
para modernização e ampliação do Porto de São Sebastião. Com estes recursos foi conclu-
ída a instalação e operação do “scanner” para inspeção de container, no segundo semes-
tre, que garantirá um aumento na receita operacional e também atenderá às normas da
Receita Federal do Brasil. A Companhia obteve o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro -
AVCB o que garantirá a conformidade das nossas instalações com a legislação alfandegá-
ria e normas de segurança portuária. No segundo semestre foi iniciada a construção de
galpão de cargas para operar em regime de transporte DTA (Declaração de Transporte
Aduaneiro) no Porto de São Sebastião e adequação na iluminação, com refletores em LED,
da área operacional do Porto de São Sebastião, em ambos os casos visam atender
condicionantes da Receita Federal do Brasil e proporcionando principalmente a economia
no consumo de energia elétrica e iluminação mais eficiente melhorando as condições de
trabalho na operação de cargas. Na parte aquaviária foram adquiridas novas bóias maríti-
mas para a sinalização do Canal de São Sebastião, com isso o acesso portuário e a nave-
gação de navios terão melhoras substâncias na segurança. Gestão Ambiental: A Compa-
nhia Docas de São Sebastião vem cumprindo o importante papel de agregar valor à cadeia
logística de sua área de influência, em especial à do Estado de São Paulo, garantindo
eficiência, segurança operacional e a adoção das melhores práticas em gestão ambiental.
Os investimentos e as ações adotados refletem diretamente no reconhecimento concedido
pela ANTAQ, quando na divulgação dos resultados do Índice de Qualidade de Gestão
Ambiental em Portos Organizados (IQGAPO). Este ano ainda não foram divulgados os re-
sultados da avaliação, valendo destacar que após conquistarmos os melhores índices por
dois anos consecutivos e com isso a primeira posição dentre os 29 portos analisados pela
ANTAQ, em 2017 obtivemos o 3° lugar, alcançando 93,88 de um total de 100 pontos pos-
síveis na avaliação. Os recursos aplicados atenderam às especificações estabelecidas na
Licença de Operação nº 908/2010, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 9 de fevereiro de 2010, em atendimento à
Lei Federal nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e Resolução CONAMA nº 306, de 5 de julho de
2002. Foi realizada em junho de 2018 a auditoria ambiental compulsória bianual e o resulta-
do final não apresentou ressalvas significativas em nossa gestão. Em outubro de 2018, a
Companhia Docas contratou uma nova empresa para realizar o monitoramento ambiental
definido na Licença de Operação, obtendo redução significativa dos preços anteriormente
contratados.  Foram mantidas as ações de capacitação dos recursos humanos da Compa-
nhia, particularmente aos membros da CIPA, aos brigadistas e aos auditores internos. Em
outubro de 2018, solicitamos a renovação da licença de operação junto ao IBAMA, R. L.O

– do Porto de São Sebastião. Sistema de Gestão Ambiental - NBRISO 14.001/2004: O
Porto de São Sebastião renovou a certificação da norma NBR ISO 14.001/2004, conquis-
tada em 2015, quando se tornou o primeiro porto público do país a ter essa certificação,
dentre os 37 em operação, que passa a ter validade até março de 2021. A adesão à certi-
ficação ISO 14.001 é voluntária e comprova o desempenho da gestão ambiental da Com-
panhia, por meio do controle dos aspectos e impactos ambientais relacionados às ativida-
des desenvolvidas, desde o consumo de recursos naturais (água, energia e papel) até os
efluentes, isto é, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Também são considerados o
controle, prevenção, mitigação, monitoramento e contingência da poluição ambiental. Além
disso, faz parte do escopo da certificação todas as atividades exercidas pela Companhia,
incluindo a exploração do Porto Organizado, gestão da infraestrutura, fiscalização das
operações, programas de capacitação ambiental para os funcionários e a melhoria continua
do Sistema de Gestão Ambiental. Plano de Área: O Porto de São Sebastião conta com o
primeiro Plano de Área de um Porto Organizado no país aprovado pelo IBAMA e pela
CETESB e que serviu de modelo para outros portos pelo Brasil. O Centro de Atendimento
a Emergências-CEATE conta em sua estrutura com embarcações, viaturas e equipamentos
para combate a incêndio, emergências químicas, vazamento de óleo no mar e salvamentos.
Em 2018 foram realizados exercícios simulados práticos do Plano de Emergência Individual
do Porto, acompanhados por avaliadores de diversas instituições (IBAMA, CETESB, Mari-
nha do Brasil e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião), com atuação
destacada da equipe de atendimento à emergências. Gestão de Recursos Humanos: O
Quadro de Pessoal da Companhia foi aprovado em 02 de junho de 2010, compreendendo 98
(noventa e oito) posições, sendo 13 (treze) cargos de livre provimento e 85 (oitenta e cinco)
cargos permanentes. Em 12 de fevereiro de 2014, com base na manifestação jurídica favo-
rável da Procuradoria Geral do Estado (PGE), foi aprovado o novo Quadro de Pessoal,
fixado em 152 (cento e cinquenta e duas) posições, sendo 13 (treze) de livre provimento e
139 (cento e trinta e nove) de cargos permanentes, de forma a incluir 54 (cinquenta e
quatro) funcionários (cedidos) do Desenvolvimento Rodoviário S.A. (DERSA), por sucessão
trabalhista, a serem extintos na vacância. No entanto, o quadro apresentado é insuficiente
para atendimento das demandas portuárias, em especial àquelas relativas às áreas opera-
cionais, além do atendimento às leis trabalhistas, como intervalo interjornada e horas ex-
tras habituais. Neste contexto, destacam-se as discrepâncias ocorridas após a sucessão
trabalhista, como as relacionadas aos casos de funções semelhantes e salários diferen-
tes, ou aqueles acerca de cargos de origem que foram extintos. A situação descrita requer
ações, para a mitigação de litígios trabalhistas. Nesse sentido, como plano de ação no que
se referre a gestão de pessoas, seria necessário a implantação de um Plano de Demissão
Voluntária, bem como uma reestruturação do Quadro de Empregados da Companhia, seja
pela implantação de um Plano de Empregos e Salários, e por fim, um novo Concurso Públi-
co, para admissão de novos empregados e controle do cenário apresentado acima. Abaixo,
quadro de empregados da Companhia Docas de São Sebastião em 31/12/2017.

Quadro de Empregados
Posições                                          . Total

Permanentes Concursados - CLT 29
Sucessão Trabalhista Sucessão 40

Sucessão - Aposentadoria por Invalidez 4
Reintegração 12

Livre Provimento 12
Total 97
Ampliação do Porto: Localizado em região costeira privilegiada, em um canal abrigado
naturalmente, com duplo acesso pelas barras Norte e Sul e com profundidade que se man-
têm pela própria dinâmica do canal, o Porto de São Sebastião ainda está próximo a uma das
regiões de economia mais pujante do país. Daí a vocação para efetivar-se como porto
regional por excelência, da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte de SP,
Sul de Minas Gerais e Sul do Rio de Janeiro. Estando ligado ao planalto pelo complexo
rodoviário “Tamoios – Contorno Sul”, constituem o elemento binário natural visando a
logística integrada regional que tem São José dos Campos como a base do planalto em
condições perfeitas para o entroncamento de rodovias que dão acesso a todo país e tam-
bém como local ideal para distribuição ou concentração de cargas. Esta região forma um
polígono com cerca de 4,5 milhões de habitantes e PIB anual de R$170 bilhões, contando
com ativos fundamentais para o fomento sustentável do porto de São Sebastião entre
outros projetos logísticos integrados. Para atender a esta demanda o desenvolvimento do
Porto de São Sebastião apoia-se em duas frentes: i) na requalificação da infraestrutura
existente – que se materializa, no médio e no curto prazo – com investimentos da ordem de
R$ 200 milhões para restabelecer e ampliar as condições de competitividade de São Sebas-
tião no cenário portuário e; ii) na ampliação da sua infraestrutura mediante a realização de
arrendamento de áreas portuárias, de acordo com o projeto que se encontra em fase de
licenciamento ambiental. A ampliação da área do Porto será realizada em fases consideran-
do as variáveis ambientais e socioeconômicas, de modo a contribuir com o meio ambiente,
turismo, economia e desenvolvimento social da região. O projeto de ampliação prevê inici-
almente o arrendamento de um terminal multicargas que depende da realização de licitação.
O contrato deverá ter a duração de 25 anos, renováveis por igual período. Quanto ao pro-
cesso de licenciamento para sua expansão, em 17 de dezembro de 2013 a Companhia
Docas de São Sebastião recebeu do IBAMA a Licença Prévia nº 474/2013 para as duas
primeiras fases do projeto de ampliação, o que possibilitaria que sua área portuária passas-
se de 400 mil m² para 800 mil m². O investimento total previsto é de R$ 3,2 bilhões de reais.
A referida licença contempla obras importantes para o desenvolvimento portuário, como a
construção de até 1.500 m de berços com 40 m de largura, profundidade mínima de 18 m
e terá até 900m destinados a navios de última geração, com capacidade para até nove mil
TEU’s (Twenty foot Equivalente Unit), que atualmente possuem restrição para atracação em
São Sebastião ou Santos, por conta de seu porte e calado. Para o primeiro arrendamento
está previsto um pacote de obras que inclui a construção de um terminal multicargas em
uma área de 250.000 m² e dois novos berços de atracação sendo um para operação de
navios que transportam veículos e cargas gerais (que podem vir em contêineres ou não)
como peças, carga de projeto, palets entre outros. Pretende-se construir uma portaria

