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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas Cellera Farmacêutica S.A.. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras individuais da Cellera Farmacêutica S.A. ("Companhia"), que com-
preendem 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 Cellera Farmacêutica S.A. e sua controlada ("Consolidado"), que compreendem o balanço 
patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações consoli-
dadas 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 Cellera Farmacêutica S.A e da Cellera Farmacêutica S.A 
e sua controlada em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 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. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabili-
dades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras indi-
viduais 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 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 demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio 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 internacio-
nais 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 individuais e consolidadas, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 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 audi-
toria 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 razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações 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 concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nos-
sa 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 in-
dividuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela di-
reção, 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 significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.
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Cellera Farmacêutica S.A. - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74
(i) Nas baixas de imobilizado de 2018 o valor de R$ 3.228 é decorrente de reclassificação de imobilizado em andamento para classe de software no intangível.
Consolidado  Terrenos Edificações Instalações Maquinas e equipamentos Obras em andamento Móveis, utensílios e outros Total
Em 1º de janeiro de 2017
Custo  2.550 41.219 20.159 21.380 1 2.839 88.148
Depreciação acumulada   (5.303) (10.904) (10.868)  (1.853) (28.928)
Saldo contábil, líquido  2.550 35.916 9.255 10.512 1 986 59.220
Em 31 de dezembro de 2017
Saldo inicial  2.550 35.916 9.255 10.512 1 986 59.220
Aquisições    89 374 4.971 675 6.109
Baixa    (6.978) (4.171)  (934) (12.083)
Transferência    (1.442) 1.576  (134)
Depreciação   (834) (882) (797)  (196) (2.709)
Baixa da depreciação    5.411 2.876  613 8.900
Saldo contábil, líquido  2.550 35.082 5.453 10.370 4.972 1.010 59.437
Em 31 de dezembro de 2017
Custo  2.550 41.219 9.127 22.434 4.972 1.880 82.182
Depreciação acumulada   (6.137) (3.674) (12.064)  (870) (22.745)
Saldo contábil, líquido  2.550 35.082 5.453 10.370 4.972 1.010 59.437
Em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial  2.550 35.082 5.453 10.370 4.972 1.010 59.437
Aquisições     925 5.789 785 7.499
Baixa (i)     (32) (3.255) (49) (3.336)
Transferência    202 289 (1.593) 1.102
Depreciação   (837) (960) (1.297)  (401) (3.495)
Baixa da depreciação     3  15 18
Saldo contábil, líquido  2.550 34.245 4.695 10.258 5.913 2.462 60.123
Em 31 de dezembro de 2018
Custo  2.550 41.219 9.608 24.970 5.913 3.743 88.003
Depreciação acumulada   (6.974) (4.913) (14.712)  (1.281) (27.880)
Saldo contábil, líquido  2.550 34.245 4.695 10.258 5.913 2.462 60.123

