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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.

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 61.444.949/0001-75

BALANÇO PAT R I M O N I A L PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em R$ Mil)
ATIVO   Nota    2.018    2.017
CIRCULANTE    1.713    1.062
Disponibilidades   1.164  769

Caixa  363   518
Bancos Conta Movimento   292  251
Disponib. em Moeda Estrangeira   509   202
Bancos - Dep. em Moeda Estrangeira 4 29 -
Espécie 4  480  202

TVM e Instrum. Financ. Derivativos 3 -
Cotas de Fundo de Investimento 3 -

Outros Créditos  502  49
Carteira de Cambio  322  -
Cambio Comprado a Liquidar  20  -
Direitos sobre Vendas de Cambio  302  -
Diversos  180  49
Negociação e intermediação de valores  -  48
Impostos e Contrib. A Compensar  106  -
Pagamentos a Ressarcir  5  1
Devedores Diversos- País  69  -

Outros Valores e Bens   44  42
Despesas Antecipadas   44   42

NÃO CIRCULANTE        31        22
Imobilizado  31  22
Imobilizado de Uso  31  22

Imobilizações em curso  19 9
Instalações 4 4
Moveis e Equipamentos de Uso  22  20
Sist. de Comunicação - Equipamentos  10  10
Sistema de Processamento de Dados  16  16
(-) Depreciação Acumulada  (40)  (37)

Intangivel - -
Gastos c/ Aquis. Desenv. Logiciais 3 3
(-) Amortização Acumulada         (3)         (3)

TOTAL DO ATIVO    1.744    1.084

PASSIVO   Nota    2.018    2.017
CIRCULANTE       682       326
Outras Obrigações  682  326
Cobrança e Arrecadação de Tributos-IOF  17  16
Carteira de Cambio  322  -

Cambio Vendido a Liquidar  302  -
Obrigações por Compra de Cambio  20  -

Fiscais e Previdenciárias  37  29
Impostos e Contr. a Recolher  37  29
Negociação e Intermediação de Valores  -  67

Diversos  306  214
Obrigação por Aquisição de Bens e Direitos  -  1
Obrigações Trabalhistas  40  29
Provisão p/Pagamentos a Efetuar - ADM  211  184
Credores Diversos - País  55  -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO    1.062       758
Capital Social  1.036  1.036
   Domiciliados no País  1.036  1.036
Reservas de Lucros  304  -
   Reservas de Lucros Especiais  304  -
 Lucros ou Prejuízos Acumulados      (278)      (278)
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQUIDO    1.744    1.084

   2.018    2.018    2.017
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2º Sem. Exerc. Exerc.
Receitas da Intermediação Financeira  3.204  6.010  1.954
Rendas com Operações de Cambio 3.204 6.010  1.954
Despesas da Intermediação Financeira  (616)  (988)  (105)
(-)Despesas de Cambio  (616)  (988)  (105)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  2.588  5.022  1.849
Outras Receitas /Despesas Operacionais  (2.469)  (4.525)  (2.046)
Despesas De Pessoal  (367)  (705)  (656)
Outras Despesas Administrativas  (1.970)  (3.567)  (1.033)
Despesas Tributárias  (132)  (253)  (357)
Resultado Operacional  119  497  (197)
Resultado Não Operacional 5 12  1
Resultado Antes da Trib. s/Lucros e Particip.  124  509  (196)
IRPJ e Contribuição Social  (44)  (205)  -
Prejuízo (Lucro) Liquido do Exercício  80  304  (196)
Quantidade  de Cotas  1.036  1.036  1.036
Prejuízo Liquido por Cota do Capital Social 0,08  0,29  (0,19)

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Aumento Reservas Luc/Prej.