(gate) de acesso mais moderna, interligando-a ao contorno viário Sul e a Rodovia dos
Tamoios. Também será construído um pátio com 15.700 m2 para estacionamento dos cami-
nhões com destino ao porto, para evitar transtorno para o trânsito local. Vale destacar que
o contorno viário de São Sebastião e a duplicação do trecho da serra da Rodovia dos
Tamoios estão com as obras em andamento, com previsão de conclusão para o final de
2019, sendo executadas com recursos do Governo do Estado de São Paulo e são vitais
para o desenvolvimento do Porto, em ambas as frentes planejadas. Suspensão da Licença
Prévia: Em 28 de maio de 2014 foi proposta ação civil pública (Processo nº 0000398-
59.2014.403.6135) pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de São
Paulo em face da Companhia Docas de São Sebastião e do IBAMA, em trâmite perante a
1ª Vara da Justiça Federal de Caraguatatuba/SP. O pedido liminar de suspensão do proces-
so de licenciamento ambiental foi deferido em 11 de julho de 2014. Por sua vez, a Compa-
nhia interpôs Agravo de Instrumento em 22 de agosto de 2014 a fim de reformar esta de-
cisão. Em 22 de fevereiro de 2015 foi proferida decisão que deferiu parcialmente o efeito
suspensivo postulado, sendo reconhecida a necessidade de complementação do EIA/
RIMA no tocante à: 1) análise dos impactos cumulativos e sinergéticos entre o empreendi-
mento objeto de licenciamento e a ampliação do TEBAR; 2) apresentação da autorização de
Licenciamento Ambiental das Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo empre-
endimento e; 3) apresentação de alternativas menos impactantes em relação ao manguezal
do Araçá. Paralelamente, também foi interposto Agravo de Instrumento pelo Ministério
Público Federal. Em 19 de fevereiro de 2015 foi publicada decisão que deferiu parcialmente
a antecipação da tutela postulada, sendo reconhecida a necessidade da complementação
do EIA/RIMA no tocante aos pedidos anteriormente citados. Em 20 de julho de 2015 foi
distribuído, perante o Superior Tribunal de Justiça, pedido de suspensão das liminares
supracitadas. Em 20 de novembro de 2015 foi proferida decisão pelo Presidente da referida
Corte Superior, entendendo pelo indeferimento do pleito. A Companhia vem adotando as
medidas judiciais cabíveis, bem como está em tratativas com os demais envolvidos na
busca de um consenso que possibilite o estabelecimento de um acordo que prevendo o
atendimento aos itens da sentença por parte da Companhia libere parcialmente a Licença
Prévia, especialmente em relação às adequações no projeto de ampliação em relação a não
existência de ocupação na Enseada do Araçá. No dia 13 de abril de 2016 foi proferida
Sentença que julgou procedente o pedido para invalidar a Licença Prévia e condicionou a
emissão de uma nova licença prévia à complementação do EIA/RIMA. Embargos de decla-
ração opostos em 28 de março de 2016 para ratificação a qualificação da Companhia Docas
de São Sebastião da sentença embargada para anônima, com personalidade jurídica de
direito privado, e não de empresa pública, bem como retificar, no dispositivo, o número da
licença prévia do empreendimento, proferida parcialmente no dia 01 de julho de 2016. Por
conseguinte, foi protocolado em 27 de julho de 2016 o recurso de apelação. O juizo deter-
minou em 21 de fevereiro de 2017 a manifestação do Ministério Público Federal e do Minis-
tério Público Estadual informando nos autos sobre eventual tratativa/proposta de acordo
apresentada por parte da Companhia Docas de São Sebastião, e, em caso positivo, em que
estado se encontra, bem como intimando a Companhia Docas de São Sebastião para ma-
nifestação, no mesmo prazo, sobre eventual tentativa/proposta de acordo. Proferida deci-
são no dia 28 de julho de 2017 determinando a suspensão do processo pelo prazo de 30
dias para que as partes elaborem e tragam a Juízo eventual Acordo, caso não haja mani-
festação das partes. Em 07 de março de 2018 foi protocolada manifestação da Companhia
Docas requerendo o prosseguimento do feito, tendo em vista que as tratativas de acordo
não seguiram adiante. Os autos conclusos para despacho/ decisão do juiz em 21 de junho
de 2018. Na data de 05 de novembro de 2018, os autos foram remetidos para vista ao
Ministério Público. Governança Corporativa, Transparência e Compliance: Para atender a
Lei de Responsabilidade das Estatais e de Economia Mista, instituída pela Lei Federal nº
13.303/2016, a Companhia Docas vem adequando as regras e condutas que passam a ser
obrigatórias, dentre elas o seu Estatuto Social que foi alterado em 27/04/2017 e devida-
mente registrado na JUCESP, a criação do “Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento” e da
“Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos”, a alteração de diversos
Regimentos Internos existentes e a instituição daqueles exigidos por esta lei. Atendimento
ao Cidadão e Transparência: Para atender as normas estaduais e a Lei de Acesso à Infor-
mação, instituída pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e regulamentada
no âmbito estadual pelo Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 2012, a Companhia
Docas disponibiliza os canais de comunicação “Fale Conosco”, “Serviço de Informações ao
Cidadão (SIC)” e “Ouvidoria”, acessíveis pelo site eletrônico do Porto de São Sebastião
www.portodesaosebastiao.com.br. No ano de 2018 foram realizados 18 atendimentos:
• Fale Conosco: 0 atendimentos; • Serviço de Informações ao Cidadão (SIC): 10 atendi-
mentos; • Ouvidoria: 08 atendimentos (03 reclamação e 05 solicitação de informação). Em
atendimento a Lei Federal nº 13.303/2016 um canal exclusivo para atendimento de “Denún-
cias” foi implantado em junho de 2018. Também estão disponíveis no site as informações
institucionais, tarifas, programação de navios, estudos técnicos, monitoramento
ambiental, projetos de expansão, contratações, licitações e estatísticas. Considerações
Finais: O Porto de São Sebastião é um porto regional, estratégico para a região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e todo o Cone Leste Paulista e vem desempenhando, dentro de
suas limitações estruturais, seu papel como elo na cadeia logística, buscando sempre a
eficiência por meio da adequação e ampliação de sua infraestrutura, superestrutura, mo-
dernização dos equipamentos, seja por parte da Companhia ou dos Operadores Portuários
pré-qualificados, e uma força de trabalho com qualificação adequada. Sendo instalado no
canal de São Sebastião-SP considerado a 3ª melhor região portuária do mundo pelas con-
dições naturais privilegiadas de abrigo, profundidade, largura e comprimento de seu canal
de acesso e, inserido no Estado de maior representatividade econômica da federação,
possui naturalmente a vocação de ser o grande responsável pela melhora de toda a eco-
nomia de escala em seu entorno, contribuindo significativamente para resultados mais
satisfatórios na economia de todo o país.

São Sebastião/SP, 15 de Março de 2019.
Vitor João de Freitas Costa - Diretor Presidente

Fernando da Costa - Diretor de Administração e Finanças
Alfredo Mariano Bricks - Diretor de Gestão Portuária

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
Ativo Nota   31/12/2018   31/12/2017
Ativo Circulante
Caixa e Bancos 4 2.734 2.538
Aplicações Financeiras 4 1.515.537 1.010.577
Clientes 5 3.023.379 4.102.069
(-) Provisão de Perda para
  Crédito Liquidação Duvidosa 5 (1.598.983) (1.598.983)
Tributos a Recuperar 6 1.461.728 1.150.328
Despesas Antecipadas 10.901 12.016
Almoxarifado 79.928 47.837
Deposito Judicial 1.049.754 281.431
Adiantamentos         22.762         13.917

   5.567.740    5.021.730
Não Circulante
Realizavel a Longo Prazo 7 - 2.855.601
Imobilizado 8 224.366.025 229.912.633
Intangível 9   34.680.013   35.034.623

259.046.038 267.802.857

Total do Ativo 264.613.778 272.824.587

Passivo Nota   31/12/2018   31/12/2017
Passivo Circulante
Convênio-DERSA 12 550.000 460.000
Fornecedores 13 743.242 6.642.839
Juros sobre Capital Proprio 106 106
Contas a Pagar - -
Tributos a Recolher 14 307.616 166.954
Encargos Sociais Recolher 15 551.912 523.068
Provisões de Férias a Pagar 16 1.010.033 1.034.734
Adiantamento de Clientes 11 147.118 252.807
Salários a Pagar             535             109

   3.310.562    9.080.617
Não Circulante
Convênio-DERSA 12 3.980.283 4.570.283
Crédito de Clientes - -
Provisão para Contingências 17   24.541.949    6.002.934

  28.522.232   10.573.217
Patrimônio Líquido
Capital Social 18 17.748.161 17.748.161
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital 18 284.408.392 278.837.984
Prejuízos Acumulados  (69.375.569)  (43.415.392)

232.780.984 253.170.753
Total do Passivo 264.613.778 272.824.587

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

Receita de Vendas Nota           2018           2017

Receitas de Serviços Prestados 22 16.945.888 14.694.689

Deduções da Receita Bruta
(-) Impostos e Contribuições

  sobre Serviços Prestados (2.409.099) (2.091.821)

Receita Operacional 14.536.789 12.602.868
Outras Receitas

Outras Receitas 22 17.069.626 20.102.143

Receita Liquida 31.606.415 32.705.011
Custo de Serviços Prestados

Custos Operacionais 19 (16.990.172) (16.350.247)

Lucro Bruto 14.616.243 16.354.764
Despesas Operacionais (40.576.420) (36.824.057)

Despesas Administrativas 19 (40.625.746) (36.844.520)

Despesas/Receitas Financeiras 20 49.326 20.463

Lucro (Prejuízo) Antes do IRPJ e CSLL (25.960.177) (20.469.293)

Corrente

Diferido - 2.855.601

Tributos IRPJ e CSLL sobre Lucro (15% + 9%) - 2.855.601

Lucro (Prejuizo) do Exercicio (25.960.177) (17.613.692)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

          2018           2017
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (25.960.177) (17.613.692)
Outros Resultados Abrangentes                -                -
Total do Resultado Abrangente do Exercício (25.960.177) (17.613.692)
Resultado abrangente total, atribuído a:
Participação dos Acionistas Controladores (25.960.177) (17.613.692)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado do Exercício
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

Adiantamento
para Futuro

Capital Aumento Prejuízo Total
      Social      de Capital Acumulado   (Em Reais)

Saldos em 31/12/2015 17.748.161 268.811.733 (13.892.945) 272.666.949
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital - 10.026.251 - 10.026.251
Prejuízo do Exercício               -                   - (11.908.755)  (11.908.755)
Saldos em 31/12/2016 17.748.161 278.837.984 (25.801.700) 270.784.445
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital - - - -
Prejuízo do Exercício               -                   - (17.613.692)  (17.613.692)
Saldos em 31/12/2017 17.748.161 278.837.984 (43.415.392) 253.170.753
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital - 5.570.408 - 5.570.408
Prejuízo do Exercício               -                   - (25.960.177)  (25.960.177)
Saldos em 31/12/2018 17.748.161 284.408.392 (69.375.569) 232.780.984

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJs: 09.062.893/0001-74 e 09.062.893/0002-55

Relatório de Administração - 2018

continua...

