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São Paulo, sexta-feira, 03 de maio de 2019

Diferença no comprimento entre uma
perna e outra pode dar alteração

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A

www.lucioengenharia.com.br
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, acompanhados do relatório dos auditores independentes.
Balanços patrimoniais ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa para os exercícios ﬁndos
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de Reais)
ATIVO
Controladora
Consolidado PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Controladora
Consolidado
Ativo circulante
31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 Passivo circulante
31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16
Controladora
Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
1.183
793 22.854 17.423
Empréstimos e ﬁnanciamentos
31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16
Contas a receber
6.742 12.238
Fornecedores
10
5
35
34 Das atividades operacionais
Imóveis a comercializar
2.434
1.876
Obrigações trabalhistas e tributárias
65
96 Lucro antes da provisão para imposto
Adiantamento a fornecedores
Contas a pagar
333
422
de renda e contribuição social
(1.056)
(195) (1.056)
(195)
Créditos diversos
90
71
311
317
Impostos e contribuições diferidos
277
502 Ajustes para reconciliar o lucro líquido
Despesas antecipadas
Outros créditos
545
637
do exercício às disponibilidades
Total do ativo circulante
1.273
864 32.341 31.854
Provisão para perda em investimentos
geradas pelas atividades operacionais
Ativo não circulante
Dividendos a pagar
- Resultado de equivalência patrimonial (1.035) 1.045
Contas a receber
3.073
5.543 Total do passivo circulante
10
5
1.255
1.691 Provisão para garantia
Partes relacionadas
510
- Passivo não circulante
Provisão/(reversão de provisão)
Depósitos judiciais
1.491
1.118
Empréstimos e ﬁnanciamentos
para contingências
1.093
1.093
Investimentos
33.583 28.253
Provisão para garantia
- Provisões sociais
Imobilizado
Provisão para demandas judiciais
1.093
1.093
1.254
1.254 (Aumento)/redução nos ativos operacionais:
Total do ativo não circulante
34.093 28.253
4.564
6.661
Impostos e contribuições diferidos
133
251 Imóveis a comercializar
(557)
122
Total do ativo
35.366 29.117 36.905 38.515 Total do passivo não circulante
1.093
1.093
1.387
1.505 Adiantamentos a fornecedores
Contas a receber
6.790
7.966
4.663
Demonstrações do resultado para os exercícios ﬁndos em 31.12.2017 Patrimônio líquido
Capital
social
20.000
20.000
20.000
20.000
Outros
créditos
(19)
(30)
(367)
(933)
e de 2016 (Em milhares de Reais, exceto quando expressamente indicado)
Reserva de capital
4.000
4.000
4.000
4.000 Aumento/(redução) nos passivos operacionais:
Controladora
Consolidado
Reserva de lucros
10.263
4.019 10.263 11.319 Fornecedores
5
(295)
31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16
34.263 28.019 34.263 35.319 Obrigações trabalhistas e tributárias
(31)
(27)
Receita operacional líquida
(4)
(8) (1.330) 1.929
Total do passivo
Impostos
e
contribuições
diferidos
(22)
(343)
Custos operacionais
e patrimônio líquido
35.366 29.117 36.905 38.515 Outros débitos
(121)
667
Com venda de imóveis
424
(122)
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
pagos
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os
424
(122)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
exercícios ﬁndos em 31.12.2017 e de 2016 (Em milhares de Reais)
Lucro bruto
(4)
(8)
(906) 1.807
nas) atividades operacionais
4.685
1.891
5.491
5.095
Reserva de Lucros
Receitas/(despesas) operacionais:
Das atividades de investimentos
Capital Reserva retenção acumuDespesas gerais e administrativas
(96) (1.178)
(182) (1.209)
Lucros e dividendos recebidos
social
legal de lucros
lados
Total
Despesas comerciais
(2)
(45) Saldos em 31 de
Decréscimo (acréscimo)
dezembro de 2015
10
2
35.502
- 35.514
Despesas tributárias
de investimentos
(4.295) (8.410)
(60)
- Decréscimo/(acréscimo) de imobilizado
Despesas ﬁnanceiras
(36)
(6) Ajustes exercícios anteriores Caixa líquido aplicado/(gerado)
Receitas ﬁnanceiras
79
176
1.695
1.502 Aumento de
capital e reservas
19.990
3.998
- 23.988
nas atividades de investimentos
(4.295) (8.410)
(60)
Resultado com
Lucro líquido do exercício
(195)
(195) Das atividades de ﬁnanciamentos com terceiros
equivalência patrimonial
(1.035)
850
59
Dividendos propostos
- Aumento de empréstimos e ﬁnanciamentos Outras receitas/(despesas) operacionais
(1.685) (2.168)
Destinação dos
Caixa líquido proveniente
(1.052)
(152)
(151) (1.926) lucros acumulados
(23.988)
- (23.988) das atividades de ﬁnanciamentos
Resultado operacional
(1.056)
(160) (1.057)
(119) Saldos em 31 de
Das atividades de
Imposto de renda e contribuição
dezembro de 2016
20.000
4.000
11.319
- 35.319
ﬁnanciamentos com acionistas
social sobre o lucro
Ajustes exercícios anteriores - Partes relacionadas
Corrente
(36)
1
(77) Aumento de capital e reservas - Caixa líquido proveniente
Diferido
- Lucro líquido do exercício
(1.056)
(1.056) das atividades com acionistas
Resultado antes da participação
Dividendos propostos
- Aumento/(redução) de caixa
de minoritários em controladas
(1.056)
(196) (1.056)
(196) Destinação dos
e equivalentes de caixa
390 (6.519) 5.431
5.095
Participação de
lucros acumulados
- Saldos de caixa e equivalentes de caixa
minoritários em controladas
- Saldos em 31 de
No início do exercício
793
7.312 17.423 12.328
20.000
4.000
10.263
- 34.263 No ﬁnal do exercício
Lucro líquido do exercício
(1.056)
(196) (1.056)
(196) dezembro de 2017
1.183
793 22.854 17.423
Aumento/(redução) de caixa
Lucro líquido do
A DIRETORIA
e equivalentes de caixa
390 (6.519) 5.431
5.095
exercício, por ação - em R$
(106)
(20)
(106)
(20) Ramon Antonio Costa de Andrade - Contador CRC - 1SP124.348/O-2
E N G E N H A R I A