Realizado de Capital de Lucros  Acumul.      Total
Saldos em 1º/01/2018 1.036 - - (278) 758
Lucro Líquido Período             -             -         304             -       304
Saldos em 31/12/2018      1.036             -         304        (278)    1.062
Mutações do Período - - 304 - 304
Saldos em 1º/07/2018 1.036 - - (54) 982
Lucro Líquido Período             -             -             -          80         80
Saldos em 31/12/2018      1.036             -             -          26    1.062
Mutações do Período - - - 80 80
Saldos em 1º/01/2017 441 595 - (82) 954
Aumento de Capital 595 (595) - - -
Prejuízo Líqu. Período             -            -             -        (196)      (196)
Saldos em 31/12/2017      1.036            -             -        (278)       758
Mutações do Período 595 - - (196) (196)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA -  MÉTODO INDIRETO
   2.018    2.018    2.017
2º Sem. Exerc. Exerc.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  82  308 (192)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício 80 304 (196)
Ajustes por:
Depreciações e Amortizações 2 4 4
Variação de Ativos e Obrigações (1.141) (104) 145
(Aumento) Redução Aplicação Financeira (3) (3) 51
(Aumento) Redução de Outros Créditos (324) (455) (44)
(Aumento) Redução em Outras Valores e Bens (29) (2) (5)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações (785) 356 143
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1.059) 204 (47)
Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos
Compra de Ativo Permanente ou Diferido (5) (10) (13)
Caixa Líq. Obtido nas Atividades de Investim. (5) (10) (13)
Aumento (Diminuição) do Caixa
  e Equivalente de Caixa no Exercício   (1.064)     194      (60)
Aum. (Dimin.) do Caixa e Equival. no exerc.   (1.064)     194      (60)
Caixa e Equiv. de caixa no inicio do periodo 2.229 971 1.031
Caixa e Equiv. de caixa no final do periodo 1.165 1.165 971

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional. Em 14 de setembro de 2016 conforme instrumento
particular de alteração contratual da sociedade Sagitur Viagens Turismo
Empreendimentos e Participações Ltda, alterou o objeto social para reali-
zar operações no mercado de cambio, com a nova denominação social para
Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. O Banco Central do Brasil em 10 de
fevereiro de 2017 através do Oficio 2515/2017-BCB/Deorf/GTSP2 homolo-
gou o funcionamento da corretora. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis. 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. As de-
monstrações contábeis referente ao exercíciofindo em 31 de dezembro de
2018 estão sendo apresentadas em Reais mil (R$ mil) e foram aprovadas
pela administração da corretora 28 de fevereiro de 2019. 3. Resumo das
Principais Práticas Contábeis. Os principais critérios adotados para a ela-
boração das demonstrações contábeis são os seguintes: a) Apuração de
Resultados. O resultado das operações é apurado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercício; b) Estimativas Contábeis. As
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis brasileiras,
incluem algumas contas cujos valores são determinados por estimativas
baseadas na experiência passada, legislação vigente, probabilidade de
ocorrência de eventos sujeitos ou não ao controle da Administração, etc.
Essas estimativas são revistas pelo menos anualmente buscando-se deter-
minar valores que mais se aproximem das efetivas liquidações de ativos ou
passivos considerados; c) Imobilizado de Uso. Estão contabilizados ao
custo da aquisição e as depreciações efetuadas pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens,
sendo 20% a.a. para Sistemas de Processamento de Dados  e 10% a.a. para
Instalações, Móveis e Equipamentos, Sistemas de Comunicação. d) Ativo e
Passivo Circulante e não Circulante. São demonstrados pelos valores de

realização e liquidação, respectivamente, e contemplam as variações mone-
tárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a
data do balanço, reconhecidos em base "pró rata" dia. e) Provisão para Im-
posto de Renda e Contribuição Social. O Imposto de Renda e a Contribuição
Social, quando aplicáveis, são calculados com base no Lucro Tributável ajus-
tado nos termos da Legislação pertinente; f) Provisão para Férias. Constitu-
ída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço
e inclui as parcelas dos encargos sociais correspondentes. g) Caixa e Equi-
valentes de Caixas. Caixa e equivalentes de caixa são representados por
disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras.