Atividades Operacionais           2018           2017
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício (25.960.177) (17.613.692)
(+) Depreciações e amortizações 13.606.576 13.622.363
(+) Despesas de Juros de Longo Prazo - -
(+) Provisão para Contingência 20.005.233 2.424.666
(+) Provisão para Riscos Legais - -
(+) Reversão de Ajustes AVP - -
(-) Créditos Fiscais Diferidos                -                -

7.651.632 (1.566.663)
(Aumento) Redução em Contas a Receber 1.078.690 (1.177.697)
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar (311.400) (467.778)
(Aumento) Redução em Adiantamentos (8.845) 19.198
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas 1.115 (6.431)
(Aumento) Redução em Deposito Judicial (768.323) -
(Aumento) Redução em Almoxarifado (32.091) 15.755
(Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo 2.855.601 7.856.158
Aumento (Redução) em
  Convênio Dersa (Circulante) 90.000 460.000
Aumento (Redução) em Fornecedores (5.899.598) 653.066
Aumento (Redução) em Impostos
  e Contribuições a Recolher 140.662 (53.186)
Aumento (Redução) em
  Encargos Sociais a Recolher 28.844 31.632
Aumento (Redução) em Férias a Pagar (24.701) 20.810
Aumento (Redução) em Contas a Pagar - -
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes (105.689) (550.529)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar 426 (1.657.921)
Aumento (Redução) em
  Provisão para Contingência (1.466.218) -
Aumento (Redução) em Crédito de Clientes - (79.293)

  (4.421.527)    5.063.784
Caixa Líquido Gerado nas
  Atividade Operacionais 3.230.105 3.497.121
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (5.674.937) (1.272.647)
Aquisição de Intangível   (2.030.420)   (1.954.489)
Caixa Líquido Consumido nas
  Atividades de Investimento (7.705.357) (3.227.136)
Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) em Dersa Convenio (590.000) (460.000)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 5.570.408 -
Capital Social Aumento                -                -
Caixa Líquido Proveniente das
  nas Atividades de Financiamento    4.980.408     (460.000)
Aumento (Redução) Líquida do Saldo
  de Caixa e Equivalentes 505.156 (190.015)
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Incio do Exercício 1.013.115 1.203.130
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Final do Exercício    1.518.271    1.013.115
Aumento Líquido de Caixa 505.156 (190.015)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 2018

1. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída por meio da Assembleia Geral de
Constituição por Subscrição Particular, realizada em 3 de setembro de 2007 e devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) em 6 de setembro de
2007. As atividades desenvolvidas pela Companhia são decorrentes de Convênio de Dele-
gação, celebrado entre a União e o Estado de São Paulo em 15 de julho de 2007. Tal con-
vênio prevê a administração e exploração do Porto Organizado de São Sebastião, pelo
prazo de 25 (vinte e cinco) anos, com o objetivo de exercer as atribuições exaradas no
artigo 17 da Lei Federal n° 12.815, de 5 de junho de 2013. Essa iniciativa objetivou reinserir
o Porto de São Sebastião no cenário portuário, ao mesmo tempo em que potencializa um
projeto logístico que dá sustentação ao crescimento da economia paulista.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da adminis-
tração da Companhia, cuja conclusão ocorreu em 15 de Março de 2019. As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na legisla-
ção societária e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). Tais pronunciamentos visam à convergência das Normas Brasileiras
de Contabilidade às Normas Internacionais de Contabilidade. As demonstrações contá-
beis estão sendo apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda funcional da Com-
panhia e também, a sua moeda de apresentação. Todas as informações contábeis apre-
sentadas em Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indi-
cado de outra forma.

3. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas contábeis aplica-
das na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo e foram ob-
servadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 3.1. Apuração do
Resultado: As receitas, custos e despesas são registrados em conformidade com o regime
contábil de competência dos exercícios. 3.2. Caixa e Equivalente de Caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e investimentos de curto prazo
de alta liquidez, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo demonstrado pelo
custo acrescido de juros auferidos até a data do balanço, bem como contas garantidas
(Nota nº 4). 3.3. Ajuste a Valor Presente de Ativos: Com base nas análises efetuadas e na
melhor estimativa da Administração, a Companhia conclui que o ajuste a valor presente de
ativos monetários circulantes e não circulantes é irrelevante em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto. Por tal razão não foram registrados. 3.4. Instrumentos
Financeiros: Os instrumentos financeiros são reconhecidos na data em que a Companhia
se torna parte das disposições contratuais desses instrumentos. Quando reconhecidos,
são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescidos dos custos de transação que
sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, quando aplicável. Sua mensu-
ração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com as regras estabelecidas
para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros. Os instrumentos financei-
ros podem ser classificados nas seguintes categorias: • Ativos financeiros: Os ativos
financeiros são classificados em: (i) ativos financeiros a valor justo por meio de resultado;
(ii) empréstimos e recebíveis; (iii) investimentos mantidos até o vencimento; ou (iv) ativos
financeiros disponíveis para venda. A Companhia determina a classificação dos seus ati-
vos financeiros no momento do reconhecimento inicial. • Passivos financeiros: São clas-

sificados como passivos financeiros a valor justo por meio de resultado, empréstimos e
financiamentos, ou derivativos classificados como instrumento de hedge, conforme o caso.
A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do
reconhecimento inicial. 3.5. Partes Relacionadas (Convênio DERSA): No curso normal de
suas operações, a Companhia contraiu obrigações com parte relacionada, destacando-se
a cessão de empregados da Desenvolvimento Rodoviário S.A. – DERSA, Companhia de
economia mista controlada pelo Governo do Estado de São Paulo. As transações e saldos
existentes dessas operações podem ser identificados por meio da contabilização no Pas-
sivo Circulante e Não Circulante, sendo que a dívida foi ajustada a valor presente. 3.6.
Imposto de Renda e Contribuição Social e Imposto de Renda Diferido: O imposto de
renda e a contribuição social do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%,
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para
imposto de renda e 9% sobre lucro tributável para contribuição social. 3.7. Provisões: As
provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários que reflita as ava-
liações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obri-
gação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido em
conta de resultado. 3.8. Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um
ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futu-
ros sejam gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. Estão demonstrados por seus valores
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conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço. As operações ativas e passi-
vas com vencimentos inferiores a um ano estão registradas no circulante e as com prazos
superiores no não circulante. 3.9. Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição e/ou
construção e reduzido pela depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo
método linear, com base na vida útil-econômica estimada dos bens (Nota nº 8). 3.10. Intan-
gível: As licenças de computadores e de sistemas de gestão são demonstradas ao custo
de aquisição e tem a sua amortização iniciada quando disponíveis para uso, em seu local
e na condição necessária para que sejam capazes de operar da forma pretendida pela
Companhia. A amortização do ativo intangível reflete o período em que se espera que os
benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, podendo ser o
prazo final da concessão, ou a vida útil do ativo, o que ocorrer primeiro (Nota nº 9).
3.11. Provisão para Recuperação de Ativos - Impairment: Tendo como objetivo definir
procedimentos que visam assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente
por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda, são eles
revistos para verificar se há alguma indicação de perda no seu valor recuperável e, caso
existam evidências claras, a empresa reconhecerá a desvalorização por meio da constitui-
ção de provisão para perdas. Considerando os ativos apresentados no Balanço Patrimonial
do ano de 2018, foram realizados levantamentos para a determinação apenas de
parâmetros referentes aos valores líquidos de uso e não por venda. Isso porque as ativi-
dades da Companhia Docas de São Sebastião são realizadas por delegação, e todos os
seus bens devem ser revertidos à União, conforme § 4º da cláusula sexta do Convênio de
Delegação supramencionado. Cumpre informar que para os próximos anos, nenhum ativo
fixo será desativado ou baixado dos controles da empresa, bem como não serão realizadas
aquisições para substituição dos bens atuais, não resultando em baixa a esse título. Valor
de uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros estimados, que devem resultar do uso
de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. 3.12. Receita de Serviços Prestados e
Cessão de Uso Onerosa: 3.12.1. Serviços: As receitas de prestação de serviços com
Utilização da Infraestrutura do Acesso Aquaviário; Utilização das Instalações de
Acostagem; Utilização da Infraestrutura Terrestre; Utilização das Instalações de Armaze-
nagem são reconhecidas quando existe evidência confiável de que: i) os serviços são
entregues; ii) o valor pode ser mensurado com segurança; iii) seja provável que benefícios
econômicos futuros fluirão para a Companhia; e iv) seja provável que os valores serão
recebidos. Não se considera que o valor da receita seja mensurável com segurança até que
todas as condições relacionadas à sua prestação estejam atendidas. 3.12.2. Cessão de
Uso Onerosa: As receitas estão reconhecidas com base no regime de competência,
atualizadas quando aplicável e contratualmente exigido. 3.13. Passivos Contingentes: O
reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências passivas e obrigações
legais são efetuadas tendo como base os pronunciamentos do Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC). Os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando em
conta à opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com pro-
cessos anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises
da Administração da Companhia, sempre que a perda for avaliada como provável - o que
ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obrigações - e quando os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes
classificados como perdas possíveis são divulgados em notas explicativas e os classifica-
dos como perdas remotas não são provisionados, tampouco divulgados nas demonstra-
ções financeiras. 3.14. Salários ou Encargos: Os salários, incluindo encargos de férias,

de 13º salário e os pagamentos complementares negociados em acordos coletivos de trabalho,
adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competên-
cia. 3.15. Gastos Ambientais: Gastos relacionados a programas ambientais contínuos são
registrados como Ativo Intangível do exercício, à medida de sua ocorrência. Os programas
contínuos são elaborados para mitigar o impacto ambiental causado pelas operações e para a
gestão de riscos ambientais relacionados às atividades da Companhia. 3.16. Impostos sobre
Receitas: As receitas de serviços estão sujeitas à incidência do Programa Formador do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Contribuição para Financiamento da Seguridade So-
cial (COFINS) e do Imposto sobre Serviço (ISS), pelo regime de competência. 3.17. Receitas
e Despesas Financeiras: As receitas financeiras são representadas por juros, atualiza-
ções monetárias e variações cambiais, resultantes de aplicação financeira e acordos de
parcelamento com clientes. As despesas financeiras são substancialmente representadas
pelo Imposto sobre Operações Financeiras e descontos concedidos (Nota nº 19).
4. Caixa e Equivalente de Caixa         2018         2017
Caixa Geral 2.734 2.538
Bancos Conta Movimento               -               -

       2.734        2.538
Aplicação Financeira 1.515.536 1.010.576
Tesouro do Estado              1              1

 1.515.537  1.010.577
1.518.271 1.013.115

5. Clientes: Os valores das contas a receber estão avaliados pelo valor da prestação do
serviço, descontados os tributos retidos na fonte e líquidos de provisão para perda. Não
houve ajuste ao valor presente das contas a receber, pois as operações têm seu venci-
mento em 30 (trinta) dias, não havendo, assim, efeito relevante para sua evidenciação.

