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São Paulo, sábado a segunda-feira, 23 a 25 de fevereiro de 2019

mais fácil você conseguir
convencer alguém através
dos sentimentos do que
da lógica. Sempre aposte
nos valores emocionais ao
invés do raciocínio lógico.
Um coach de emagrecimento, por exemplo, não
foca em quantos quilos
seus clientes perderão,
mas em como eles ficarão
mais felizes.
2) Sabia com quem está
falando - Quando você
sabe quem é o seu ouvinte, é muito mais fácil
acertar a comunicação.
Um empresário jovem da
tecnologia pensa muito
diferente de um empresário varejista, por exemplo.
Aposte no conhecimento

do seu público.
3) Aprenda a ouvir - Ouvir
pode ser muito melhor
do que falar. Isso porque
é mais fácil ter uma boa
comunicação ouvindo do
que falando. As pessoas
sentem-se bem e acolhidas quando estão sendo
ouvidas. Isso te permite
criar uma ligação pessoal
com elas e ainda fazem
conhecer melhor o seu
público.
4) Mostre que é possível
ganhar algo - Se você está
oferecendo um serviço
para alguém, por exemplo,
mostre o que ele ganha.
Um coach de beleza não
oferta coach de beleza, ele
oferta melhorias na apa-
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter a vossa apreciação os Balanços Patrimoniais, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações dos
Resultados Abrangentes, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações dos Fluxos de Caixa relativos ao exercício social findo em 31/12/2018. Permanecemos à disposição para
esclarecimentos que se fizerem necessários.
A Diretoria.
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Ativo
Controladora
Consolidado Passivo e patrimônio líquido
Controladora
Consolidado
Controladora Consolidado
Circulante
2018
2017 2018
2017 Circulante
2018
2017 2018
2017
Fluxos de caixa
Caixa e equivalentes de caixa 152
273 1.364 8.279 Fornecedores
11.113
4.513 11.327 4.642
das atividades operacionais
2018 2017 2018 2017
Instrumentos financeiros 208.954 190.990 229.893 200.176 Contas a pagar - Partes
Lucro antes do imposto de
Contas a receber de clientes 2.528
2.640 3.151 3.347
relacionadas
838
174
882
167
renda e da contribuição social 26.731 43.668 28.134 45.836
Contas a receber Tributos a recolher
2.572
2.295 2.972 2.750
Ajustes para conciliar o lucro
Partes relacionadas
11.264
12.099 11.575 12.389 Salários e encargos sociais 12.428
11.112 13.425 12.160
antes do imposto de renda
Tributos a recuperar
3.636
2.528 4.137 2.981 Provisão de Contingência
178
e da contribuição social.
Outros ativos
2.534
2.524 3.770 3.995 Dividendos a pagar
5.030
8.270 5.030 8.270
Depreciações e amortizações 11.975 8.757 12.318 8.840
Depósitos judiciais/Caução
178
- Outros passivos
300
380 9.101 9.661
Valor residual imobilizado baixado
(28)
(26) (28)
(26)
229.068 211.054 254.068 231.167
32.281
26.744 42.915 37.650
Reversão provisão para contingências 952
762 1.114
772
Não circulante
Não circulante
Provisão para créditos de
Imposto de renda diferido 2.689
5.172 2.689 5.172 Provisão para contingências 3.459
2.507 3.579 2.643
liquidação duvidosa
(3)
14
43
70
Outros valores a receber
337
506
337
508
3.459
2.507 3.579 2.643
Resultado da equivalência patrimonial (5.108) (7.616)
Depósitos judiciais e cauções 1.955
1.327 2.059 1.431 Patrimônio líquido
34.519 45.559 41.581 55.492
4.981
7.005 5.085 7.111 Capital social
253.010 219.930 253.010 219.930
(Aumento) redução nos ativos
Investimentos
24.972
19.865
- Reserva legal
7.576
6.518 7.576 6.518
operacionais:
Imobilizado
10.853
12.213 10.861 12.223 Reserva de lucros
15.090
24.810 15.090 24.810
Instrumentos financeiros
(17.964) (39.108) (29.717) (14.468)
Intangível
66.368
55.198 76.982 65.876 Reserva especial de ágio
24.826
24.826 24.826 24.826
Contas a receber de clientes
116 1.036
153
105
102.193
87.276 87.843 78.099
300.502 276.084 300.502 276.084
Contas a receber - partes relacionadas 834 (1.337) 813
75
107.174
94.281 92.928 85.210 Total do passivo e do
Impostos a recuperar
(1.108) 775 (1.156) 891
Total do ativo
336.242 305.335 346.996 316.377
patrimônio líquido
336.242 305.335 346.996 316.377