(?) viva,
muro
natural
de casas

Senhora
Grupo de
pessoas de
má índole

Poema de
Vinicius
de Moraes
Samuel (?),
futebolista
camaronês

Capital da
Republica
Tcheca

Celso
Itiberê,
jornalista
esportivo

Louco;
maluco
Dennis
Kimetto e
Marilson
Gomes

BANCO

Estereótipo do
jovem
intelectual

Formato
do barbeador
manual

Nair de
Tefé, pioneira da
caricatura

Espaço de
espera para atores,
no teatro

53

Solução

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 EF0B-9D00-8A78-C463.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Katy (?),
cantora
pop de
"Whistle"

A

Preparado
para a pele
Árvore da
caatinga
nordestina
São remunerados
pelo INSS

Zinedine
(?), técnico
do Real
Madrid

E

Planta cujo
fruto é
usado em
saladas
Cova (?),
sepultura
típica de
guerras
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.
Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

corajosa e audaciosa, é trabalhadora com bom senso para os
negócios e jeito para lidar com assuntos políticos ou públicos.
É sempre levado a ter premonições, embora nem sempre se dê
conta disso. No lado negativo precisa evitar o excesso de sinceridade, com o mau humor, exigências e inquietudes

Órgão
municipal
do trânsito
(sigla)

S

pessoa com quem brigou. Coloque 1 pirâmide pequena de
qualquer material sobre o papel e deixe 15 dias, para atrair O nativo do dia
energias. Reze 3 Pais-Nossos e 3 Ave-Marias, pedindo O nativo de Touro deste dia e grau é sempre solidário com os
ao seu anjo da guarda para que você volte a ter amizade menos afortunados. Responsável e dedicado, pode trabalhar duro
com a pessoa que deseja. Depois, jogue o papel no lixo quando tem alguma ideia ou projeto. Possui uma personalidade
e use a pirâmide para decorar o seu quarto.