        2018         2017
Clientes 3.023.379 4.102.069
(-) Provisão de perda para crédito
  de liquidação duvidosa (PCLD) (1.598.983) (1.598.983)

1.424.396 2.503.086
Foi constituída a Provisão Para Devedores Duvidosos devido à expectativa de recebimento
ser improvável dos seguintes clientes(Nota 5):

        2017
Schahin Engenharia 1.153.106
SLB Ltda.    445.877

1.598.983
6. Impostos a Recuperar         2018         2017
IRRF 766.574 484.928
CSLL 301.916 179.540
IRPJ/CSLL 392.757 392.757
INSS - -
ISS 60 60
PIS/COFINS/CSLL           421      93.043

1.461.728 1.150.328
7. Realizável a Longo Prazo 31/12/2018 Constituído Realizado 31/12/2017
IRPJ Sobre Prejuízo Fiscal - - 2.099.707 2.099.707
CSLL Sobre Prejuízo Fiscal               -                -    755.894     755.894

- - 2.855.601 2.855.601

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, reunidos na Rua Iaiá, nº 126, 9º andar, Itaim Bibi, no
município de São Paulo/SP, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, analisaram o Relatório de Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e demais documen-
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tos referentes ao término do citado exercício, deliberaram que as referidas propostas reúnem condições de serem submetidas à
aprovação  dos Senhores Acionistas, por estarem de acordo com a Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como com
a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.                                                                          São Paulo, 20 de março de 2019.
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
À Companhia Docas de São Sebastião. Opinião: Examinamos as demonstrações contá-
beis da Companhia Docas de São Sebastião, que compreendem o balanço patrimonial,
em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira da Companhia Docas de São Sebastião em 31 de dezembro de
2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia Docas de São Sebas-
tião, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Ênfase: Chamamos a atenção para as demonstrações contábeis, que
indica que a Companhia incorreu em prejuízo antes dos impostos de R$ 25.960 mil (R$
20.469 mil 2017) durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. No final do exer-
cício de 2016, a Companhia se tornou dependente do Governo do Estado de São Paulo
e, consequentemente, só continua operando devido aos aportes do Estado. Esses even-
tos ou condições indicam a existência de incerteza significativa que pode levantar dúvida
quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Outras informações
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administra-
ção da Companhia Docas de São Sebastião é responsável por essas e outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstra-
ções contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das

demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administra-
ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Responsabilidades da administração e da governan-
ça pelas demonstrações contábeis: A administração da Companhia Docas de São Se-
bastião é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Com-
panhia Docas de São Sebastião continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Companhia Docas de São Sebastião ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Companhia Docas de São Sebastião são aqueles com responsabi-
lidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos obje-
tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de 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 acor-
do 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 influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada,
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento

profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração da Companhia Docas de São Sebastião, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
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 rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia Do-
cas de São Sebastião a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela administração da Companhia Docas de São Sebastião
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significa-
tivas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 15 de março de 2019.
Maciel Auditores S/S
2CRC RS 5.460/O-0 “T” SP

Conselho de Administração
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do citado exercício; entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da Companhia,
opinam pela sua conformidade e deliberaram que sejam submetidos aos acionistas para aprovação na Assembleia Geral de
Acionistas da Sociedade.

São Paulo, 21 de março de 2019.

...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 2018

Dennis Pavia Villalva
CRC 1SP - 246.768/O-6

Responsável Técnico

número 0069100-89.2004.0121, em que encontram-se no pólo ativo 25 (vinte e cinco) recla-
mantes. O objeto desta ação refere-se a pedido de adicional de risco, sendo que a Companhia
Docas de São Sebastião foi incluída no pólo passivo já na fase da execução do processo.

         2018       Adição Pagamentos         2017
Riscos Legais 1.770.000 700.000 - 1.070.000
Riscos Trabalhistas 22.771.949 19.305.233     1.466.218  4.932.934

24.541.949 20.005.233 1.466.218 6.002.934
A Companhia está, ainda, envolvida em outros processos de natureza trabalhista, cujo
valor totaliza R$ 1.489.333,75 (Hum Milhão quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos
e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) que, por apresentarem probabilidade de
perda possível, não tem provisão constituída, na opinião de seus assessores jurídicos.
No recinto alfandegado foi constatado o descumprimento de um dos requisitos técnicos
e operacionais para o alfandegamento, que não disponibilizou os instrumentos e apare-
lhos de inspeção não invasiva (scanner) exigidos para cargas em contêineres, não es-
tando dispensado da exigência, sendo aplicada a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por dia, pelo descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 34 da Lei nº 12.350/2010,
mediante o Termo de Constatação nº 001/2016 e Auto de Infração nº 0812051/001/2016,
recebido em 20 de Junho de 2017. Para efeitos suspensivos da cobrança diária da multa
foi protocolada em 05 de Outubro de 2017 a Solicitação de Alteração do Ato Declaratório
Executivo (ADE) nº 20 de 12 de Março de 2008, excluindo temporariamente a movimen-
tação de contêineres das cargas do Porto de São Sebastião, o que totaliza 107 dias
resultando a multa acumulada de R$ 1.070.000,00 (um milhão e setenta mil reais). Em
24 de abril de 2018 a companhia foi autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos naturais Renováveis – IBAMA, através do Auto de Infração nº
9144578, por deixar de Atender a 10 (Dez) condicionantes estabelecidas na licença de
operação 908/2010, conforme pareceres técnicos nº 1697865 e 1698056.
18. Capital Social: A Companhia possui Capital Autorizado da ordem de R$ 278.838.000
(duzentos e setenta e oito milhões e oitocentos e trinta e oito mil reais), representado por
ações ordinárias nominativas, sendo que R$ 17.748.161 (dezessete milhões, setecen-
tos e quarenta e oito mil, cento e sessenta e um reais) encontram-se integralizados. Os
recursos financeiros recebidos pelo Acionista Majoritário “Fazenda do Estado de São
Paulo”, no montante de R$ 284.408.392 (duzentos e oitenta e quatro milhões, quatrocen-
tos e oito mil, trezentos e noventa e dois reais), estão classificados como “Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital”, composto conforme demonstrado abaixo:
Ano  .               R$
2009 1.100.000
2010 5.000.000
2011 6.688.162
2012 26.976.384
2013 109.356.821
2014 93.573.384
2015 26.116.982
2016 10.026.251
2017 0
2018 .     5.570.408
Total 284.408.392
A deliberação CODEC 1/91 de 12 de Setembro de 1991, estabelece na seção V - Artigo
14, que as empresas em que o Estado participa, direta ou indiretamente como acionista
majoritário, e que tenham em seus Estatutos Sociais especificação para autorização de
aumento do limite do Capital Social autorizado, como também, do seu respectivo aumen-
to, a ser deliberado pelo Conselho de Administração (inciso II do artigo 166 da Lei nº
6.404/76), somente poderão realizar o aumento e autorizar as respectivas emissões de
ações, após pronunciamento do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC.
Por força da já citada Deliberação CODEC nº 1/91, a matéria deverá ser objeto de parecer
preliminar daquele Colegiado, para posterior e oportuna deliberação do Conselho de
Administração da Companhia Docas de São Sebastião.
19. Despesas Administrativas e Custos Operacionais: Os gastos da Companhia no de-
correr do ano estão evidenciados conforme quadro abaixo:

  Despesas  Administrativas      Custos Operacionais
               2018         2017         2018          2017

Pessoal e Encargos 5.979.695 6.211.961 9.435.708 9.732.016
Utilidades 441.264 539.789 870.425 748.538
Serviços de Terceiros 1.907.916 1.552.320 1.730.825 1.214.668
Depreciações/Amortizações 9.382.813 9.442.539 4.223.761 4.179.824
Recuperação de PIS e COFINS - - (142.973) (142.973)
Despesas com Ocupação - 634.324 - 34.220
Cessão de Pessoal 53.223 28.662 546.848 368.539
Taxas e Contribuições - - - 215.415
Diversos - - 325.578 -
Provisão para Contingências 20.005.234 7.723.166 - -
Imposto Diferido         2.855.601 10.711.759               -               -

40.625.746 36.844.520 16.990.172 16.350.247
20. Resultado Financeiro: As receitas financeiras são representadas por juros, atualiza-
ções monetárias e variações cambiais, resultantes de aplicação financeira e acordos de
parcelamento com clientes. As despesas financeiras são substancialmente representadas
pelo Imposto sobre Operações Financeiras e descontos concedidos. O Resultado Financei-
ro da Companhia é evidenciado conforme quadro abaixo:

        2018         2017
Receitas Financeiras 116.408 116.956
Despesas Financeiras     (67.082)     (96.493)
Resultado Financeiro 49.326 20.463
21. Cobertura de Seguros: A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos
com o objetivo de limitá-los, buscando coberturas compatíveis com seu porte e operação
no mercado. Para tanto a Companhia possui duas apólices de seguros, quais sejam:
• Seguro contra incêndio, raio, explosão / implosão, danos elétricos, roubo / furto qualifica-
do, vendaval, contratado com a seguradora SOMPO Seguros. • Seguro de responsabilidade
civil de Administradores e Diretores (D&O), contratada com a seguradora Travelers.
22. Receita: Em 2018 obtivemos uma receita de prestação de serviços bruta de
R$ 16.945.888 milhões, interrompendo duas quedas consecutivas, resultando acréscimo
de 15% em relação a 2017 R$ 14.694.689 milhões.
tabelas           2018           2017
I 6.910.935 6.552.272
II 2.378.036 1.718.570
III 5.530.993 3.782.986
IV 2.095.562 2.547.542
V         30.363         93.319
Totais   16.945.888   14.694.689
Cargas           2018           2017
granéis sólidos 642.938,000 464.573,230
siderúrgicos 5.128,339 43.612,502
veículos 15.835,086 10.943,763
conteineres - 403,360
animais/ração 49.898,210 15.655,170
cargas projeto - 2.416,299
apoio portuário    4.307,225    4.465,590
Totais 718.106,860 542.069,914
A Companhia passou a integrar o Orçamento Fiscal do Estado a partir de 2016, na condição
de empresa dependente, com a edição da Lei nº 16.334 de 09 de dezembro de 2016, que
autorizou a abertura de crédito especial. Para o exercício de 2018, a lei orçamentária do
Estado (Lei nº 16.646 de 11 de Janeiro de 2018) alocou recursos do Tesouro para as des-
pesas com pessoal/encargos e Custeio da Companhia.
Receita de Subvenção Ecônomica - Fonte 1 16.757.897
Recuperação de Despesas - Fonte 4 311.729
Total 17.069.626