Outros ativos
159 (1.052) 396 1.974
Depósitos judiciais/depósitos
'(021675$d®(6'25(68/7$'2
em garantia
(627) (662) (805) (690)
Controladora
Consolidado
Aumento (redução) nos passivos
Operações continuadas
2018
2017
2018
2017
operacionais:
Receita líquida dos produtos vendidos e dos serviços prestados
143.249
148.251
159.039
166.384
Fornecedores
6.600
573 6.684
626
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
(96.976)
(91.895)
(106.163)
(101.593)
Contas a pagar - partes relacionadas 664
163
716
167
Lucro bruto
46.273
56.356
52.876
64.791
Impostos a recolher
277 (1.214) 222 (1.282)
(Despesas) receitas operacionais
Salários e encargos sociais
1.316
298 1.265
298
Gerais e administrativas
(36.332)
(35.786)
(37.948)
(37.341)
Outros passivos
(80) (428) (560) (332)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas
37
9
37
76
Caixa líquido proveniente das
Participação em sociedades controladas
5.108
7.616
atividades operacionais
24.706 4.603 19.592 42.856
Lucro operacional
15.086
28.195
14.965
27.526
Imposto de renda e contribuição
Resultado Ànanceiro
social correntes
(3.070) (6.365) (4.472) (8.533)
Despesas financeiras
(690)
(875)
(1.087)
(1.092)
Caixa líquido gerado pelas
Receitas financeiras
12.335
16.349
14.256
19.402
atividades operacionais
21.636 (1.763) 15.120 34.322
Receitas Ànanceiras líquidas
11.645
15.474
13.169
18.310
Fluxos de caixa das atividades
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
26.731
43.669
28.134
45.836
de investimentos
Imposto de renda e contribuição social
Dividendos recebidos
- 28.169
Corrente
(3.069)
(6.365)
(4.472)
(8.532)
Adição de ativo imobilizado
Diferidos
(2.483)
(2.483)
(2.483)
(2.483)
e intangível
(21.757) (27.980) (22.035) (29.321)
(5.552)
(8.848)
(6.955)
(11.015)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
34.821
21.179
34.821
Lucro líquido do exercício
21.179
pelas atividades de investimentos (21.757) 189 (22.035) (29.321)
Quantidade de ações do capital social no fim do exercício
160.134.935 151.865.057 160.134.935 151.865.057
Aumento (redução) líquido de
Lucro liquido do exercício por lote de mil ações do capital social - Básico - R$
132,26
229,29
caixa e equivalentes de caixa (121) (1.574) (6.915) 5.001
Caixa e equivalentes de caixa no
'(021675$d®(6'$6087$d®(6'23$75,0Ð1,2/Ë48,'2
início do exercício
273 1.847 8.279 3.278
Caixa e equivalentes de caixa no
Capital Reserva especial Reserva
Reserva Lucros/(prejuízos
273 1.364 8.279
Ànal do exercício
152
social
de ágio
legal
de lucros
acumulados)
Total
Em 31 de dezembro de 2016
176.319
24.826
4.776
32.709
- 238.630
'(021675$d®(6'(
Lucro líquido do exercício
34.821
34.821
5(68/7$'26$%5$1*(17(6
Reserva legal
1.742
(1.741)
1
Controladora
Consolidado
Reserva de lucros
32.709
(7.899)
(24.810)
2018 2017 2018 2017
Distribuição de dividendos
10.902
(8.270)
2.632
Lucro líquido do exercício
21.179 34.821 21.179 34.821
Em 31 de dezembro de 2017
219.930
24.826
6.518
24.810
- 276.084
Outros resultados abrangentes
Aumento de capital
24.810
(24.810)
Resultado abrangente total 21.179 34.821 21.179 34.821
Dividendos a Pagar
8.270
8.270
Resultado abrangente atribuível aos
Lucro líquido do exercício
21.178
21.178
Acionistas controladores
21.179 34.821 21.179 34.821
Reserva legal
1.058
(1.058)
Resultado abrangente total 21.179 34.821 21.179 34.821
Reserva de lucros
15.090
(15.090)
Distribuição de dividendos
(5.030)
(5.030)
e a comercialização de medicamentos e insumos farmacêuticos, produtos e
Em 31 de dezembro de 2018
253.010
24.826
7.576
15.090
- 300.502
equipamentos de tecnologia para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal,
127$6(;3/,&$7,9$6'$$'0,1,675$d2
perfumes e alimentos, incluindo Órteses, Próteses e Materiais especiais (OPME),
1. Informações gerais: A Companhia Brasileira de Gestão de Serviços de identificação, outros equipamentos de informática utilizados na prestação prestação de serviços de gestão de pedidos, cadastros, faturamentos e liquidação
de pagamentos a serem feitos por OPME e outros materiais, medicamentos, e/
dos
seus
serviços,
bem
como
a
prestação