Infecção
grave causada por
bactérias
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SEXTA 3 de Maio de 2019. Dia de São Felipe, São Tiago
Menor, Santa Maura e Dia do Anjo Sealiah, cuja virtude é a
esperança. Dia do Sol, Dia do Parlamento e Dia do Sertanejo. Aniversariam: o vocalista Frank Valli que faz 82 anos,
o cantor Agnaldo Rayol que também faz 82 anos, a escritora e
Simpatias que funcionam
jornalista Nélida Piñon que também nasceu em 1937 e o ator
Desfazer brigas entre amigos
Bruno Mazzeo que nasceu em 1977 e completa 42 anos.
Pegue 1 pedaço de papel amarelo e escreva o nome da

BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. Perde-la,
viagem próxima. Para as mulheres, sonhar com bolsa é
aviso de felicidade no amor e que seus desejos se tornarão
realidade. Números de sorte: 20, 29, 32, 45 e 68

Criadagem
a serviço
de oficiais
da Marinha

M
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Comemorações e aniversariantes do dia

Mônica
Torres,
atriz
Colocar

T

Magia dos sonhos

Deve sair da rotina, conhecer novos
ambientes e fazer algo novo nesta
sexta e no final de semana. Se tiver
coragem de arriscar, sendo ousado
e persistente terá chance de obter
grandes lucros no trabalho que
realiza. O Sol na casa três ajuda nas
mudanças de rotina que deseja fazer.
95/695 – Cinza.

Órgão da
ONU para
a saúde
(sigla)

Origem;
princípio
(poét.)
Que se
lamenta
muito
(fem.)

Forma de
organização social
da Índia

N

É preciso enxergar a realidade
através de uma perspectiva mais
ampla, com um novo olhar. A Lua
em conjunção com Urano à noite
pode ocasionar mudanças de planos
e deixar o sono um pouco agitado.
Tudo deve melhorar com o Sol na
casa quatro, obtendo soluções nos
assuntos íntimos. 39/539 – Azul.

Mercúrio e Netuno tornam a noite
ideal para se entreter com um filme
ou ouvir músicas, qualquer coisa
que mexa com sua sensibilidade.
Dedique sua atenção a algo importante que deve ser terminado ou
concretizado nesta sexta. Bom dia
para o aprendizado. 88/388 - Cinza

Duas ocorrências em Índice de Bomba do
tempesta- Massa
Projeto
Tia, em
des de Corporal Manhattan
inglês
verão
(sigla)
(EUA)

Agem;
operam

Opostos
Roberta
(?): cantou
no encerramento
dos Jogos
Olímpicos
do Rio

© Revistas COQUETEL

"Onde (?) Lesão comum em
Wally?", joelhos de esportistas
série de
Célebre vilão de
livros
Shakespeare (Teat.)

T

O dia será de bom rendimento no
trabalho e maior regularidade, com
as coisas acontecendo conforme o
planejado. Mais ação pode trazer
resultados bem mais rápidos nos
próximos dias. A versatilidade e a
superficialidade geram dificuldades
sociais e afastam pessoas. 68/468
– Verde.

O melhor é seguir o programado que
irá transcorrer sem anormalidades.
Para evitar prejuízo, fique atento,
ouça opiniões antes de agir e não
se irrite por pouca coisa. Não tome
atitudes sem pensar bem e coloque
os sentimentos em primeiro lugar.
65/265 – Verde.

A variação no humor e a instabilidade no ânimo diante dos desafios da
vida podem atrapalhar. Mantenha a
calma para evitar desentendimentos na intimidade, como brigas e
rompimentos. A Lua faz conjunção
com Mercúrio que acelera as nossas ideias e pensamentos. 56/456
– Verde.

Distúrbio
psicológico
que requer
o uso
do lítio
Reduc,
Recap e
Regap
Adam
Sandler:
ator
americano

A

Terá maior atenção de todos em seu
ambiente, evitando discussões e brigas. É tempo de viver a intimidade, de
desfrutar do nosso lugar ideal e nos
ligar aos que queremos bem. Conte
com o apoio dos familiares, amigos e
da pessoa amada para alcançar aquilo
que deseja. 46/446 – Rosa.

Poderá melhorar a carreira profissional obtendo lucros imediatos
nos negócios idealizados que serão
concretizados. O momento é muito
propício é bom para tratamento
de saúde e o restabelecimento das
energias. É tempo de alargar os
horizontes, as ações imediatas darão
bons resultados. 75/475 – Amarelo.

Aguarde o momento para agir e
reflita mais até chegar o dia do
seu aniversário. Sabendo agir terá
profunda capacidade de saber a
verdadeira intenção das pessoas.
Precisa manter o otimismo e a noite
poderá se divertir com um filme,
música e usando a imaginação.
74/374 – Amarelo.

www.coquetel.com.br
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Grande atividade social e profissional
trará boas soluções em negócios já
em andamento. O prazer no aprendizado e a profunda capacidade de
absorver a verdade. O Sol em Touro
traz as respostas para suas dúvidas
e saídas para os problemas enfrentados. 52/152 – Branco.