São Sebastião/SP, 15 de março de 2019

8. Imobilizado Benfeitorias
Em Milhares de Reais Dragagem Propriedades Móveis e Máquinas e Obras
Custo  Corretiva  de Terceiros Utensílios Veículos Instalações  Equipamentos Hardware Terraplanagem            Total
Em 31 de Dezembro de 2017 5.786.693 3.561.296 1.332.920 565.000 6.834.180 4.873.740 2.361.212 226.973.613 252.288.654
Em 01 de Janeiro de 2018 5.786.693 3.561.296 1.332.921 565.000 6.834.180 4.873.740 2.361.212 226.973.613 252.288.655
Adições              -                  -      46.107    18.600    4.580.297           418.425       7.107           604.401    5.674.937
Em 31 de Dezembro de 2018  5.786.693      3.561.296  1.379.028   583.600  11.414.477        5.292.165 2.368.319     227.578.014 257.963.592
Depreciação Acumulada
Em 31 de Dezembro de 2017 825.416 427.355 623.640 414.804 2.319.259 1.114.041 1.028.650 15.622.856 22.376.021
Em 01 de Janeiro de 2018 825.416 427.355 623.640 414.804 2.319.259 1.114.041 1.028.650 15.622.856 22.376.021
Depreciação    231.468        142.451    133.790    35.313      838.624           488.746    270.130        9.081.024   11.221.546
Em 31 de Dezembro de 2018  1.056.884        569.806    757.430   450.117    3.157.883        1.602.787 1.298.780      24.703.880   33.597.567
Valor contábil líquido
Em 31 de Dezembro de 2017 4.961.277 3.133.941 709.280 150.196 4.514.921 3.759.699 1.332.562 211.350.757 229.912.633
Em 31 de Dezembro de 2018 4.729.809 2.991.490 621.598 133.483 8.256.594 3.689.378 1.069.539 202.874.134 224.366.025

9. Intangível Licenças de Licenças
Em Milhares de Reais Uso Ambientais
Custo    (Software)          - L.O          Total
Em 31 de Dezembro de 2017 18.753.034 28.163.232 46.916.266
Em 01 de Janeiro de 2018 18.753.034 28.163.232 46.916.266
Adições   (46.497,00)   2.076.917   2.030.420
Em 31 de Dezembro de 2018   18.706.537  30.240.149 48.946.686
Amortização Acumulada
Em 31 de Dezembro de 2017 4.979.896 6.901.747 11.881.643
Em 01 de Janeiro de 2018 4.979.896 6.901.747 11.881.643
Amortização     1.231.326   1.153.704   2.385.030
Em 31 de Dezembro de 2018    6.211.222   8.055.451 14.266.673
Valor contábil líquido
Em 31 de Dezembro de 2017 13.773.138 21.261.485 35.034.623
Em 31 de Dezembro de 2018 12.495.315 22.184.698 34.680.013
10. Imóveis de Terceiros em Poder da Companhia Docas de São Sebastião: Os bens
móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Porto de São Sebastião e utilizados na
exploração das atividades operacionais da Companhia – objeto de levantamento físico, a
cargo de comissão constituída, conforme Portaria ANTAQ nº 209, de 19 de outubro de
2007, foram registrados em rubricas contábeis de compensação ativa e passiva, pois fo-
ram cedidos à Companhia por força do Convênio de Delegação ao Estado de São Paulo.
Todavia, a titularidade dos bens patrimoniais em referência continuará com a União. O valor
total contabilizado dos bens foi de R$ 42.489.042 (quarenta e dois milhões, quatrocentos
e oitenta e nove mil e quarenta e dois reais).
11. Adiantamento de Clientes

Adições/ Baixas/
  31/12/18 Transferências Transferências   31/12/17

Adiantamento Cliente 66.180 - 49.020 115.200
Garantias Concorrência 80.938 - 56.669 137.607
Empréstimos - - - -
Parcelamento Dersa              -                     -                     -              -

147.118 - 105.689 252.807
12. Convênio DERSA: A Companhia possui empregados cedidos pelo acionista Desenvol-
vimento Rodoviário S.A. (DERSA), onde os gastos são integralmente ressarcidos, conside-
rando que a Credora, desde 15 de Janeiro de 2008, cedeu funcionários para exercerem
atividades junto à Devedora, considerando ainda que a respeito do quanto mencionado na
considerada acima, o DERSA permaneceu responsável pelas despesas e remunerações
decorrentes da cessão de referidos funcionários até 31 de Março 2014, devendo ser reem-
bolsada por tal motivo. As transações e saldos existentes dessas operações podem ser
identificados por meio da contabilização no Passivo Circulante e Não Circulante.

Adições/ Baixas/
  31/12/18 Transferências Transferências   31/12/17

Passivo Circulante 550.000 590.000 500.000 460.000
Passivo Não Circulante 3.980.283                     -           590.000 4.570.283

4.530.283 590.000 1.090.000 5.030.283
13. Fornecedores         2018         2017
Fornecedores Imobilizado 176.031 5.180.055
Fornecedores Outros     567.211  1.462.784

743.242 6.642.839
A Companhia trabalha com prazo médio de 30 (trinta) dias para pagamento de seus forne-
cedores, motivo pelo qual o ajuste a valor presente foi considerado imaterial.

14. Tributos a Recolher         2018         2017
PASEP e COFINS 137.202 129.772
ISS 86.444 6.475
Impostos Retidos de Terceiros      83.970      30.707

307.616 166.954
A Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, além de alterar a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT) para a apuração dos tributos incidentes
sobre o lucro e a receita, obrigatório a partir do ano-calendário de 2010. A Companhia optou
pelo RTT, que determina que, para fins fiscais, sejam mantidos os métodos e critérios contá-
beis utilizados pela legislação societária brasileira vigente até 31 de dezembro de 2007, uma
vez que não foram adotadas práticas contábeis que pudessem gerar diferimento de imposto
de renda e contribuição social. 14.1. Lei nº 12.973 de 13 de maio de 2014: A Medida Provi-
sória n° 627, publicada em 11 de novembro de 2013, que revoga o Regime Tributário de
Transição (RTT), posteriormente convertida na Lei Federal nº 12.973, de 13 de maio de 2014,
traz outras providências, dentre elas: (i) alterações no Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezem-
bro de 1977, que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como altera a legis-
lação pertinente à contribuição social sobre o lucro líquido; (ii) estabelece que a modificação
ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de atos administrativos emitidos com
base em competência atribuída em lei comercial, que sejam posteriores à publicação desta
MP, não terá implicação na apuração dos tributos federais até que lei tributária regule a
matéria; (iii) inclui tratamento específico sobre potencial tributação de lucros ou dividen-
dos; (iv) inclui disposições sobre o cálculo de juros sobre capital próprio; (v) inclui consi-
derações sobre investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
15. Encargos Sociais a Recolher         2018         2017
13º Salário - -
INSS sobre Folha 268.055 261.446
FGTS sobre Folha 84.602 81.282
IRRF sobre Folha 197.709 178.828
Contribuição Sindical 1.546 1.512
Outros               -               -

551.912 523.068
16. Provisões de Férias a Pagar         2018         2017
Provisões de Férias 738.588 752.334
Provisões de Encargos sobre Férias     271.445     282.400

1.010.033 1.034.734
17. Provisão para Contingências: A Companhia é parte em ações judiciais e processos admi-
nistrativos envolvendo questões trabalhistas, a título de sucessora da atividade econômica do
DERSA, no gerenciamento do Porto de São Sebastião. O DERSA atuou como operador do Porto
de São Sebastião até o final do ano de 2007. Em sua gestão, passou a reestruturar as ativida-
des portuárias, restringida a ações mais gerenciais, quando então a movimentação de carga
passou a ser realizada por operadores portuários previamente cadastrados. Nesse sentido,
nos anos de 2003 e 2004, realizou dispensas imotivadas de empregados que estavam vincu-
lados ao Porto de São Sebastião. Tais ex-empregados ingressaram na Justiça Trabalhista e, em
sua maioria, adquiriram o direito de reintegração aos seus antigos postos de trabalho. As de-
cisões judiciais somente ocorreram em 2010 e 2011, quando a Companhia Docas já detinha o
gerenciamento do Porto e passou a ter que cumprir com as determinações, a título de suces-
sora da atividade econômica da empresa (gerenciamento do Porto de São Sebastião). Com a
nulidade das dispensas declaradas nas decisões judiciais, o período de 6 a 7 anos em que os
ex-empregados estiveram afastados, foi reconhecido como devido a título de salários. Cumpre
ressaltar que grande parte do valor contingenciado à título de demandas trabalhistas, trata-
se de único processo, que corre na Vara do Trabalho de São Sebastião, cadastrado pelo
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O rollout é hoje um dos 

principais desafi os do 

Varejo e não é difícil 

entender por quê

Em um setor com mar-
gens de lucro aper-
tadas e em constante 

transformação, respeitar 
algumas etapas é essencial 
para que a experiência bem-
-sucedida em uma loja física 
seja de fato bem replicada e 
aproveitada pelas demais uni-
dades da sua rede. O Varejo é 
conhecido como o segmento 
que melhor refl ete o atual mo-
mento econômico de um país. 

Quando a economia na-
cional vai bem, as pessoas 
tendem a consumir mais. Com 
isso, o segmento investe, con-
trata, expande e cresce. No 
entanto, diante de qualquer 
insegurança econômica, é na-
tural que o desejo de compra 
seja reprimido, e consequen-
temente, o setor é impactado 
negativamente.

Nos últimos anos, o co-
mércio eletrônico entendeu 
bem a necessidade que, para 
sobreviver, era preciso inovar, 
e o faz até hoje. Agora é a vez 
do varejo físico passar por esse 
processo de transformação 
digital, se reinventar e ofe-
recer novas experiências de 
compra para o consumidor de 
hoje, cada vez mais exigente. 
É por isso que o rollout é tão 
importante para o Varejo.