de
assistência
técnica
a
referidos
(“Companhia” ou “Grupo”), com sede em Barueri, Estado de São Paulo, foi
constituída em 25 de maio de 1998 tendo como objetivo principal: (a) a prestação equipamentos; e (e) prestação de serviços de consultoria em negócios; estratégia, ou equipamentos de saúde; a prestação de serviços de consultoria em negócios,
de serviços de interconexão de rede eletrônica e outros serviços correlatos pesquisa e análise de mercado em seu ramo de atuação; e (f) a participação em estratégia e análise de mercado em seu ramo de atuação; a prestação de serviços
entre operadoras de saúde e prestação de serviços médicos e hospitalares outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista. de intermediação de vendas de OPME e outros materiais, medicamentos e/ou
(como hospitais, clÍnicas médicas e laboratórios), quaisquer outros agentes No contexto operacional a “CBGS” possui investimentos em controladas diretas equipamentos de saúde a fornecedores de OPME em conformidade à alteração
do sistema suplementar, indústrias farmacêuticas, laboratórios, distribuidores, como segue: A Prevsaúde Comercial de Produtos e Benefícios de Farmácia contratual acima referida. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As
atacadistas, empresas do gênero, estipulantes, empresas usuárias e planos Ltda. (“Prevsaúde”) é uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações
de saúde, drogarias, entre outras, e seguradoras em plataforma tecnológica; limitada com sede em Barueri, Estado de São Paulo e foi constituída em 7 de contábeis individuais e consolidadas vêm sendo aplicadas de modo consistente
(b) a prestação de serviços de (i) suporte à administração de dados, (ii) suporte janeiro de 1997. A Prevsaúde tem como objeto social a administração do consumo em todos os exercícios apresentados. 2.1. Base de preparação: As
à prospecção, vendas e ativação de cartões de identificação, (iii) emissão de e utilização de benefícios farmacêuticos, medicamentos, drogas e correlatos, demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico
cartões de identificação e senhas, impressão e envelopamento, (iv) autorização por conta própria ou por terceiros; e a participação como holding em outras como base de valor e os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo
e processamento de transações, (v) atendimento e retenção de clientes, (vi) sociedades não financeiras, empresárias ou simples, como sócia ou acionista. A contra o resultado do exercício. 2.1.1. Demonstrações contábeis individuais e
prevenção a fraudes, (vii) conversão de dados, (viii) intercâmbio de dados por Empresa Guilher Com. Imp. Exp. e Distribuição de Medicamentos para Saúde consolidadas: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas (“Grupo”)
meio eletrônico, (ix) digitalização, (x) automatização de processos; (xi) leitura Ltda. (“Guilher”) que é uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade estão sendo apresentadas, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil,
de informações de cartões, e (xii) roteamento de transações não financeiras. A limitada com sede em Cajamar, Estado de São Paulo, foi constituída em 22 disposições da lei 6.404/76, alterada pela lei 11.638/2007 e legislações posteriores.
$',5(725,$
Companhia não atuará na captura e processamento de transações de cartões de novembro de 2011, e foi adquirida em 17/01/2013. Cabe ressaltar que
de crédito ou de cartões de débito; (c) a prestação de serviços de atendimento em 27/03/2013 foi constituída também uma filial da sociedade na cidade de
Claiton Pécula - Contador - CRC - 1SP 142070/O-5
telefônico ao consumidor, marketing telefônico (telemarketing), atendimento Barueri, Estado de São Paulo conforme 3ª alteração contratual na referida data.
As demonstrações contábeis foram auditadas pela KPMG auditores
em call center e afins; (d) a locação ou comercialização de leitoras de cartões A Guilher tem como objeto social a importação, a exportação, a distribuição
independentes e encontram-se à disposição dos acionistas em nossa sede.