...continuação

(i) Nas baixas de imobilizado de 2018 o valor de R$ 3.228 é decorrente de reclassificação 
de imobilizado em andamento para classe de software no intangível. Inventário Imobili-
zado: Companhia contratou a empresa Global Consult - Consultoria e Serviços Ltda, CNPJ 
03.294.236/0001-76, CRC 3946/RS, consultoria especializada em inventários físicos para exe-
cutar esta atividade na base da Cellera Farmacêutica S.A.. Esta atividade foi efetuada na data 
base 31 de agosto de 2017 e o resultado atesta a integridade da base de 31 de dezembro 
de 2017 e 78% (R$ 2.367) do resultado das baixas é oriundo desta atividade. Em 2018 a 
companhia contratou novo inventário pela Global Consult, e a atividade foi efetuada na data 
base 31 de outubro de 2018 e o resultado atesta a integridade da base de 31 de dezembro de 
2018, não apresentando valor relevante de baixas. Revisão vida util: Em 2017 a companhia 
contratou a empresa Global Consult - Consultoria e Serviços Ltda, CNPJ 03.294.236/0001-76, 
CRC 3946/RS, consultoria especializada em avaliações e emissões para Laudo de Determinação 
de Vida Útil para Bens Móveis da Cellera Farmacêutica S.A. Com base neste laudo individualiza-
do de bens moveis, companhia revisou e adotou premissa da determinação de vida útil média 
conforme Leis, Instruções Normativas e CPCs vigentes. Em nova avaliação realizadas pelas áreas 
técnicas da companhia, verificou-se que em 2018 não houve nenhum fator relevante que que 
pudesse alterar a vida útil de seu ativos. Testes dos bens movéis e imovéis para verifica-
ção de impairment: Em 2017 companhia contratou a empresa Global Consult - Consultoria e 
Serviços Ltda, CNPJ 03.294.236/0001-76, CRC 3946/RS, consultoria especializada em inventá-
rios físicos e avaliações para fazer o Teste de Impairment nos ativos de longa duração da Cellera 
Farmacêutica S.A.. O teste foi efetuado na data base 31 de agosto de 2017 e o resultado atesta 
que os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo valor contabil liquido de R$ 59.437, 
valor inferior ao da avaliação de R$ 44.483 para bens imoveis e R$ 20.138 para bens moveis, 
conforme relatórios emitidos em 16/02/2018 e 23/03/2018, respectivamente. Para 2018 con-
tratou novamente a empresa Global Consult para fazer o Teste de Impairment nos ativos. O 
teste foi efetuado na data base 31 de outubro de 2018 e o resultado atesta que os bens do 
ativo imobilizado estão registrados pelo valor contabil liquido de R$ 60.123, valor inferior ao 
da avaliação de que resultou em R$ 78.587, sendo R$ 55.175 para bens imoveis e R$ 23.412 
para bens moveis, conforme relatórios emitidos em 31/10/2018 e 13/03/2019, respectivamente.
13. Intangiveis: Controladora     Intangível
  Marcas e Soft-  em anda-
   Patentes ware Outros mento Total
Em 01 de janeiro de 2017
Custo  4.980 573 8.896  14.449
Amortização acumulados  (2.229) (474) (5.248)  (7.951)
Saldo contábil, líquido  2.751 99 3.648  6.498
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Saldo inicial  2.751 99 3.648  6.498
Aquisição (i)  71.263    71.263
Baixa   (573)   (573)
Transferências
Amortização  (494) (24) (426)  (944)
Baixa Amortização   498   498
Saldo contábil, líquido  73.520  3.222  76.742
Em 31 de dezembro de 2017
Custo  76.245  8.896  85.141
Amortização acumulados  (2.725)  (5.674)  (8.399)
Saldo contábil, líquido  73.520  3.222  76.742
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial  73.520  3.222  76.742
Aquisição (ii)  55 3.233  62 3.350
Baixa   (46)   (46)
Transferências
Amortização (iii)  (9.966) (200) (371)  (10.537)
Baixa de amortização
Saldo contábil, líquido  63.609 2.987 2.851 62 69.509
Em 31 de dezembro de 2018
Custo  76.297 3.194 5.115 62 84.668
Amortização acumulados  (12.688) (207) (2.264)  (15.159)
Saldo contábil, líquido  63.609 2.987 2.851 62 69.509
(i) Em 22 de dezembro de 2017 a Cellera Farmacêutica S.A. adquiriu ativos relacionados a 
marca Pamelor® (medicamento) da Novartis AG no valor total de R$ 71.089. Dentro destes 
ativos observamos os seguinte: • Marca - R$ 7.378 - com saldo residual de R$ 6.640 em 31 
de dezembro de 2018 - amortização em 10 anos. • Propriedade Intelectual - R$ 28.615 - com 
saldo residual de R$ 25.753 em 31 de dezembro de 2018 - amortização em 10 anos • Registro 
(ANVISA) - R$ 35.096 - com saldo residual de R$ 29.247 em 31 de dezembro de 2018 - amor-
tização em 6 anos. (ii) Nas aquisição de intangível de 2018 o valor de R$ 3.228 é decorrente 
de reclassificação de imobilizado em andamento para classe de software no intangível. (iv) Na 
amortização de 2018 o valor de R$ 9.449 se referem à amortização dos intangíveis relaciona-
dos a marca Pamelor®.