Rolloutar signifi ca escalar 
aquela tecnologia que é de-
terminante para sua empresa. 
É adotá-la de maneira abran-
gente. É estender o que deu 
certo em uma loja para toda a 
sua rede. É amplifi car os resul-
tados fi nais e compartilhar os 
benefícios de implementação 
benfeita com o maior número 
de clientes possível.  Para isso, 
existem inúmeros critérios a 
serem considerados antes, du-
rante e depois de um rollout. 
Para te ajudar nesse processo, 
elenquei abaixo 5 dicas que 
julgo essenciais para toda 
empresa: 
 • Mineração do mercado: é 

preciso ter um benchmark 
das tecnologias existentes 
e saber o que está sendo 
feito pelos seus compe-
tidores e também pelos 
principais varejistas de 
outros países. O varejo so-
fre com a comprovação do 
ROI e consequentemente 
com a falta de investimen-
to. Por isso, é essencial co-
nhecer as alternativas, ver 
quais são as soluções mais 
aderentes ao seu negócio 
e, só então, investir na 
tecnologia determinada.

 • Não siga modismos: Exis-
te hoje no mercado muitas 
tecnologias que confun-
dem a cabeça do varejista, 
seja de infraestrutura, co-
nectividade, analytics, in-
teligência artifi cial, entre 
tantas outras. No entanto, 
não adianta adotar tal 
ferramenta porque outra 
empresa implementou 
e deu certo. As organi-
zações têm contextos 
e realidades diferentes 
e o que se aplica a uma 
instituição não signifi ca 

necessariamente que dará 
certo em outra.

 • Invista em “peopleware”: 
De nada adianta investir 
num ambiente extrema-
mente tecnológico se 
não houver investimento 
também em pessoas. Sa-
bemos da importância que 
o hardware e o software 
têm para o negócio, mas 
o que faz a diferença 
mesmo para o varejo é o 
“peopleware”. É preciso 
que as equipes de ven-
das estejam integradas e 
preparadas para atender 
o novo consumidor. Tem 
que estar informado, 
preparado, conhecer o 
cliente, saber do produto. 
As pessoas têm de estar 
envolvidas para que tudo 
aconteça de maneira efi -
ciente.

 • Faça um piloto: Não dá 
para pensar em “rolloutar” 
sem antes ter um projeto 
piloto. Será ele o respon-
sável para testar tudo na 
prática, do planejamento 
a implementação. Tudo 
precisa ser mensurado e 
avaliado num determina-
do período de tempo para 
analisar se a performance 
apresentada é a desejada 
e onde é preciso aprimo-
rar. Realizar essa Prova de 
Conceito (POC) é um ato 
imprescindível, pois é ela 
quem validará o ROI e aju-
dará o varejista a extrair 
o melhor da tecnologia 
adotada.

 • Tenha um bom integrador 
de TI: todos os passos an-
teriores dependem de um 
bom parceiro. Em um país 
de grandeza continental 
como o Brasil, é preciso 
considerar as barreiras 
geográfi cas e os desafi os 
que ela proporciona em 
relação à contratação, 
entrega e adoção das 
soluções. É preciso um 
integrador de TI com mus-
culatura e expertise para 
apoiar o varejista durante 
todo o processo, desde a 
defi nição de um roadmap 
até a implementação das 
tecnologias escolhidas. 

É o bom integrador quem 
tem o conhecimento das 
tecnologias disponíveis, de 
quais são as mais aderentes 
ao seu negócio, que sabe 
como integrá-las de maneira 
adequada, que auxiliarão a 
tirar o melhor benefício delas, 
que se responsabilizará por 
toda entrega, implementação, 
treinamento e suporte das 
ferramentas escolhidas.

O rollout no varejo é um 
passo natural para todo vare-
jista que deseja expandir sua 
rede, se manter competitivo 
no mercado e à frente dos 
seus competidores. Os desa-
fi os existem, mas é possível 
superá-los com a ajuda de 
bons parceiros. São eles quem 
tornarão essa jornada fl uída, 
sem atrito, no menor tempo e 
custo possível.

(*) - É Diretor de Soluções e 
Tecnologia da Dimension Data, 

empresa global de soluções 
e serviços de tecnologia da 

informação.

Cinco dicas para fazer 
rollout no Varejo

Augusto Panachão (*)

A questão foi defi nida por 
meio de um recurso do 
Ministério Público do 

Rio Grande do Sul contra uma 
decisão do judiciário local que 
defi niu que o sacrifício dos 
animais não viola do Código 
Estadual de Proteção aos 
animais. A norma local defi niu 
que os rituais de sacrifício nas 
religiões africanas não são 
inconstitucionais, “desde que 
sem excessos ou crueldade”.

O julgamento começou no 
ano passado e foi fi nalizado 
na tarde de ontem (28). Na 
conclusão, os ministros enten-
deram que a crueldade contra 
os animais não faz parte do 
ritual de culto das religiões de 
origem africana. Além disso, a 
Constituição garante a liber-
dade de culto religioso a todos 
os cidadãos. Votaram sobre a 
questão os ministros  Marco 
Aurélio, Alexandre de Moraes, 
Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Rosa Weber, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, 
Luiz Fux, Cármen Lúcia e o 
presidente, Dias Toffoli.

STF confi rma validade do sacrifício 
de animais em cultos religiosos

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) confi rmou ontem (28) a constitucionalidade do sacrifício de 
animais na realização de cultos de religiões de matrizes africanas

Grupos religiosos acompanharam a análise sobre lei que proíbe sacrifício animal.
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Durante o julgamento, Barro-
so entendeu que a lei local deu 
proteção especial às religiões 
de matriz africana em razão do 
histórico de discriminação. “A 
liberdade religiosa é um direito 
fundamental das pessoas, é um 
direito que está associado às 
escolhas mais essenciais e mais 
íntimas que uma pessoa pode 
fazer na vida”, disse. 

Fux também destacou que 
todas as religiões devem ter 
suas liturgias respeitadas e 
citou casos de incêndios pro-
vocados contra locais de culto 
de religiões africanas em todo 
o país. “É o momento próprio 
para que o Direito diga em favor 
das religiões de matriz africana 
que não há nenhuma ilegalidade 
no culto de professam e nas li-

turgias que praticam”, afi rmou.
Durante o julgamento, entida-

des defenderam a liberdade de 
culto e afi rmaram que as religiões 
de matriz africana são alvo de 
preconceitos, que abrem cami-
nho para a intolerância religiosa. 
O Fórum Nacional de Proteção 
de Defesa Animal sustentou que 
nenhum dogma pode se legitimar 
pela crueldade (ABr).

Mais de 7 milhões de contri-
buintes enviaram a declaração 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física em três semanas. Até as 
17h de ontem (28), a Federal 
recebeu 7.157.062 declara-
ções, equivalente a 23,46% 
do esperado para este ano. 
O prazo para envio da decla-
ração começou no último dia 
7 e vai até de 30 de abril. A 
expectativa da Receita Fede-
ral é receber 30,5 milhões de 
declarações. A pessoa física 
pode optar pelo desconto 
simplifi cado, correspondente 
à dedução de 20% do valor 
dos rendimentos tributáveis, 
limitado a R$ 16.754,34.

A declaração pode ser feita 
de três formas: pelo compu-
tador, por celular ou tablet 
ou por meio do Centro Virtual 
de Atendimento (e-CAC). 
Pelo computador, será utili-
zado o Programa Gerador da 
Declaração - PGD IRPF2019, 
disponível no site da Receita 
Federal. Também é possível 
fazer a declaração com o uso 
de dispositivos móveis, como 

Receita recebe mais de 7 milhões de 
declarações do IR em três semanas

tablets e smartphones, por 
meio do aplicativo Meu Imposto 
de Renda. O serviço também 
está disponível no e-CAC no 
site da Receita, com o uso de 
certifi cado digital, e pode ser 
feito pelo contribuinte ou seu 
representante com procuração.

Estará obrigado a apresentar 
a declaração anual o contri-
buinte que, no ano-calendário 
de 2018, recebeu rendimentos 
tributáveis, sujeitos ao ajuste 
na declaração, cuja soma foi 

superior a R$ 28.559,70. No 
caso da atividade rural, quem 
obteve receita bruta em valor 
superior a 

R$ 142.798,50. É obrigatório 
o preenchimento do número 
do CPF de dependentes e ali-
mentados residentes no país. 
A Receita vinha incluindo essa 
informação gradualmente na 
declaração. No ano passado, 
era obrigatório informar CPF 
para dependentes a partir de 
8 anos (ABr).
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A Eletrobras pretende fi-
nalizar no segundo trimestre 
o modelo que será usado no 
processo de capitalização, 
disse ontem (28) o presidente 
da empresa, Wilson Ferreira 
Júnior. Na sede da estatal no 
Rio de Janeiro, ele detalhou 
os resultados da Eletrobras em 
2018 e falou de perspectivas da 
empresa para a capitalização, 
a Usina Nuclear Angra 3 e o 
quadro de funcionários.

Disse que não pensaria em 
interromper o processo de 
capitalização por conta do lu-
cro de 2018, que chegou a R$ 
13,3 bilhões. No ano anterior, a 
Eletrobras havia registrado pre-
juízo de mais de R$ 1,7 bilhão. 
Explicou a conclusão citando 
os dividendos mínimos obriga-
tórios de R$ 3,5 bilhões, que a 
companhia não tem perspectiva 
de caixa para pagar, e a neces-
sidade de conseguir um sócio 
privado para concluir Angra 3, 
já que o investimento requerido 
para concluir o projeto chega a 
R$ 15 bilhões.

“São dois elementos, seja 
no investimento, seja na re-
muneração do acionista, que 
demonstram que a companhia 
melhorou muito, produziu lu-
cro, mas não tem capacidade 
fi nanceira sufi ciente para pagar 
dividendos mínimos nem ousar 
em investimentos maiores. Por 

Eletrobras: lucro não afasta ‘necessidade’
de capitalização

Presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior.
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preventiva do ex-presidente 
Michel Temer e do ex-ministro 
de Minas e Energia Moreira 
Franco, na Operação Descon-
taminação. 

Em uma apresentação a in-
vestidores, realizada antes da 
enrevista à imprensa, o presi-
dente da Eletrobras detalhou 
os resultados da empresa em 
2018. Se retiradas as receitas 
não recorrentes, como as 
privatizações de subsidiárias, 
a Eletrobras teve um lucro 
líquido recorrente de R$ 5,073 
bilhões. Apesar de bem menor 
que o lucro líquido total, de R$ 
13,4 bilhões, o lucro líquido 
recorrente do ano passado 
representa um crescimento em 
relação a 2017.