(*) - É máster coach trainer,
palestrante e mentor da área de
desenvolvimento humano.

Bispos serão
obrigados a denunciar
casos de pedofilia
Membros do clero serão obrigados a denunciar casos de pedofilia às
autoridades competentes, em uma
forma de tentar acabar com os inúmeros episódios de acobertamento
na Igreja. A medida foi discutida e
decidida durante a cúpula convocada pelo papa Francisco para debater
o combate aos abusos sexuais, que
começou na quinta-feira (21), indo
até domingo (24).
“Chegaremos à obrigação de
denúncia, queremos a Igreja como
Jesus quer. Se há um mal na Igreja, a
pessoa tem a obrigação de informar
as autoridades competentes, não
queremos mais esconder as coisas”,
declarou o arcebispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich,
presidente da Comissão de Bispos
das Conferências Episcopais da UE.
Questionado se bispos também
poderão ser depostos caso escondam casos de pedofilia, Hollerich
respondeu: “Sim, se culpados, é
preciso fazê-lo”. Durante os trabalhos da cúpula, o Papa publicou no
Twitter que os membros do clero
precisam “se livrar da tentação”
de querer salvar a si mesmos e sua
“reputação”.
“Ajuda-nos a assumir a culpa e a
buscar juntos respostas humildes
e concretas em comunhão com
todo o povo de Deus”, acrescentou. O objetivo da reunião é definir
protocolos claros para combater
casos de pedofilia na Igreja, após
inúmeros escândalos terem abalado
sua imagem em diversos países
do mundo, como Austrália, Chile,
Estados Unidos e Irlanda.
“Não podemos permitir ninguém
no ministério que possa fazer mal
a menores”, disse o arcebispo de
Malta, Charles Scicluna, também
secretário-adjunto da Congregação
para a Doutrina da Fé. No segundo
dia de cúpula, o Vaticano distribuiu
entre os bispos a documentação
oficial da ONU sobre a luta contra
a violência aos menores (ANSA).

o universo jurídico se
diz que “é melhor um
mau acordo, do que
uma boa demanda”, sob a ótica
de que melhor é buscar uma
conciliação entre as partes, do
que o reconhecimento de seus
direitos por meio de ações judiciais, ou seja, de certa forma,
prevenindo-se o nascimento de
uma demanda. Nesse sentido,
a evolução da legislação foi evidente, quando, na exposição
de motivos do novo Código de
Processo Civil – CPC de 2015,
expressamente, “deu-se ênfase à possibilidade de as partes
porem fim ao conflito pela via
da mediação ou da conciliação.
Entendeu-se que a satisfação
efetiva das partes pode dar-se
de modo mais intenso se a
solução é por elas criada e não
imposta pelo juiz”. Em seguida
à vigência do novo CPC, sancionou-se a Lei de Mediação,
que definiu os procedimentos
e as formas de mediação entre
particulares, tanto na esfera
judicial como na extrajudicial,
fundamentando-se, justamente, no objetivo de solução de
conflitos e autocomposição
das partes.
Nos processos de recuperação judicial, em que se visa a
superação da situação de crise
econômico-financeira, com a
preservação da empresa em
prol, também, do interesse
dos credores, tem-se adotado
procedimentos de mediação
para que se chegue a um bom
entendimento com os credores
antes que os planos de recuperação judicial sejam levados
às assembleias para votação.
Isso porque, na prática, é
comum que sejam realizadas
diversas assembleias, mobilizando milhares de credores em
cada uma delas, com expressivos custos envolvidos, antes
que se chegue a um consenso
de interesses para aprovação
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Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74
Demonstrações Financeiras findas em 31/12/2018