   2.018    2.017
Disponibilidades    1.164      971

Caixa 363 518
Banco Conta Movimento 292 251
Disponibilidades em moeda estrangeira 509 202

4. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras.
MOEDAS ESTRANGEIRAS    2.018    2.017

      509       202
 - Dólar Americano  (220) 285 53
 - Euro  (978) 92 58
 - Peso Argentino (706) 8 12
 - Franco Suíço  (425) 5 2
 - Libra Esterlina  (540) 73 37
 - Dólar Canadense  (165) 29 34
 - Peso Chileno  (715) 17 5
 - Iene Japonês  (470) - 1
5. Capital Social. O Capital Social em 31/12/2018 e 2017, está representado
por 1.036.381 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, total-
mente subscritas e integralizadas conforme instrumento particular de altera-

ção contratual 14/09/2016. 6. Contingências. A corretora está contestando
perante MM juízo de Direito da 1º Vara Cível do Foro Regional I Santana, ao
processo de Ação de Responsabilidade Civil Indenizatória por Danos Morais,
com valor inicial de R$ 42 mil. Os assessores jurídicos e a administração da
corretora entendem que o risco de perda é possível para o processo e não
constituiu a respectiva provisão. As declarações de renda dos últimos cinco
exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais.
Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprova-
ção pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. 7. Remune-
ração do Capital Próprio. No exercício de 2018 e 2017 a instituição não
distribuiu juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9 da Lei 9249/
95. 8. Ouvidoria. O componente organizacional encontra-se em funciona-
mento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da
Resolução CMN 3.849 de 25 de março de 2010. 9. Partes Relacionadas. A
Corretora não possui transações com outras partes relacionadas. 10. Remu-
neração da Administração. A remuneração paga aos administradores estão
assim representadas:    2.018    2.017
Honorários da diretoria 78 156
11. Limites Operacionais (Acordo de Basileia). As instituições financeiras
estão obrigadas a manter um patrimônio de referência para o limite de
Basileia, compatível com os riscos de suas atividades e dos ativos ponde-
rados pelo risco. O PR é calculado em conformidade com as Resoluções nº
4.192, 4.193 e 4.194 de 2013 do Conselho Monetário Nacional o qual abran-
ge os riscos de créditos, riscos de mercado e risco operacional. Em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 o PR, calculado para a Instituição está demons-
trado a seguir:
Patrimônio de referência para os limites da Basiléia-    2.018    2.017
Taxa de Câmbio 212 202

Ana Maria Coelho da Mata   -   Sócia - Administradora
Eliana Castro dos Santos Bondezan
Contadora - CRC - 1SP141225-O/6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
São Paulo, 19 de março de 2019.
Ilmos. Senhores Diretores e Administradores da Sagitur Corretora de Câm-
bio Ltda. (atual denominação da Sagitur Viagens Turismo Empreend.
Particip. Ltda.). São Paulo/SP. Opinião com ressalva: Examinamos as de-
monstrações contábeis da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. ("Corretora"),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelo assunto descrito no
paragrafo "Base para opinião com ressalva" as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda.
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião com
ressalva: Em 31 de dezembro de 2018 os saldos correspondentes a "Dispo-
nibilidade em Caixa" no valor de R$ 363 mil e "Disponibilidade em Moedas
Estrangeiras - Espécie" no valor de R$ 480 mil estão baseados em controles
internos, não foram formalizados os termos de conferência de caixa em reais
e moedas estrangeiras. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis". Somos independentes em relação à "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 de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos:
Conforme Nota Explicativa nº 1, o Banco Central do Brasil em 10 de fevereiro
de 2017 através do Oficio 2515/2017-BCB/Deorf/GTSP2 homologou o funci-
onamento da "Corretora". Outras informações que acompanham as de-
monstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da "Insti-
tuição" é responsável por essas outras informações que compreendem o

Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Res-
ponsabilidades 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 'as "Instituição" autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a "Instituição" continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con-
tábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a "Instituição" ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi-
tar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
"Instituição" são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, 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 internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte

da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo pro-
fissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente 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; - Obtemos entendimento dos controles 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 da "Instituição"; - Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração; - Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuida-
de 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 cha-
mar 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 fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, 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 contábeis,inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação 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 defi-
ciências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos.