O Sol em seu signo dá a certeza no
coração para a realização de suas conquistas. Pode enfrentar dificuldade
nos relacionamentos e desconfiança
das intenções daqueles que o cercam.
Bons lucros no trabalho, evitando
discussões e brigas. 66/466 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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A Lua em bom aspecto com Marte e
Júpiter trazem força e dinamismo,
mas a Lua também faz um aspecto
negativo com Plutão que nos lembra que ainda temos que enfrentar
alguns desconfortos. Pode exagerar
na versatilidade e superficialidade
devido a envolvimento intenso com
alguém. 86/886 – Verde.

você se entregue a essa jornada.
Lamente o que foi perdido, mas
não se apegue ao velho. Sua tarefa
agora é ativar e incorporar todos
os aspectos e atributos de sua
alma para que você possa usá-los
para o bem maior. Não permita
que nada atrapalhe esse processo.
Cure as partes suas que parecem
indignas, as partes que acreditam
que você não é digno. Reconciliese com o seu passado e lembre-se
de que você é o único responsável
por suas próprias ações. Muito
amor. https://www.spiritpathways.
co.za/ Tradução: Regina Drumond reginamadrumond@yahoo.com.br
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Esta sexta é o último dia da lunação. Mercúrio em bom aspecto com Júpiter melhora a comunicação após muita
tensão. É preciso enxergar a realidade através de uma perspectiva mais ampla, com um novo olhar. A Lua em bom
aspecto com Marte e Júpiter trazem força e dinamismo, mas a Lua também faz um aspecto negativo com Plutão que
nos lembra que ainda temos que enfrentar alguns desconfortos. A Lua faz conjunção com Mercúrio que acelera as
nossas ideias e pensamentos. A Lua fica fora de curso das 05h48 às 17h19 quando vai ingressar em Touro. A Lua
em conjunção com Urano à noite pode ocasionar mudanças de planos e deixar o sono um pouco agitado.

JORNADA
DA
ALMA
Inspiração Diária de Kate
Spreckley. Ainda há muita
confusão sobre o que é a alma,
como ela funciona e onde ela
reside. O que sabemos é que nossa
alma é uma extensão do nosso
eu divino. Não é nem espírito
nem matéria e existe em um
universo multidimensional. É de
natureza cristalina e um fragmento
da essência pura da luz. Está
programada para registrar nossa
jornada através do universo e é
nosso elo com o Criador Divino.
Enquanto o velho paradigma
continua a se dissolver, a energia
da sua alma é liberada, permitindo
que você recupere todas as facetas
perdidas de sua alma. É crucial que
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Reflexões

3/oms — tiz. 4/aunt — etoo — iago — nerd — orto. 5/orate.

Horóscopo

(*) - É mestre cervejeiro da Cervejaria
Proibida.
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final, estamos entre os
maiores consumidores e
produtores da bebida, um
ícone de nosso paladar. Porém, a
identidade do produto com a cultura
nacional transcende em muito ao
sabor e ao prazer proporcionados
por seu consumo moderado. Há toda
uma sinergia com a criatividade, a
diversidade étnica e multiplicidade
de nossos ritmos e crenças, bem
como com o espírito de tolerância
e fraternidade dos brasileiros.
Somos um dos países com mais
marcas e variedades de cervejas. E
haja inovação, tanto nos atributos
do produto, quanto nas embalagens e estratégias de marketing. E
não existe nada mais democrático,
aliado da tolerância e despojado de
estrato socioeconômico do que bar
de cerveja. Aliás, a publicidade soube
captar muito bem todo esse espírito.
Atesta o caráter agregador dessa bebida no Brasil, um estudo da Kantar.
O trabalho indica que é longe de
casa que ocorre a maior parte do
consumo: 64% do volume total. São
milhões de pessoas se encontrando!
Outra peculiaridade de nosso mercado é que boa parte das inovações