Saldos em 31/12/2017
Saldos em 31/12/2018

Capital Social
1.870.160,00
1.870.160,00

Balanço Patrimonial
2018 Passivo
145.842,83 Passivo Circulante
143.356,80 Fornecedores
10,00 Impostos a Recolher
73.090,75 Sócios
70.256,05 Adiantamentos
498,36 Passivo não Circulante
51,86 Exigível a Longo Prazo
446,50 Patrimônio Líquido
1.987,67 Capital social
1.987,67 Reservas de Capital
9.186.224,63 Lucros / Prejuízo
9.186.224,63
9.332.067,46 Total do Passivo
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de Capital Lucros ou Prejuízos Acumulados
8.737.842,00
906.066,30
6.927.682,00
2.677.712,98

Marcos Ajaj Saad - Sócio-Diretor

Demonstração do Resultado do Exercício
2018
113.751,82
1.554,33
95.893,69
15.803,80
500,00
11.700,00
11.700,00
9.206.615,64
1.870.160,00
6.927.682,00
408.773,64
9.332.067,46
Dividendos Lucro Líquido do Período
2.266.810,26
1.261.645,02
2.493.687,98
2.491.558,90

Receitas Brutas
Locação de Imóveis
Deduções
Impostos sobre Faturamento
Receita Líquida
Lucro Bruto
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas Gerais e Administrativas
Receitas Financeiras
Receitas de Aplicação Financeiras
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social
Contribuição Social
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda
Imposto de Renda
Lucro Líquido do Período

3.176.716,35
3.176.716,35
(115.968,38)
(115.968,38)
3.060.747,97
3.060.747,97
(248.793,49)
(248.793,49)
1.668,07
1.668,07
2.813.622,55
(91.605,09)
2.722.017,46
(230.458,56)
2.491.558,90

(*) - São advogados do
Escritório FF Advogados.
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RESCISÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Empresa pode reincidir o contrato de trabalho por término de
experiência e recontratá-lo como intermitente, como proceder?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA POSSUI VIGIA NA LOJA, QUE TRABALHA DURANTE
O EXPEDIENTE, PORÉM SEM ARMA, NESSA SITUAÇÃO TERIA
DIREITO A PERICULOSIDADE?
Conforma art.195 da CLT somente mediante laudo elaborado
pelo médico ou engenheiro do trabalho poderá ser verificado se
a atividade exercida pelo empregado enseja ou pagamento do
adicional de periculosidade ou insalubridade.
ELABORAR REGIMENTO INTERNO
Empresa pretende ter um regimento interno, para especificar roupas a
serem usadas, sobre jornada de trabalho e outras normas. Esse documento precisa ser homologado, como proceder? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
INTERVALO PARA O APRENDIZ
Empresa pode conceder intervalo para almoço de 1 hora ao aprendiz
que possui jornada de trabalho de 6 horas? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
PAGAMENTO EM DOBRO NO FERIADO
O cálculo das horas extras do feriado é de 100% para o funcionário
horista? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONCEDER VALE-TRANSPORTE EM DINHEIRO
Empresa pode realizar pagamento de vale\-transporte em dinheiro?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
ALTERAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
A entrega da EFD REINF em dezembro/2018 é somente para empresas com o
faturamento acima de 78 milhões. As Demais a entrega ficará para julho/2019,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Contabilista - TC CRC 1SP127932/O-9

NH262 PATRIMONIAL S.A.