Veneziani Auditores Independentes  -  CRC 2SP13744/O-1
Alcindo Takachi Itikawa  -  Contador - CRC 1SP088652/O-9

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Ativo      31.12.2018      31.12.2017
Circulante
Disponibilidades 140.335,10 81.375,75
Títulos e Valores Mobiliários 1.051.618,43 1.057.039,71
Contas à Receber 252.545,02 214.802,81
Total do Ativo Circulante 1.444.498,55 1.353.218,27
Não Circulante
Imóveis 133.735.214,53 116.025.106,95
Impostos e Contribuições à Compensar 500.088,77 500.083,32
Depósitos Judiciais 1.868.934,93 1.868.934,93
Impostos à Recuperar 2.833.704,64 2.828.393,65
Contas à Receber 533,44 533,44
Investimentos
Participação no Capital de Sociedades
  Coligadas/Controladas 1.323.069,57 1.325.189,70
Outros Investimentos 1.025.951,82 1.021.693,77
Imobilizado
Móveis, Utensílios e Veículos 2.149.666,34 2.072.302,23
Outras Imobilizações 30.595,17 30.595,17
( - ) Depreciações Acumuladas (2.029.686,30) (1.943.839,36)
Total do Ativo Não Circulante 141.438.072,91 123.728.993,80
Total do Ativo 142.882.571,46 125.082.212,07

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2018      31.12.2017
Circulante
Obrigações Trabalhistas 28.070,54 37.072,27
Impostos à Pagar 18.386,89 15.022,97
Contas à Pagar 2.145.159,60 2.139.593,09
Provisão para Pagamento de Férias 38.827,13 38.590,30
Provisão para Imposto de Renda 85.826,99 82.023,32
Provisão para Contribuição Social 54.023,76 53.251,34
Total do Passivo Circulante 2.370.294,91 2.365.553,29
Não Circulante
Contas à Pagar 82.218,04 82.218,04
Fundo de Reserva 34.934,69 34.934,69
Total do Passivo Não Circulante 117.152,73 117.152,73
Patrimônio Líquido
Capital Social 54.063.652,00 44.363.652,00
Reservas de Capital 11.174.558,87 11.174.558,87
Reserva Legal 6.307.307,55 5.902.526,66
Reservas de Lucros 68.849.605,40 61.158.768,52
Total do Patrimônio Líquido 140.395.123,82 122.599.506,05

Total do Passivo 142.882.571,46 125.082.212,07

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

     31.12.2018      31.12.2017
Receita Operacional Bruta 11.190.851,39 10.767.771,96
Receitas de Locação de Imóveis 11.190.851,39 10.767.771,96
Despesas e Receitas Operacionais (1.845.536,61) (1.926.339,10)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (730.928,24) (839.907,08)
Despesas Financeiras (30.409,71) (23.711,46)
Despesas Tributárias (483.193,25) (433.513,03)
Despesas Imobiliárias (7.955,52) (7.145,43)
Outras Despesas (670.266,03) (622.080,19)
Despesas Patrimoniais (85.846,94) (104.098,52)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (2.120,13) (1.161,80)
Receitas Financeiras 165.183,21 105.278,41
Resultado Antes das Provisões 9.345.314,78 8.841.432,86
Provisão para Contribuição Social (337.155,09) (319.586,80)
Provisão para Imposto de Renda (912.541,92) (863.741,10)
Resultado Após Provisão dos Impostos 8.095.617,77 7.658.104,96
Reserva Legal (404.780,89) (382.905,25)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (2.120,13) 1.161,80
Saldo à Disposição da Diretoria 7.688.716,75 7.276.361,51

COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/A
CNPJ Nº. 60.583.747/0001-41

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 22 de janeiro de 2019 A Diretoria

Investimentos em Coligadas e Controladas
Nossa Participação no Patrimônio Líquido

Empresa Capital Social Patrimônio Líquido Resultado do Exercício            Porcentagem                  Valor
Limeiratec Tecnologia S/A 6.452.148,00 6.119.196,94 (9.805,60) 21,621621% 1.323.069,57

1- Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demons-
trações contábeis referente aos exercícios encerrados em 31 de dezem-
bro de 2018 e 2017, foram preparadas de acordo com as disposições con-
tidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às
normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Princi-
pais Práticas Contábeis - Os títulos e valores mobiliários estão represen-
tados por aplicações de curto prazo e registrados ao custo de aquisição.
O contas à receber refere-se a valores devidos por terceiros que serão
recebidos no próximo exercício. Os imóveis registrados no realizável a
longo prazo, estão contabilizados pelo custo de aquisição. Os depósitos
judiciais estão em garantia de processos de IPTU sobre imóveis, proces-
sos judiciais, receita federal e processos trabalhistas. Os investimentos
em sociedades coligadas e controladas, estão avaliados pelo método de
equivalência patrimonial, e a variação dos investimentos computados no
resultado do exercício. O imobilizado está registrado ao custo de aquisi-
ção e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas
que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens e reconhecida
no resultado do exercício. Contas à pagar são dívidas contraídas com ter-
ceiros que serão pagas no próximo exercício. As provisões para imposto

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

        31.12.2018      31.12.2017
Atividades Operacionais 8.183.584,84 7.763.365,28
Lucro Líquido do Período 8.095.617,77 7.658.104,96
Depreciações 85.846,94 104.098,52
Equivalência Patrimonial 2.120,13 1.161,80
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (17.834.788,39) (22.297.880,74)
Contas à Receber (37.742,21) (14.290,26)
Imóveis (17.710.107,58) (22.221.329,72)
Depósitos Judiciais - (17.919,26)
Impostos à Compensar (5.316,44) (14.502,09)
Móveis e Utensílios (14.199,46) -
Veículos (63.164,65) (25.827,92)
Outras adições em Investimentos (4.258,05) (4.011,49)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 9.704.741,62 15.583.120,76
Contribuições e Encargos à Recolher (9.001,73) 206,91
Impostos à Pagar 3.363,92 (18.505,47)
Contribuição Social e Imposto de Renda 4.576,09 (2.897,44)
Contas à Pagar 5.566,51 162.175,61
Provisão de Férias 236,83 (5.858,85)
Capital integralizado 9.700.000,00 15.448.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 53.538,07 1.048.605,30
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercício 1.138.415,46 89.750,16
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 1.191.953,53 1.138.415,46
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 53.538,07 1.048.665,30

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Capital Reserva Legal Reservas de Lucros              Totais
Saldo em 31.12.2016 28.915.652,00 11.174.558,87 5.519.621,41 53.883.568,81 99.493.401,09
( - ) Capital a realizar 15.448.000,00 - - - 15.448.000,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 7.658.104,96 7.658.104,96
Reserva Legal - - 382.905,25 (382.905,25) -
Saldo em 31.12.2017 44.363.652,00 11.174.558,87 5.902.526,66 61.158.768,52 122.599.506,05
( - ) Capital integralizado 9.700.000,00 - - - 9.700.000,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 8.095.617,77 8.095.617,77
Reserva Legal - - 404.780,89 (404.780,89) -
Saldo em 31.12.2018 54.063.652,00 11.174.558,87 6.307.307,55 68.849.605,40 140.395.123,82

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018
de renda e contribuição social sobre lucro são devidas sobre o 4º trimestre
de 2018 e serão recolhidas nos devidos prazos. As receitas e despesas do
presente exercício, foram contabilizadas pelo regime de competência.
Conforme previsto na legislação, a contribuição social sobre lucro, foi
constituída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada e o imposto de renda
foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, acrescido do
adicional de 10% sobre o excedente em cada trimestre. O regime tributário
adotado pela sociedade no ano calendário de 2018, foi o de lucro presumido.
O capital social totalmente subscrito, está representado por 63.115.652
ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, tendo
sido integralizado o valor de 54.063.652,00, e o saldo no valor de
9.052.000,00 será integralizado no próximo exercício. O lucro líquido apu-
rado em 31 de dezembro de 2018, ficará a disposição da diretoria. 4 - Caixa
e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em
numerário disponível na sociedade, saldo em poder de bancos e aplica-
ções financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluí-
dos na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldo em bancos
= R$ 140.335,10; Aplicações financeiras de curto prazo = R$1.051.618,43;
Caixa e equivalentes de caixa = R$ 1.191.953,53.