Entre outros temas, Ferreira 
Júnior destacou os investimen-
tos da Eletrobras em 2018, que 
atingiram o menor patamar da 
década, com cerca de R$ 4,6 
bilhões, com 75% dos projetos 
em andamento realizados. “A 
parte boa é que atingimos um 
dos maiores índices de reali-
zação. O ruim é que ainda é 
pequeno, e pequeno propor-
cionalmente ao tamanho da 
Eletrobras”, disse ele, que 
apesar disso considerou que a 
empresa está no caminho certo 
ao reduzir sua alavancagem, o 
que permitirá mais investimen-
tos no futuro (ABr).

isso, a necessidade de capita-
lização”. Com a modelagem 
do processo de capitalização 
pronta até junho e a conclu-
são de discussões importantes 
no Congresso no primeiro 
semestre, a expectativa do 
governo, segundo ele, é que 
a capitalização possa ocorrer 
ainda este ano.

Sobre a construção da ter-
ceira usina nuclear brasileira, a 
Eletrobras no momento discute 
o formato com que pode agre-
gar um sócio ao projeto. Essa 
defi nição deve ser concluída 
neste semestre, junto com 
a redação do edital que será 
usado para buscar esse parceiro 
internacionalmente. No segun-

do semestre, deve ocorrer a 
concorrência internacional. A 
Usina Angra 3 precisa ser con-
cluída até 31 de dezembro de 
2025, para que possa funcionar 
a partir de 1º de janeiro de 2026. 
Segundo Ferreira Junior, a obra 
pode levar 55 meses, em uma 
previsão conservadora, mas 
63% do trabalho já estão feitos.

“Se a gente seguir esse crono-
grama, temos mais de um ano 
para que se possa mobilizar o 
cara [sócio] em canteiro de obra 
e começar a obra com 55 meses 
e terminar ela antes de 31 de 
dezembro de 2025”.

A obra da usina está parada 
desde 2015, e suspeitas de 
corrupção levaram à prisão 

Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171
netjen@netjen.com.br

Kajuru propõe que 
o Fundeb se torne 
permanente

O senador Jorge Kajuru (PSB-
-GO) defendeu ontem (28) que 
uma mudança constitucional 
para tornar permanente o Fun-
deb. Pela proposta de sua autoria 
a vigência do Fundeb terá caráter 
permanente. De acordo com a 
Constituição, a vigência do fundo 
se encerra em 2020. Ao garantir 
a continuidade do Fundeb, fi cam 
mantidos os recursos da União 
para os estados e os municípios 
investirem na educação básica, 
benefi ciaando 63,6 milhões de 
alunos da pré-escola, do ensino 
fundamental e do ensino médio 
em todo o Brasil. 

Kajuru agradeceu aos senado-
res que assinaram em conjunto 
a proposta e destacou a impor-
tância da Educação para o país. 
“Com esse apoio, vai tramitar 
nesta Casa carregando toda a 
importância que a Educação 
tem para construirmos uma 
nação soberana, capaz de ocu-
par o seu lugar no concerto das 
nações civilizadas do mundo. 
Hoje agradeci aqui, dando o 
nome de cada um, aos 30 colegas 
que assinaram essa minha PEC, 
demonstrando a importância 
que os senhores e senhoras 
atribuem à Educação em nosso 
país”, ressaltou (Ag.Senado).

O senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) falou ontem (28) 
que o governo federal pre-
cisa entender a necessidade 
de diálogo constante com o 
Congresso, se quiser aprovar 
os projetos que considera 
prioritários, como a reforma da 
Previdência e o pacote de com-
bate à violência e à corrupção. 
Para ele, é um avanço a vinda 
de ministros ao Congresso para 
explicar as prioridades de suas 
pastas. 

“Eu vi um avanço, eu vi um 
sinal. Quatro ministros esti-
veram aqui ao mesmo tempo, 
tumultuaram, porque, quatro 
ministros ao mesmo tempo, a 

gente tem que se desdobrar, 
mas foi um sinal de que o pre-
sidente entendeu que isso aqui 
não é quartel, de que o Moro 
entendeu que isso aqui não é 
vara criminal. Ótimo, começou 
o diálogo, começou a conversa. 
Aqui é a Casa do diálogo, da 
conversa”, afi rmou.

O senador também se mos-
trou preocupado com os discur-
sos de ódio nas redes sócias, e 
acrescentou que o extremismo 
é perigoso. “Não podemos per-
mitir que a fl or do ódio abra 
as suas pétalas e envenene o 
país. É muito perigoso se isso 
acontecer”, disse Plínio (Ag.
Senado).

A necessidade de dialogar 
com o Congresso
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Graças as tecnologias 

inovadoras e 

à mudança no 

comportamento do 

consumidor, a indústria 

de pagamentos está 

passando por um 

período de rápida 

transformação e não 

deve desacelerar tão 

cedo

As transações non-cash 
(que não usam dinheiro 
vivo) aumentaram nos 

últimos anos e espera-se que 
cresçam à taxa de 7,2% ao 
ano até 2020. A razão para 
isso se deve, em grande parte, 
aos investimentos realizados 
pelos bancos de varejo em tec-
nologias digitais, que incluem 
aplicativos móveis e carteiras 
digitais. Na América Latina, 
os mercados de e-commerce 
e m-commerce estão sendo 
impulsionados por uma taxa 
crescente de penetração e 
contínuo desenvolvimento da 
infraestrutura de pagamento 
da região. 

Em virtude do considerável 
espaço territorial da América 
Latina, que abrange 20 países, 
é natural que o crescimento 
de um mercado para o outro 
varie. Em termos de e-com-
merce, números recentes 
mostram que seis mercados-
chave são responsáveis por 
95% do faturamento na região. 
São eles: Brasil, Argentina, 
Chile, Colômbia, México e 
Peru. Praticamente metade 
de todas as transações de 
comércio eletrônico vêm do 
maior deles, o Brasil.

Tal fragmentação também é 
refl etida na competitividade 
dos mercados online em toda 
a região latino-americana. Na 
Argentina, por exemplo, o 
Mercado Livre compete com 
a Amazon, com sucesso. OLX, 
TiendaMia e Linio também 
têm apresentado bom desem-
penho, graças às suas opções 
de pagamento locais – fator 
crucial no mercado latino-a-
mericano de e-commerce.

Transferências bancárias, 
cartões de crédito locais e 
sistemas de vouchers são os 
preferidos na região, tornan-
do a integração com serviços 
de pagamento na moeda 
local algo obrigatório para 
os varejistas que visam este 
mercado. Se analisarmos pro-
fundamente as preferências 
de pagamento específicas, 
podemos notar que os com-
pradores latino-americanos 
preferem pagar em parcelas. 
Os pagamentos parcelados fo-
ram responsáveis pela metade 

de todas as transações online 
durante o Hot Sale (período 
de promoções online) da Ar-
gentina, em 2018.

Essas diferenças mostram 
que para serem bem-suce-
didos ao operar na América 
Latina, é primordial que os 
varejistas estejam cientes das 
diferenças que existe de país 
para país. Diante da alta taxa 
de penetração mobile na Amé-
rica do Sul e a popularidade 
dos smartphones como uma 
plataforma de compras em 
toda a região, a expectativa 
para crescimento do m-com-
merce em 2019 torna-se ainda 
maior. 

De fato, esse setor está 
crescendo a um ritmo ainda 
mais acelerado do que o e-
commerce. Muitos países da 
região estão desconsiderando 
as transações via desktop 
para saltar diretamente para 
as transações móveis. Quan-
do se trata de compras via 
aplicativo, a América Latina 
fi ca atrás do resto do mundo, 
representando apenas 2,4% 
dos usuários globais. 

No entanto, os consumi-
dores latino-americanos que 
recorrem aos aplicativos 
gastam 48 vezes mais do que 
a média internacional. Esse 
fato, somado à expectativa 
de aumento de usuários 
de smartphones, que é de 
30% até 2020, signifi ca um 
excelente momento para os 
desenvolvedores de aplica-
tivos explorarem o enorme 
potencial deste mercado antes 
de seus concorrentes.

A inclusão fi nanceira repre-
senta um fator importante 
no crescimento da receita 
de pagamentos em todas as 
regiões e em 2019 continuará 
sendo um tema quente. A 
pressão dos governos latino
-americanos por empresas 
de serviços fi nanceiros para 
oferecer contas bancárias com 
taxas reduzidas - ou mesmo 
gratuitas – já ocasionou um 
impacto considerável no au-
mento da inclusão fi nanceira. 
Surpreendentemente, nota-
mos um crescimento de 39% 
para 51%, de 2011 a 2016, no 
volume de contas bancárias 
dos latino-americanos. 

A América Latina é uma 
região dinâmica, com mui-
tas oportunidades para os 
varejistas prosperarem. Mas, 
para que se tenha sucesso, é 
preciso estar ciente das par-
ticularidades de cada país e 
garantir que as necessidades 
específi cas de todos os clien-
tes sejam atendidas.

(*) - É General Manager Latam da 
Ingenico ePayments.

A indústria de 
pagamentos abraçou a 
transformação digital

Matias Fainbrum (*)  

O deputado federal Delega-
do Marcelo Freitas (PSL-MG) 
será o relator da reforma da 
Previdência na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara dos Deputados. O 
presidente da Comissão, Felipe 
Francischini (PSL-PR) fez o 
anúncio na tarde de ontem 
(28). Segundo Francischini, 
a CCJ receberá o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, na 
próxima quarta-feira (3) para 
detalhar a proposta e tirar 
dúvidas dos parlamentares. No 
dia seguinte, quinta-feira (4), 
o colegiado receberá juristas.

A previsão do presidente 
da CCJ é que a leitura do 
parecer de Freitas aconteça 
na segunda semana de abril. 
Franciscini reiterou que o 
parecer da reforma da Prev-
idência deve ser votado no 
17 de abril. “O consenso [em 
torno da escolha do nome de 
Freitas] foi criado porque a 
gente entende que, nós como 
PSL, representamos o presi-
dente [da República] na Casa 
e temos a responsabilidade 
primeira com a aprovação 
do projeto na Casa”, disse 
Francischini. 