      Intangível
   Marcas e Soft-  em anda-
Consolidado  Ágio Patentes ware Outros mento Total
Em 01 de janeiro de 2017
Custo   4.980 573 8.896  14.449
Amortização acumulados   (2.229) (474) (5.248)  (7.951)
Saldo contábil, líquido   2.751 99 3.648  6.498
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Saldo inicial   2.751 99 3.648  6.498
Aquisição (i) (ii)  9.110 78.266    87.376
Baixa    (573)   (573)
Transferências
Amortização   (689) (24) (426)  (1.139)
Baixa Amortização    498   498
Saldo contábil, líquido  9.110 80.328  3.222  92.660
Em 31 de dezembro de 2017
Custo  9.110 83.248  8.896  101.254
Amortização acumulados   (2.920)  (5.674)  (8.594)
Saldo contábil, líquido  9.110 80.328  3.222  92.660
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial  9.110 80.328  3.222  92.660
Aquisição   341 3.233  62 3.432
Baixa    (49)   (49)
Transferências
Amortização   (10.433) (200) (371)  (11.004)
Baixa de amortização
Saldo contábil, líquido  9.110 70.236 2.984 2.851 62 85.039
Em 31 de dezembro de 2018
Custo  9.110 83.586 3.191 5.115 62 100.860
Amortização acumulados   (13.350) (207) (2.264)  (15.821)
Saldo contábil, líquido  9.110 70.236 2.984 2.851 62 85.039
(i) Em 22 de dezembro de 2017 a Cellera Farmacêutica S.A. adquiriu ativos relacionados a 
marca Pamelor® (medicamento) da Novartis AG no valor total de R$ 71.089. Dentro destes 
ativos observamos os seguinte: • Marca - R$ 7.378 - com saldo residual de R$ 6.640 em 
31 de dezembro de 2018 - amortização em 10 anos; • Propriedade Intelectual - R$ 28.615 
- com saldo residual de R$ 25.753 em 31 de dezembro de 2018 - amortização em 10 anos; 
• Registro (ANVISA) - R$ 35.096 - com saldo residual de R$ 29.247 em 31 de dezembro de 
2018 - amortização em 6 anos. (ii) Em 18 de julho de 2017 a Cellera Farmacêutica S.A. adqui-
riu controlada MIP Brasil Industria e Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda (denominada 
atualmente “Cellera Consumo Ltda”) e nesta operação foi alocado como intangível o contrato 
de exclusividade de distribuição do medicamento da marca Culturelle® no valor de R$ 7.000 
e amortizavel pelo prazo de 15 anos, e em 31 de dezembro de 2018 apresenta saldo resigual 
de R$ 6.339 e ágio na operação de R$ 9.110 não amortizavel. Inicialmente a Companhia tinha 
a expectativa de conseguir a licença e para inicar a comercialização em 2018, contudo, devido 
ao novo marco regualatorio da ANVISA, que alterou os prazos de conceção de licença, e com 
isso a Companhia tem a nova expectativa de inicio da comercialização do Culturelle®, e 2019. 
Teste do agio verificação de impairment: O ágio é alocado à Unidade Geradora de Caixa 
(UGCs): O valor recuperável de uma UGC é determinado com base em cálculos do valor em uso. 
Esses cálculos usam projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contribuição 
social, baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela administração para um período de 
cinco anos. A taxa de crescimento não excede a taxa de crescimento média de longo prazo do 
setor farmacêutico no qual a UGC atua. As premissas-chave utilizadas nos cálculos do valor em 
uso em 31 de dezembro de 2018 são: • Receita, custo e despesa operacional; Entre os períodos 
2019 e 2023, projeção baseada no plano de negócios da companhia projetado para 15 anos. • 
Impostos diretos: A projeção dos impostos diretos foi baseada no regime de tributação de lucro 
real, deduzindo do lucro real 30% referente ao prejuízo fiscal acumulado previsto na legislação 
do IRPJ e CSLL. • Taxa de crescimento: A taxa de crescimento utilizada na projeção foi de 3%, 
taxa inferior as projeções do Banco Central do Brasil. • Taxa de desconto: A taxa de desconto 
utilizada para descontar o fluxo de caixa foi de 21,46% (pré impostos diretos), em BRL e em 
termos nominais (considerando os efeitos de inflação). Com base nesta metodologia, observou-
-se projeção de fluxo de caixa descontado é superior ao valor investido de R$ 12.855 (vide Nota 
11), não existindo a necessidade de impairment.
14. Fornecedores e outras obrigações     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Fornecedores mercado interno  14.357 9.378 14.752 10.101
Fornecedores mercado externo  2.439 7.596 2.439 7.596
Partes Relacionadas
Em 31 de dezembro  16.796 16.974 17.191 17.697
15. Salários, encargos e férias a pagar     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Provisão para férias e 13º salário  2.547 1.697 2.547 1.697
Instituto nacional do seguro social  951 596 951 596
Fundo de garantia do tempo de serviço   150  150
Bonus  1.733 2.870 1.733 2.870
Outros  (12) 354 (12) 354
Em 31 de dezembro  5.219 5.667 5.219 5.667