São Paulo, 22 de janeiro de 2019

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente

Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Está pronto para ser votado 
em Plenário o projeto que 
restringe o uso de carros 
oficiais. Segundo o autor, 
deputado Pedro Cunha Lima 
(PSDB-PB), essa vedação é 
uma forma de moralizar o 
serviço público e acabar com 
regalias. Pela proposta, fica 
vedado o uso de automóveis, 
por exemplo, por titulares 
de mandato eletivo, magis-
trados federais, membros 
do MPFl, do TCU, e da AGU.

Assim, fi ca limitado o uso 
dos carros ofi ciais à Presi-
dência e Vice-Presidência 
da República, à Presidência 
do Senado e à Presidência 
da Câmara, à Presidência 
do STF, aos ministros de Es-
tado, aos comandantes das 
forças militares e ao chefe 
de Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas. Durante 
a aprovação da matéria na 
CCJ, o ex-senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB) disse 
que não se pode permitir a 
continuidade do uso abusivo 
dos carros de representação, 
“ainda mais quando vivemos 
quadro da vida nacional em 
que se requer e se impõe o 
rigor fi scal e a economia dos 
gastos públicos”.

O senador Sérgio Petecão 
(PSD-AC), porém, apresen-
tou voto em separado pela 
rejeição da matéria. Apesar 
de destacar “o elevado mérito 
do projeto, mormente no que 
se refere ao princípio da mo-
ralidade que norteia a admi-
nistração pública”, Petecão 
sustentou que a proposta é 
inconstitucional por invadir 
a competência privativa dos 
Poderes da União de regular 
o funcionamento interno de 
seus órgãos (Ag. Senado).

Restrição ao 
uso de carros 

ofi ciais

Sistema 
tributário 
complexo 
‘afasta’ 

investidores
A nova diretora da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), 
Flávia Perlingeiro, empossada 
na sexta-feira (29), disse que o 
sistema tributário complexo, com 
indefi nição das regras, e a insegu-
rança jurídica que ainda existem 
no Brasil são problemas que afas-
tam os investidores estrangeiros 
do país. “A gente precisa de um 
arcabouço jurídico institucio-
nal que seja claro e perene. O 
aprimoramento é importante, 
mas não pode ser sinônimo de 
instabilidade”, afi rmou.

Na sua avaliação, trabalhar e 
estudar no exterior - como ela 
fez - ajuda a entender como pen-
sa o investidor externo. A nova 
diretora da CVM é especialista 
na área de clearing (câmara de 
compensação) e emissão de 
bonds (títulos de dívida). Flávia 
ingressou na CVM no último dia 
15, quando a autarquia aprovou 
e editou portaria sobre processos 
de regulação, importante tanto 
para os investidores nacionais 
como estrangeiros. 

A nova diretora admitiu que 
faltam bons projetos de infraes-
trutura no Brasil que possam ter 
fi nanciamentos sólidos. Nesta 
semana, a CVM mudou as regras 
dos fundos de infraestrutura. A 
autarquia passou a permitir que 
qualquer investidor aplique nes-
ses fundos, e não apenas investi-
dores qualifi cados, com carteiras 
superiores a R$ 1 milhão. 

Segundo a nova diretora,a 
alteração deve estimular esse 
mercado e é a melhor canalização 
para investidores individuais, que 
contarão com gestão profi ssional.

De acordo com Flávia, o inves-
tidor tem que ter informação e 
clareza para tomar uma decisão 
embasada. Acredita que há espa-
ço para fomentar novas emissões 
de fundos de infraestrutura,e que 
uma das vertentes mais difíceis 
nesse processo é a entrada “com 
força” do mercado de capitais nos 
projetos de infraestrutura (ABr).
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