surge nas pequenas produtoras e,
justiça seja feita, até mesmo nas
artesanais. Exemplo disso é a cerveja
“Puro Malte”, lançada em 2016 pela
Proibida, também a primeira a explorar esse diferencial em suas embalagens e estratégias de marketing.
É natural, compreensível e inevitável que boas ideias sejam
encampadas por todos. Assim, é
interessante assistir à massificação
de conceitos nascidos e desenvolvidos entre as pequenas, a partir
de sua apropriação pelas grandes
marcas brasileiras, posicionadas,
aliás, entre as gigantes do mundo no
setor. Nenhum mal nisso, mas não
podemos ignorar outro sentimento
dos brasileiros, revelado em recente
pesquisa da Mintel: nossos consumidores de cerveja preferem cada
vez mais qualidade à quantidade.
As grandes marcas fabricam boas
variedades e opções especiais, em
paralelo às linhas convencionais,
mas há muito sabor e excelência nos
produtos dos pequenos fabricantes e
dos artesanais, que, assim, atendem
às tendências do mercado: 57%
dos consumidores afirmam preferir
beber pequenas quantidades de
cerveja mais cara do que grandes
quantidades de menor custo.
Ótimo, pois isso evidencia bom
gosto e bom senso no consumo moderado de nosso grande patrimônio líquido. Consumidor assim merece qualidade!
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menor crescimento de uma das
pernas, por exemplo, isso pode
ocorrer por alguns fatores. Entre
eles, o desenvolvimento menor
do fêmur. “Neste caso, há uma
má formação com um fêmur
diminuído ou inexistente”, diz
o ortopedista pediátrico. Ele informa que a alteração consegue
ser descoberta por ultrassom,
já entre o segundo e terceiro
trimestre de gestação e pode
indicar a presença de doenças
como nanismo ou a rara doença
dos ossos de cristal, por exemplo.
Também pode caracterizar
apenas a falta de desenvolvi-

No clima quente da
maioria dos tropicais
dias de nosso país,
o mais relevante
patrimônio líquido dos
brasileiros é a cerveja.

AR

a doença não tem cura, mas
tem tratamento - na maioria das
vezes, cirúrgico.
Outra possibilidade para o
crescimento além do normal de
uma das pernas é a Síndrome
de Proteus, doença também
rara que causa o crescimento
exagerado da pele, gigantismo
de mãos e pés (muitas vezes de
um só lado do corpo) e tumores
subcutâneos, entre outros aspectos. “O tratamento pode ser
feito com cirurgias corretivas”,
explica Nordon.
Agora, quando acontece o
inverso, ou seja, quando há

mento do fêmur, sem nenhum
outro problema de saúde. “No
tratamento pode ser necessária a
realização de cirurgias corretivas
ao longo da vida, mas que devem
ter início já na infância”, alerta.
Outros problemas de menor
crescimento de um dos membros
podem ser: o desenvolvimento
deficitário da fíbula e deformidades em geral causadas por
doenças do metabolismo ósseo
e doenças do quadril. “É importante que os pais realizem todos
os exames pré-natais, bem como
observem de perto o desenvolvimento da criança.
O acompanhamento periódico
com o ortopedista pediátrico é tão
importante quanto com o pediatra.
O membro menor provoca sobrecarga no membro maior e na coluna,
gerando dores e um desgaste mais
precoce. Por isso, muita atenção
com a saúde de seu filho já que pode
comprometer seriamente toda a
vida dele”, finaliza o médico ortopedista pediátrico David Nordon
(ADCcom Comunicação).

Alvino Ribeiro (*)

M

“N

os indivíduos que já
pararam de crescer,
uma diferença de
até 1,5cm é considerada normal”,
explica o médico ortopedista
pediátrico Dr. David Nordon.
Segundo ele, a diferença de
membros entre os dois lados do
corpo, maior que 1,5 cm, se não
tratada ainda na infância, pode
comprometer toda a vida de uma
pessoa, já que pode ser sinal de
alguma doença.
Quando se trata de crescimento além do normal de uma
das pernas, uma das possíveis
causas é a Síndrome de KlippelTrenaunay, doença rara que
altera ramificações de veias e
artérias. Ela é caracterizada por:
manchas cor-de-rosa pelo corpo,
varizes e hipercrescimento ósseo
e dos tecidos moles, envolvendo,
na maioria das vezes, apenas um
dos membros. “As lesões geralmente estão presentes desde
o nascimento ou costumam se
manifestar durante a infância”,
afirma o médico. Segundo ele,

Divulgação/internet

É importante sabermos que todas as pessoas podem apresentar diferença de comprimento entre uma
perna e outra

Reduza com moderação o
seu patrimônio líquido