16. Adiantamento de clientes     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Valeant Farmacêutica do Brasil Ltda  1.160 2.954 1.160 2.954
Em 31 de dezembro  1.160 2.954 1.160 2.954
Trata-se de contrato de fornecimento de produtos industrializados com previsão de antecipação 
de 70% do valor do pedido de venda.
17. Empréstimos     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Empréstimos de curto prazo  6.079  6.079
Empréstimos de longo prazo  20.937  20.937
Em 31 de dezembro  27.016  27.016
(a) Empréstimos por vencimento     Controladora    Consolidado
Data de vencimento  2018 2017 2018 2017
2019  6.079  6.079
2020  6.875  6.875
2021  6.250  6.250
2022  6.250  6.250
2023  1.562  1.562
Em 31 de dezembro  27.016  27.016
(b) Movimentação empréstimo
  2017    2018
  Saldo inicial Adições Pagamentos Juros Saldo final
Banco Sicoob (i)   (25.000) 1.649 (1.649) (25.000)
Banco ABC Brasil S/A (ii)   (2.000)  (16) (2.016)
Total dos empréstimos   (27.000) 1.649 (1.665) (27.016)
(i) Encargos pós-fixados estipulados em 100% (cem por cento) da taxa média das operações 
de CDI divulgadas pela - CETIP, Camara de custódia e liquidação de títulos privados, acrescidos 
da taxa de juros de 2,5002% ao ano. (ii) Juros remuneratórios em 100% (cem por cento) do 
CDI - Certificado de depósito interfinanceiro - Taxa média CDI over estragrupo DI - CETIP, capi-
talizados diariamente, acrescidos da taxa de 3,50% ao ano. 18. Provisões: (a) Trabalhistas: 
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, em andamento, e está discutindo 
essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são 
amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses 
processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada por seus assessores legais 
externos.      Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Civeis   75  75
Trabalhistas  184 142 184 142
Em 31 de dezembro  184 217 184 217
A movimentação da provisão no exercício de 2018 está demonstrada a seguir:
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Em 1 de janeiro  217 273 217 273
Reversões de provisões  (185) (56) (185) (56)
Contituição de provisões  152  152
Em 31 de dezembro  184 217 184 217
(b) Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Civeis  759 794 759 794
Trabalhistas  1.189 5.560 1.189 5.560
Tributário  4.354 229 4.354 229
Em 31 de dezembro  6.302 6.583 6.302 6.583
19. Outros créditos e provisões: O valor de outras provisões está relacionado com o pro-
cesso de aquisição da controlada pela Cellera Farmacêutica S.A. No "Acordo de Investimento e 
Outras Avenças" foram fornecidas garantias sobre certas transações pelo acionista que alienou 
o controle. Em 31 de dezembro de 2017, essas garantias totalizam R$ 4.291, estão registradas 
no ativo e no passivo circulante nas rubricas de "Outros Créditos" e "Outras Provisões da 
controladora. Em 31 de dezembro de 2018, essas garantia foram revisadas e atualizadas re-