CNPJ 10.704.346/0001-24
Demonstrações Financeiras dos Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Balanço Patrimonial
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Capital
Lucros AcuAtivo
2018
2017
Das atividades operacionais
2018
2017
Social Reservas
mulados
Total
Circulante
41.458 184.398
Lucro(Prejuízo) líquido do exercício
72.328 332.801
332.799
332.799
Disponibilidades
11.431 179.495 Resultado líquido no exercício
Ajuste de períodos anteriores
11.812 (6.816)
- (195.778) (195.778)
Empréstimos
30.027
4.904 Distribuição de dividendos
Depreciações e amortizações
9.384
(5.290)
(5.290)
Despesas Antecipada
- Ajuste de períodos anteriores
Perdas
23.052
(1.526)
(1.526)
Não Circulante
381.497 1.483.811 Ajuste de períodos anteriores
Outros
(965)
1.078.900 140.000
406.621 1.625.521 Decréscimo (acréscimo) em ativos
Imobilizado de uso
381.497 1.483.811 Saldos em 31/12/2017
(179.809) (4.863)
- (131.731) (131.731) (Decréscimo) acréscimo em passivos
Imóveis
413.932 1.296.051 Mutações do exercício
(19.725) 25.237
72.328
72.328 Disponibilidades líquidas geradas
Reformas
- 125.812 Resultado líquido no exercício
(84.140)
(84.140) pelas atividades operacionais
Veículos
85.000 Distribuição de dividendos
(83.923) 346.359
546.621 (140.000) (406.621)
- Das atividades de ﬁnanciamento com acionistas
(-) Depreciação Acumulada
(32.435) (23.052) Aumento de capital
100
11.812
11.912
Total Ativo
422.955 1.668.209 Ajuste de períodos anteriores
(-) Dividendos pagos
(84.140)(195.778)
(1.225.629)
- (1.225.629) Aumento (Redução) das disponibilidades
Passivo
2018
2017 Cisão
(168.063) 150.581
399.993
399.993
Circulante
14.962
34.687 Saldos em 31/12/ 2018
No início do exercício
179.495 28.914
(678.907)
- (678.907) Caixa e equivalente a caixa em 31 de dezembro
Obrigações Tributárias
8.621
13.217 Mutações do exercício
11.432 179.495
Outras Obrigações
6.341
21.470
Demonstração do Resultado
Resultado Financeiro
(11.076)
(756)
Não Circulante
8.000
8.000 Receita Operacional Bruta
2018
2017 Despesas (Receitas) Financeiras
(11.076)
(756)
Garantias Recebidas
8.000
8.000 Locação de Imóveis
429.104 540.461 Resultado Não Operacional
(7.757)
Patrimônio Líquido
399.993 1.625.521 (-) Imposto sobre Vendas e Serviços
(15.478) (19.749) Despesas (Receitas) Não operacional
(7.757)
Capital Social
399.993 1.078.900 Receitas Operacionais Liquidas
413.626 520.712 Resultado antes do IR e CS
108.553 374.355
Reserva de Capital
- 140.000 Despesas Operacionais
(286.240) (145.602) IR e Contribuição Social
(36.225) (41.554)
Lucros Acumulados
- 406.621 Despesas Administrativas
(194.532) (104.275) Lucro (Prejuízo) do Exercício
72.328 332.801
Total Passivo+ Patrimônio Líquido
422.955 1.668.209 Despesas de Serviços
(91.708) (38.612) Quantidades de Ações
531.384 1.078.900
Outras
Despesas
Administrativas
- (2.715) PU para ação
0,20
0,35
As Notas Explicativas encontram-se em poder da Diretoria.
Laercio Brandão Teixeira - Diretor Presidente
Menossi Consultoria e Assessoria Contábil Ltda.
Edilson Menossi – Contador - CRC 1SP144983/O-1

capital-fev/19

Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Banco Contas-correntes
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Contas a Receber
Adiantamentos a Receber
Impostos a Compensar
Outros Créditos
Créditos Diversos
Ativo Permanente
Imobilizado
Total do Ativo