O anúncio de Marcelo Fre-
itas como relator da CCJ foi 
feito ao lado do ministro da 

Camila Maciel/Agência Brasil 

Causador de uma doença 
infecciosa conhecida 
como quitridiomicose, o 

microrganismo provocou – nos 
últimos 50 anos – a diminuição 
das populações de, pelo menos, 
501 espécies de anfíbios no 
mundo. Acredita-se que 91 
delas tenham sido extintas. No 
Brasil, no mínimo 50 espécies 
foram afetadas, sendo que 12 
foram extintas e 38 sofreram 
com a perda de população. 
Os resultados, produzidos por 
pesquisadores de 16 países, 
foram publicados ontem (28) 
na revista americana Science.

De acordo com a pesquisa, em 
algumas populações de anfíbios 
no mundo, as espécies fi caram 
restritas a menos de 10% da 
distribuição original. Os pes-
quisadores estimam que pelo 
menos 6,5% das espécies co-
nhecidas de anfíbios sofreram 
declínios causados pelo fungo. 
O professor Luís Felipe Toledo, 
do Instituto de Biologia da 
Unicamp e coautor do estudo, 
e sua aluna Tamilie Carvalho são 
os dois brasileiros envolvidos 
no trabalho. Ele explica que a 
perda de biodiversidade pode 
ser ainda maior, pois o fungo 
patogênico só foi descoberto 
em 1998.

“O [pico de] declínio aconte-
ceu nos anos 1980. O registro 
dos dados fi cou meio defi cien-
te, então deve ter até mais 
espécies que sofreram, mas a 
gente não sabia que isso estava 
acontecendo. Não se fazia o 
monitoramento das populações 
na natureza para acompanhar 
e ver que estavam ocorrendo 
declínios”, apontou Toledo. A 
pesquisa foi desenvolvida com 
a coleta de dados e pesquisa 
histórica em museus. 

Fungo dizimou populações de
501 espécies de anfíbios no mundo
Um fungo microscópico de hábitos aquáticos foi o responsável pela maior perda de biodiversidade 
relacionada a um único agente de toda a história mundial
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De acordo com a pesquisa, em algumas populações de anfíbios no mundo, as espécies fi caram

restritas a menos de 10% da distribuição original.

Divulgação/Internet

“A gente consegue saber 
como estava a prevalência do 
fungo nos locais e nas épocas. 
A gente viu que, quando o fungo 
aumenta, as espécies são extin-
tas. A gente conseguiu ir listan-
do essas espécies que tinham 
sofrido por causa do fungo. 
Isso foi feito no mundo todo”, 
relatou. Toledo acrescenta que, 
no Brasil, é possível perceber, 
por meio dos dados coletados, 
um aumento da quantidade 
de animais infectados entre 
meados da década de 1970 e 
a metade da década de 1980. 

“Os fungos já existiam aqui, 
aí alguma coisa aconteceu e o 
fungo matou mais animais. O 
microorganismo pode ter evo-
luído ou pode ter chegado uma 
nova ferpa desse fungo, pode 
ter havido alguma alteração 
climática que afetou o fungo 

de alguma maneira”, apontou, 
esclarecendo que não se sabe 
ao certo o que ocorreu. As 
conclusões apresentadas no 
artigo se baseiam também em 
revisão da literatura e consul-
tas a especialistas. No Brasil, a 
pesquisa teve apoio da Fapesp.

A diminuição da população 
de anfíbios e até mesmo a 
extinção de es-
pécies provocam 
desequilíbrio no 
meio ambiente, 
tendo em vista 
que eles estão no 
meio da cadeia 
alimentar. “Você 
tem os grandes 
predadores, que 
são os mamífe-
ros, répteis, aves, 
que se alimentam 
de anfíbios. Por 
outro lado, eles comem um 
monte de insetos e outros 
invertebrados”, explicou o 
pesquisador. Ele acrescenta 
que, do ponto de vista dos 
seres humanos, por exemplo, 
os anfíbios são controladores 
de pragas agrícolas e outros 
mosquitos transmissores de 
doenças, como Aedes aegypti, 
vetor da dengue, chikungunya 
e zika.

Toledo lembra ainda que em 
alguns países os anfíbios são 
um item alimentar importante 
e são usados também no desen-
volvimento de remédios. “Tem 
um componente que estava 
sendo desenvolvido para tratar 

úlcera e gastrite a partir de um 
sapinho da Austrália, mas esse 
sapo foi extinto pelo fungo”, 
exemplifi cou.

A hipótese defendida pela 
maior parte dos especialistas 
envolvidos é que uma linhagem 
virulenta do fungo originária da 
Ásia tenha chegado à América 
Central no último século e se 

disseminado para 
o continente sul
-americano. Esse 
processo, segun-
do os estudiosos, 
foi  favorecido 
pelo transporte 
de anfíbios – tan-
to para consumo 
humano, quanto 
para o mercado 
de bichos de esti-
mação. “Uma das 
medidas práticas 

seria somente fazer comércio 
de rãs congeladas, e não vivas. A 
Europa, por exemplo, já adotou 
essa medida, mas o Brasil não e 
os Estados Unidos, não, que é 
um dos maiores importadores 
do mundo”.

Toledo chama atenção para 
a necessidade de políticas de 
biossegurança e a redução no 
comércio de vida selvagem. “O 
mundo inteiro está se unindo 
em torno desses trabalhos 
para entender essa doença no 
sistema global. A gente entende 
que é a pior doença da vida sel-
vagem. É algo que exterminou 
mais animais na natureza, mais 
espécies”, alertou.

“Não se fazia o 
monitoramento 
das populações 
na natureza para 
acompanhar e 
ver que estavam 
ocorrendo 
declínios”

Marcelo Freitas será o relator 
da reforma da Previdência

Deputado federal Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG).
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Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da 
líder do governo no Congresso, 
Joice Hasselman (PSL-SP). De 
acordo com Lorenzoni, o nome 
indicado para relatar a proposta 
de reforma da Previdência é 
“resultado de diálogo que o 
governo Bolsonaro construiu”. 
Segundo o ministro, o presi-
dente da CCJ teve “maturidade 
e paciência” para esperar a 
construção do consenso em 
torno do nome. Delegado da 
Polícia Federal, Marcelo Freitas 
exerce o seu primeiro mandato 
na Câmara. O nome foi indicado 
uma semana depois do previsto 
por Francischini. 

A CCJ da Câmara é a porta 
de entrada da reforma da 
Previdência no Legislativo. A 
comissão analisará se a reforma 
proposta está em conformidade 
com a Constituição. Depois, 
o texto segue para discussão 
em comissão especial e, quan-
do aprovado, é votado pelo 
plenário. Para ser aprovada, a 
medida precisa de apoio de dois 
terços dos deputados por se 
tratar de Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC). Dessa 
forma, precisa ser aprovada por 
308 deputados, em dois turnos 
de votação, para seguir para o 
Senado (ABr).

O ex-presidente da República, 
Michel Temer, virou réu em pro-
cesso por corrupção envolvendo 
a JBS, empresa integrante do 
Grupo J&F. O processo é conhe-
cido como o “caso da mala”, en-
volvendo o ex-deputado federal 
Rodrigo Rocha Loures, assessor 
de Temer à época. A decisão é 
do juiz Rodrigo Parente Paiva, da 
15ª Vara da Justiça Federal, em 
Brasília, e atendeu um pedido do 
MPF. Segundo a Procuradoria da 
República no DF, Loures teria re-
cebido uma mala com R$ 500 mil 
em dinheiro como intermediário 
do ex-presidente Michel Temer 
para benefi ciar a JBS em medidas 
no âmbito do Executivo Federal. 
“Rodrigo Loures representou os 
interesses de Michel Temer em 
todas as ocasiões em que esteve 
com representantes do Grupo 
J&F. Por meio dele, Michel Temer 
operacionalizou o recebimento 
de vantagens indevidas em troca 
de favores pelo uso da estrutura 
e órgãos do Estado”, argumenta 
o MPF. Um vídeo registrou o 
momento da entrega do dinheiro 
em um restaurante em São Paulo, 

no qual Loures sai apressado do 
local segurando a valise e en-
trando em um carro. Além dos 
valores recebidos no restaurante, 
o esquema envolveria outros 
pagamentos de valor semelhante 
ou superior. Loures chegou a ser 
preso, depois ganhou o direito a 
prisão domiciliar. Em novembro 
do ano passado, a Justiça deter-
minou a retirada da tornozeleira 
eletrônica.

Temer será citado e deverá 
apresentar defesa em um prazo 
de dez dias. Em nota, o advogado 
de Temer, Eduardo Carnelós, diz 
que a denúncia é “desprovida de 
qualquer fundamento” e acusa 
o então Procurador-Geral da 
República, Rodrigo Janot, de ca-
pitanear uma “sórdida operação” 
para tirar Temer da Presidência 
da República. “Como tudo que 
nasceu daquela operação ilegal e 
imoral, essa imputação também 
é desprovida de qualquer fun-
damento, constituindo aventura 
acusatória que haverá de ter vida 
curta, pois, repita-se, não tem 
amparo em prova lícita nem na 
lógica”, diz o advogado (ABr).

Luiz Estevão é 
benefi ciado em 
saidão

O ex-senador Luiz Estevão foi 
benefi ciado por saída temporá-
ria do Complexo Penitenciário 
da Papuda, onde está preso des-
de 2016. A informação foi con-
fi rmada ontem (28), em nota, 
pela Secretaria de Segurança 
Pública do DF. Os internos co-
meçaram a sair às 7h de ontem 
(28) e devem retornar até as 
10h de segunda-feira (1º).

A saída temporária é previs-
ta pela Portaria nº 001/2019, 
da Vara de Execuções Penais 
(VEP), e contempla presos 
que cumprem pena no regime 
semiaberto e que têm autori-
zação de trabalho externo ou 
saídas temporárias. Aquele que 
não retornar no dia e no horário 
previstos será considerado fo-
ragido e poderá perder o direito 
ao regime semiaberto.

Ao todo, são onze saídas anu-
ais temporárias determinadas 
pela Vara de Execuções Penais 
do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e dos Territórios 
(TJDFT), totalizando 35 dias 
ao longo do ano. Para isso, a 
VEP estabeleceu um calendário 
de saídas de presos para 2019. 
De acordo com levantamento 
prévio da Subsecretaria do 
Sistema Penitenciário (Sesipe), 
1,2 mil internos poderão ser 
benefi ciados pelo saidão. Do 
total, 73 são mulheres (ABr).

Temer vira réu por 
corrupção no caso da mala