sultando no valor de R$ 4.005, que continuam registradas no ativo e no passivo circulante nas 
rubricas de "Outros Créditos" e "Outras Provisões da controladora. 20. Imposto de renda 
e contribuição social diferidos: A Companhia tem como politica não reconhecer no ativo 
imposto diferido referente aos prejuízos fiscais devido ao historico de prejuízos e esta politica 
sera revista no momento em que ocorrer lucro tributável futuro ao curto prazo e sendo assim 
possivel a compensação. Valor não reconhecido é de R$ 58.827 referente a 34% do prejuízo 
acumulado (R$ 173.022) da companhia. Na operação da aquisição da controlada, foi reconhe-
cido ativo intangível no valor de R$ 7.000 referente ao contrato de distribuição exclusiva. Este 
contrato é amortizável em 15 anos contabilmente, tendo amortizado R$ 467 no ano de 2018. 
Para fins fiscais, este intangível não é amortizável, devido a isto, existe o valor de R$ 2.380 
reconhecido como passivo diferido no consolidado, com amortização acumulada em R$ 225 em 
31 de dezembro de 2018, sendo amortizado R$ 159 em 2018.
21. Outras contas a pagar       Controladora     Consolidado
  Nota 2018 2017 2018 2017
Earn-Out investimento  10 e 11 2.279 2.484 2.279 2.484
Em 31 de dezembro   2.279 2.484 2.279 2.484
Conforme determina o contatrato caso receita liquida gerada pelo produtos da empresa ad-
quirida nos 12 meses anteriores à data do 5º aniversario da data de aquisição (18 de julho de 
2022) seja inferior a R$ 30.000, o valor do Earn-Out 2 sera de R$ 0. Em 2017 conforme melhor 
estimativa disponivel, valor era de R$ 4.952, aplicando taxa de desconto de 14,80%, passivo 
reconhecido no valor de R$ 2.484, contudo a comercialização do produto, não inicio em 2018 
conforme previsão incial, diante disso depois de nova avaliação o novo valor reconhecido é de 
R$ 2.279. 22. Patrimonio Liquido: (a) Capital Social: O Capital Social da Companhia subs-
crito e integralizado em 2018 é de R$ 390.697.608,37 (R$ 324.638.614,56 em 2017), dividido 
em 559.774.950 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. A movimentação do capital 
social duranto o exercício de 2018 é demontradas no quando a seguir:
                       Composição do Capital Social
  Capital Capital
  integra- a inte- Capital
  lizado gralizar Social
Em 1º de janeiro de 2017  98.791  98.791
Aumento de capital - Capital integralizado em moeda corrente  119.534  119.534
Aumento de capital - Capital a integralizar em moeda corrente   22.816 22.816
Aumento de capital - Capitalização de ativos (Mútuo)  65.125  65.125
Aumento de capital - Capitalização de ativos (Contas a pagar)  18.373  18.373
Em 31 de dezembro de 2017  301.823 22.816 324.639
Aumento de capital - Capital integralizado em moeda corrente  66.059  66.059
Aumento de capital - Capital a integralizar em moeda corrente   2.250 2.250
Integralização de Capital em moeda corrente  7.651 (9.901) (2.250)
Em 31 de dezembro de 2018  375.533 15.165 390.698