do plano de recuperação
judicial, ato, este, de suma
importância, vez que, sem a
devida aprovação do plano
pelos credores, inevitavelmente, é decretada a falência da
empresa.
Grandes empresas que se
encontram, atualmente, em
recuperação judicial, com dívidas, até, bilionárias, optaram
pela adoção da mediação para
interação com seus credores
e facilitação nas negociações.
Uma das grandes empresas do
setor de telefonia, por exemplo, optou pelo procedimento
de mediação com credores que
possuem créditos ainda ilíquidos, ou seja, que somente serão
abrangidos pela recuperação
judicial e pagamentos propostos no plano futuramente.
Outra grande empresa do
setor de livrarias, adotou
o procedimento antes de
apresentar o plano de recuperação judicial, justamente
para compreender aquilo que
os credores considerariam
aceitável para aprovação em
assembleia.
Essa mediação extrajudicial,
quando bem conduzida, pode
trazer uma série de vantagens
para as partes envolvidas: os
credores podem ver, nos planos de recuperação judicial,
suas propostas abordadas ou,
ainda, aquilo que seria aceitável para colaborarem com
o soerguimento do negócio; o
devedor tendo maiores chances de aprovar seu plano de
superação da crise; enquanto
que, para o Poder Judiciário, o
processo tramita de forma mais
harmônica, sem grandes embates entre credores e devedor.
Dessa forma, mediar é
melhor do que remediar,
atendendo-se, assim, todos
os interesses envolvidos, especialmente com uma maior
possibilidade de aprovação
dos planos de recuperação
judicial, efetivamente, viáveis,
e a devida preservação da empresa sem que se prejudiquem
demasiadamente os direitos
dos credores.

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

O Presidente da ABRAFIPA - Associação Brasileira
das Empresas de Filtros, Purificadores, Bebedouros
e Equipamentos para Tratamento de Água, no uso da
atribuição que lhe confere o artigo 15-d do Estatuto Social,
convoca todos os associados, quites com a tesouraria, para
a Assembleia Geral Ordinária – AGO, que será realizada
na sede social sita à Avenida Paulista, 2444 - 10º andar,
conjunto 103, São Paulo/SP, no dia 26.03.2019, às 13:30
horas em primeira e às 14:00 horas em segunda chamada,
quando serão tratados os seguintes assuntos: 1)Discutir
e votar o relatório das atividades, e as contas de 2018;
2) Aprovação de orçamento para 2019; 3)Assuntos de
interesse geral. São Paulo, 22 de fevereiro de 2019. Moacyr
J. Domingues – Presidente

netjen@netjen.com.br

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

Tˎ˕: 3106-4171

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 6538-DB43-BD78-588B.
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rência de seus clientes. Ele
oferece uma vida sentindo-se bem, sendo uma pessoa
mais bem vestida, etc.
5) Conte uma história Quem não gosta de uma
história? Que não tem
história para contar? Pois,
é! Todo mundo adora
histórias e todos têm histórias. Conte-as sempre
que possível. As histórias
fazem com que você se
interesse mais e entenda
melhor a mensagem.
6) Esteja 100% presente
- As distrações causam
ruídos nas comunicações
e podem atrapalhar suas
habilidades sociais. Evite
o uso de celulares, computadores e outros aparelhos
que possam desviar sua
atenção e causar ruídos
na comunicação.
Use essas seis dicas a todo
momento. Seja em casa, nos
estudos, com clientes, na rua.
Não importa onde você esteja,
use essas seis dicas. Assim, as
habilidades sociais se tornarão
naturais para você.

De que é melhor
prevenir do que
remediar todos sabem
e a regra vale para
uma série de aspectos
que compõem nosso
cotidiano e nossas vidas
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empre que vemos alguém
com facilidade de interagir,
de passar sua mensagem e
promover outras ideias, nós pensamos que eles são pessoas que
nasceram com um dom incrível.
Nada disso! Essas pessoas treinaram suas habilidades sociais
a tal ponto que são capazes de
conversar com diferentes pessoas em diferentes públicos. Eles
entenderam como funcionam as
relações sociais e usam isso para
se destacar.
As habilidades sociais nos permitem conhecer mais pessoas,
conhecer novas ideias e trabalhar
para que possamos crescer por
meio disso. As relações humanas
são parte essencial de nosso
desenvolvimento. Elas formam
grandes líderes, profissionais e
personalidades marcantes. Por
isso que essas habilidades são
tão importantes.
Como eu acredito que as habilidades sociais são obrigatórias
em qualquer área de atuação e
importante para a vida, eu separei seis dicas para desenvolver
as suas e aplicá-las em todas as
situações:
1) A emoção é muito maior
que a razão - É muito
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As habilidades sociais são uma das mais fáceis de reconhecer em qualquer pessoa, mas uma das mais
difíceis de se conquistar

A recuperação judicial
e o diálogo prévio
com credores
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Dicas para desenvolver
suas habilidades sociais