(i) Em 23 de novembro de 2018 ocorreu o aumento de capital no importe de R$ 61.000, onde 
R$ 38.970 estava destinado à aquisição de ativos relacionados a marca Benerva® (medicamen-
to) da Bayer Consumer Care AG.. Segue composição do capital social da Companhia:
   2018  2017
  Quantidade  Quantidade
  de ações Capital de ações Capital
  - milhares Social - milhares Social
VSAP24 - Fundo de Investimentos
 em Participações  453.692 321.266 342.003 263.266
Omilton Visconde Junior  61.738 47.165 60.353 46.459
Marcel Visconde  44.345 22.267 30.191 14.914
  559.775 390.698 432.547 324.639
(b) Capital a integralizar: Movimentação do saldo de capital a integralizar conforme condi-
ções estabelecidas em ata.  Composição do capital a integralizar
  Omilton  Capital
  Visconde Marcel a inte-
  Junior Visconde gralizar
Em 1º de janeiro de 2017
Aumento de capital - Capital a integralizar 
 em moeda corrente  (17.915) (4.901) (22.816)
Integralização de Capital em moeda corrente
Em 31 de dezembro de 2017  (17.915) (4.901) (22.816)
Aumento de capital - Capital a integralizar 
 em moeda corrente (i)   (2.250) (2.250)
Integralização de Capital em moeda corrente (ii)  5.000 4.901 9.901
Em 31 de dezembro de 2018 (iii)  (12.915) (2.250) (15.165)
(i) Saldo de capital a integralizar pelo socio conforme ato de 23/11/2018, integralizado em 
janeiro de 2019. (ii) Capital integralizado pelos sócios em 2018, referente aos atos de au-
mentos de capital do exercício anterior. (iii) prazo limite para integralização estabelecido em 
ata é 19/12/2024 e 31/01/2019, respectivamente. (c) Reserva de capital: Valores alocados 
em capital a integralizar são atualizados com base em índices financeiros e contabilizados em 
reserva de capital conforme estabelecido em ata.
  Valor Contábil
Reserva de capital em 31 de dezembro 2017  364
Omilton Visconde Junior - IPCA + 5,00% a.a.  919
Omilton Visconde Junior - IPCA + 6,50% a.a.  769
Marcel Visconde - IPCA + 6,50% a.a.  148
Reserva de capital em 31 de dezembro 2018  2.200
23. Receita: A reconciliação entre as vendas brutas e a receita líquida é como segue:
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Vendas brutas de produtos  127.837 78.100 129.896 79.182
Impostos sobre vendas  (21.095) (16.579) (21.868) (17.204)
Devoluções e cancelamentos  (3.509) (2.335) (3.912) (2.379)
Receita líquida  103.233 59.186 104.116 59.599
24. Despesas por natureza     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Despesas com fretes  (4.339) (2.301) (4.827) (2.373)
Despesas com pessoal  (46.020) (31.579) (46.490) (32.797)
Depreciação e amortização  (14.340) (3.766) (14.340) (3.848)
Despesas com aluguéis  (981) (540) (981) (626)
Comissão sobre vendas  (4.019) (2.481) (4.439) (2.460)
Despesas com propaganda e publicidade  (5.729) (909) (6.729) (1.197)
Despesas com vendas  (43.233) (22.537) (43.233) (22.537)
Custos das vendas intercompanies  (184)  (184)
Serviços prestados de pessoas jurídicas  (10.589) (8.371) (11.276) (8.824)
Despesas viagens e estadias  (3.123) (865) (3.123) (873)
Despesas seguros e prêmios  (466) (141) (466) (160)
Despesas taxas diversas  (1.276) (1.385) (1.699) (1.500)
Despesas com energia elétrica, 
 água, telefone e correios  (3.564) (2.752) (3.588) (2.775)
Despesas materiais de uso e consumo  (4.871) (2.641) (4.871) (2.641)
Despesas com advogados  (775) (1.057) (794) (1.076)
Outros  (3.987) (4.193) (1.778) (4.289)
Total do custo das vendas, despesas com 
 vendas e despesas administrativas  (147.496) (85.518) (148.818) (87.974)
25. Receitas e despesas financeiras     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Receita financeira
Variação cambial  217 273 217 273
Rendimento aplicação financeira  833 980 833 981
Juros ativos  259 60 263 60
Ajuste a valor presente
Outros  12 150 13 226
Total da receita financeira  1.322 1.463 1.326 1.540
Despesa financeira
Variação cambial  (469) (435) (469) (435)
Juros passivos  (2.121) (344) (2.122) (363)
Despesas IOF  (533) (274) (601) (308)
Descontos concedidos  (449) (185) (548) (248)
Outros  (220) (104) (437) (164)
Total da despesa financeira  (3.792) (1.342) (4.177) (1.518)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  (2.470) 121 (2.851) 22
26. Eventos subsequentes: (a) Aquisição da marca Benerva®: Em 31 de janeiro de 
2019 a Cellera Farmacêutica S.A. adquiriu ativos relacionados a marca Benerva® (medica-
mento) da Bayer Consumer Care AG no valor total de R$ 38.970, cuja a comercialização dos 
produtos por parte da Cellera iniciou-se em fevereiro de 2019. (b) Aumento de Capital: Em 
03 de abril de 2019 em assembleia geral extraordinária foi aprovado aumento de capital no va-
lor de R$ 40.394, dos quais R$ 35.939 foram integralizados na data do ato em moeda corrente 
nacional, o saldo de R$ 4.455, deveram ser integralizados até 30 de dezembro de 2019, em 
moeda corrente nacional, sendo certo que os valores a serem integralizados a prazo deverão ser 
devidamente atualizados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA) acrescida de sobre-
taxa de 5,0% ao ano ("Sobretaxa" e em conjunto com a variação acumulada do IPCA "Corre-
ção"), desde a data da subscrição até a data da efetiva integralização, conforme descrito no ato.

O governo federal planeja 
aumentar a construção de ha-
bitações populares para 500 mil 
unidades em 2020, disse ontem 
o ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni.

A meta para este ano é a 
entrega de 400 mil casas. “Já es-
tamos direcionando, tanto para 
o programa Minha Casa, Minha 
Vida, quanto para as obras de 
infraestrutura, os pouco recursos 
que nós temos para que o setor 
da construção civil continue 
gerando milhares de empregos”, 
disse o ministro no 91º Encontro 
Nacional da Indústria da Cons-
trução Civil (Enic).

A meta do governo é aumentar 
para o próximo ano a entrega de 
moradias populares. “Nós temos 
uma média anual de 400 mil habi-
tações entregues, que nós vamos 
manter este ano. Isto vai requerer 
do governo um super esforço. 
O ministro Canuto [Desenvol-
vimento Regional], juntamente 
com sua equipe, prepara uma 
reestruturação do Minha Casa, 
Minha Vida, exatamente para 
permitir que, no ano que vem, 
a gente possa construir 500 mil 
casas. É uma meta”, disse.

O presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), José Carlos 
Martins, ressaltou que uma das 
principais demandas do setor 
é o acesso ao crédito, princi-

Meta para 2020 é 
construir 500 mil casas 

populares, diz Onyx

palmente para as pequenas e 
médias empresas, e a aprovação 
da reforma da Previdência. “É 
claro o nosso otimismo. Po-
rém, sabe-se de riscos que nós 
temos, como a não aprovação 
da reforma da Previdência. 
Por isso que todos nós, neste 
instante, estamos trabalhando 
para aprovar, porque o investi-
dor não colocará um dinheiro 
hoje, para retornar daqui a dez 
anos, se não tiver segurança de 
como o Brasil estará naquele 
momento”, disse(ABr).
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Ministro da Casa Civil, Onyx 

Lorenzoni,no 91º Encontro 

Nacional da Indústria da 

Construção.

De acordo com balanço 
divulgado ontem (16) 
pela Controladoria-

Geral da União (CGU), desse 
total, 93,5% foram respondidas 
dentro do prazo legal. “Atual-
mente, apenas 827 (0,11%) 
dos pedidos fi caram sem mani-
festação do órgão ou entidade 
procurado. Esse número vem 
caindo de maneira sistemática, 
ao longo do tempo”, informou, 
em nota.

O diretor de Transparência e 
Controle Social da CGU, Otávio 
de Castro Neves, comemora 
os resultados. “Há desde o 
cidadão que faz pedido para 
tentar resolver uma questão 
pessoal, algum acesso ao 
serviço público, membros da 
academia que usam a LAI para 
suas pesquisas, o setor privado 
querendo saber da tomada 
de decisão dos governos para 
fazer seus planejamentos”, 
disse. As solicitações restantes 
ainda estão no período que os 
órgãos e entidades têm para 
responder, de até 20 dias, 
prorrogáveis por mais 10 dias. 
O tempo médio de resposta é 
de 15,89 dias.

Das respostas enviadas, o 
acesso à informação foi con-
cedido, total ou parcialmente, 
em 74,58% e negado em 8,26% 
por conter dados pessoais ou 
sigilosos, demanda incom-
preensível ou genérica, e até 
envolver processo decisório em 
curso. O restante dos pedidos 
não foi atendido por não tratar 
de matéria da competência 
legal do órgão solicitado, pela 
informação não existir ou por 
solicitações duplicadas.

O Ministério da Economia 
recebeu a maior quantidade 

de pedidos via LAI, seguido por 
INSS, Aneel, Caixa e Superin-
tendência de Seguros Privados. 
Os pedidos foram oriundos de 
mais de 90% dos municípios 
brasileiros. Os solicitantes es-
tão localizados, principalmente, 
nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e no 
Distrito Federal. A maior parte 
é do sexo masculino (54,4%). 

“Há espaço para se avançar”, 
reconheceu diretor de Trans-
parência e Controle Social da 
CGU. “Há órgãos que têm uma 
característica de ser mais reclu-
so que os outros, mas o cenário 
é extremamente positivo. A 
gente tem conseguido sim na 
maioria dos casos ser transpa-
rente. Nos casos que ainda há 

difi culdades há ferramentas 
para que as pessoas recorram”, 
ressalta o diretor da CGU.

Castro Neves pontua que “al-
gumas áreas cinzentas, precisam 
de defi nições mais claras”. Mas 
lembra que “ao mesmo tempo 
que tem que dar transparência, o 
Estado tem que ser responsável 
com quem está sob a tutela dele”.
Já nos casos em que o órgão não 
responde um pedido dentro do 
prazo legal, o cidadão pode en-
trar com uma reclamação pelo 
sistema e-SIC, direcionada à 
autoridade de monitoramento 
da LAI neste órgão. Se mesmo 
assim a entidade não respon-
der ao pedido, o solicitante 
poderá apresentar recurso à 
CGU, para que sejam apresen-
tados esclarecimentos (ABr).

Governo já recebeu mais de 745 mil 
pedidos de Acesso à Informação

Desde que a Lei de Acesso à Informação (LAI) entrou em vigência, em 16 de maio 
de 2012, o Executivo federal já recebeu mais de 745 mil pedidos de informações 
via essa ferramenta

O Ministério da Economia recebeu a maior 

quantidade de pedidos.
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Receita 
aumenta para 
R$ 5 milhões 

parcelamentos 
de dívidas

Os contribuintes que de-
vem até R$ 5 milhões po-
dem parcelar débitos com 
a Receita Federal. O Diário 
Ofi cial da União publicou 
ontem (16) instrução nor-
mativa que amplia em cinco 
vezes o valor máximo de 
parcelamento ordinário. 
O limite anterior, de R$ 1 
milhão, não era reajustado 
desde 2013. 

O parcelamento ordinário 
permite que os débitos com 
o Fisco sejam renegociados 
em até 60 parcelas (cinco 
anos). No entanto, diferen-
temente dos parcelamentos 
especiais, também chama-
dos de Refi s, não há desconto 
nas multas e nos juros.

A instrução normativa 
foi necessária depois que o 
Ministério da Economia re-
vogou uma portaria conjunta 
da Receita Federal e da Pro-
curadoria-Geral de Fazenda 
Nacional (PGFN) de 2009 
que unifi cava os procedi-
mentos para o parcelamento 
de débitos nos dois órgãos. A 
Receita administra as dívidas 
tributárias (tributos em atra-
so). A PGFN cuida da dívida 
ativa da União, que reúne os 
débitos cobrados na Justiça.

Segundo a portaria, o valor 
de cada parcela será obtido 
mediante a divisão do valor 
da dívida consolidada pelo 
número de parcelas pedi-
das, desde que a prestação 
mínima corresponda a R$ 
200 para devedor pessoa 
física ou R$ 500 para devedor 
pessoa jurídica  (ABr).

Hotel Majestic S/A
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 27/04/2019
Local e Hora: Sede Social, Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, em Águas de Lindóia/SP, às 10:30 hs do dia 27/04/2019. 
Presença: Acionistas representando a maioria do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no 
Livro “Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensada. Composição da Mesa: Presidente: José Artur Bernardi; 
Secretário: Julio Cesar Bernardi. 1 - Deliberações tomadas por Unanimidade: Na AGO: I - Foram Aprovados, 
com as abstenções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, 
referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2018, publicado no DOESP, em 12/03/2019, na página 129 e no 
Jornal Empresas e Negócios, do dia 12/03/2019, na página 05. II - Foi Aprovada a suspensão dos lucros do exer-
cício de 2018, para converter em reservas legais e estatutárias. 2 - Na AGE: I - Foi Aprovado o Cancelamento de 
373.325 ações nominais em custódia na Tesouraria no Hotel. II -O Capital Social continua sendo de R$ 3.500.000,00, 
divididos em 3.126.675 Ações Nominativas, no valor de R$1,1194 cada uma. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a ata, no livro próprio, aprovada e por todos os presentes assinada. Apresente Ata é Cópia Fiel da 
Lavrada em Livro Próprio. Águas de Lindóia, 27/04/2019. José Artur Bernardi - Presidente; Julio Cesar Bernardi - 
Secretário; Edgar José Bernardi; Olívia Faria Bernardi; Marcos de Almeida; Elizabeth Fiori; Margareth Fiori (pp) Ercy 
Benedicta Bernardi Alencastro; Julio Cesar Bernardi Edson Bernardi Junior (p.p) Hermínio Pirani Bernardi; Apinagés 
Administradora de Bens S/A. JUCESP n° 245.520/19-3 em 08/05/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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