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BOLSAS
O Ibovespa: +1,78% Pontos: 
85.365,56 Máxima de +2,19% : 
85.708 pontos Mínima estável: 
83.874 pontos Volume: 10,86 
bilhões Variação em 2018: 
11,73% Variação no mês: 0,01% 
Dow Jones: +1,07% Pontos: 
24.103,11 Nasdaq: +1,64% 
Pontos: 7.063,45 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3028 Venda: R$ 3,3033 
Variação: -0,78% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: -0,95% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3232 Venda: R$ 
3,3238 Variação: -0,43% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2800 
Venda: R$ 3,4430 Variação: 
-0,98% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,39% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.322,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,11% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 141,450 
Variação: -1,43%.

Cotação: R$ 3,3240 Variação: 
+0,09% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,23  Venda: US$ 1,2301  
Variação: -0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0620 Venda: R$ 
4,0640 Variação: -0,78% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0470 Ven-
da: R$ 4,2370 Variação: -0,94%.

turo: +1,91% Pontos: 85.705 
Máxima (pontos): 86.040 Míni-
ma (pontos): 84.320. Global 40 
Cotação: 836,232 centavos de 
dólar Variação: +0,02%.

“Com vinte anos 
todos têm o rosto que 
Deus lhes deu; com 
quarenta, o rosto que 
lhes deu a vida; e com 
setenta, o rosto que 
merecem”.
Albert Schweitzer (1875/1965)
Nobel da Paz, 1952

a mudanças regulatórias e ao 
diálogo com o setor. “Desde 
a Rodada 1, esta foi a rodada 
de maior sucesso, e entendo 
isso como uma resposta da 
indústria internacional e da 
nossa Petrobras” (ABr/AE).

O diretor-geral da Agên-
cia Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), 
Décio Oddone, comemorou 
o resultado da 15ª Rodada 
de Licitação de blocos para 
exploração e produção de pe-
tróleo em bacias sedimenta-
res brasileiras. Oddone disse 
que a rodada foi espetacular, 
pela diversidade geográfi ca 
dos blocos arrematados e pelo 
interesse do mercado na Bacia 
de Campos.

“Mostra o potencial que 
temos no Brasil para atrair 
investimento e gerar arreca-
dação e riqueza quando faze-

Com bônus de R$ 8,014 bilhões, 
leilão de petróleo foi considerado 
um sucesso pela ANP

mos as coisas certas”, afi rmou 
Oddone. “A grande notícia do 
ponto de vista de interesse das 
companhias é a diversidade 
de operadores e o interesse 
pela Bacia de Campos”. A re-
tomada dos investimentos na 
Bacia de Campos começou na 
14ª Rodada e é uma “notícia 
extraordinária” para o estado 
do Rio de Janeiro.

Ele defendeu a possibilidade 
de ofertar permanentemente 
blocos que estejam localizados 
no polígono do pré-sal e já te-
nham sido ofertados em leilão. 
Atualmente, esses blocos não 
podem ser disponibilizados em 
oferta permanente, e a mudan-

ça necessitaria de aprovação do 
Conselho Nacional de Política 
Energética. Para Oddone, essa 
possibilidade aceleraria a reto-
mada na Bacia de Campos, que 
era considerada uma área em 
declínio.

“Uma das grandes conclu-
sões desse leilão é o interesse 
das principais companhias do 
mundo para a exploração da 
Bacia de Campos e traz para 
o Rio de Janeiro um protago-
nismo que o estado já teve e 
que esperamos que recupere”. 
O leilão dos blocos marítimos 
rendeu R$ 8,014 bilhões em 
bônus de assinatura e teve 47% 
dos blocos arrematados. As 

A rodada foi espetacular pela diversidade geográfi ca dos blocos arrematados

e pelo interesse do mercado na Bacia de Campos.

empresas estrangeiras tiveram 
forte presença na 15ª Rodada, 
que atraiu algumas gigantes 
como a ExxonMobil, a Shell, a 
Repsol e a Statoil.

O secretário do Ministério de 
Minas e Energia, Márcio Félix, 

considerou o leilão o melhor 
entre todos os realizados pela 
ANP. Admitiu que sua expec-
tativa estava reduzida depois 
da retirada de dois blocos do 
leilão, por decisão do TCU, e 
atribuiu o resultado do certame 

O Banco Central (BC) mante-
ve a previsão do crescimento da 
economia este ano. A projeção 
para a expansão do PIB segue 
em 2,6%, de acordo com o Re-
latório de Infl ação, divulgado na 
quinta-feira (29), em Brasília. 
A estimativa para a produção 
da agropecuária é de recuo de 
0,3% no ano, ante estimativa de 
contração de 0,4%, divulgada 
em dezembro, após crescimen-
to de 13% em 2017 – resultado 
recorde. A projeção para o 
desempenho da indústria foi 
elevada de 2,9% para 3,1%.

Para os investimentos, a pre-
visão subiu de 3% para 4,1%. 
Segundo o BC, a melhora na 
projeção para os investimentos 
está “associada à trajetória fa-
vorável nos índices de confi an-
ça dos empresários, à redução 
do endividamento das empre-
sas no sistema fi nanceiro e aos 
efeitos do ciclo de fl exibilização 
na política monetária [redução 
da taxa básica de juros, a Selic, 
o que estimula a economia]”.

A previsão para o cresci-
mento do consumo do governo 
fi cou em 0,5%, ante projeção de 
1% em dezembro. A projeção 
para o consumo das famílias foi 
mantida em 3%, “em linha com 
expectativa de evolução favorá-
vel da massa salarial ampliada e 
do crédito à pessoa física”. As 

Projeção para o desempenho 

da indústria subiu de 2,9% 

para 3,1%.

O ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, disse 
que as prisões feitas na Opera-
ção Skala, da Polícia Federal, 
não enfraquecem o governo e 
defendeu o Decreto dos Portos. 
Questionado se as prisões de 
pessoas ligadas ao presidente 
Temer enfraquecem o governo, 
Marun negou e reafi rmou a 
certeza de que o presidente não 
tem relação com concessão de 
nenhum benefício à Rodrimar, 
empresa investigada por supos-
to favorecimento pelo decreto.

“A prisão de dois amigos do 
presidente é uma situação em 
relação a qual nós ainda não 
temos um conhecimento espe-
cífi co dos motivos que levaram 
a ela”, disse. E completou: 
“Quero antes de mais nada ter 
conhecimento dos motivos 
[das prisões] e tenho a certeza 
de que se isso não for tratado 
com parcialidade, com sensa-
cionalismo, não enfraquece o 
governo porque o presidente 
Temer nada tem a ver com 
isso. O decreto não benefi cia 
a Rodrimar”, disse o ministro.

Entre os presos temporários 
estão o advogado José Yunes, 

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.

TJLP cai para 6,60% 
A Taxa de Juros de Longo Prazo 

(TJLP) para o segundo trimestre 
de 2018 será de 6,60% ao ano, 
informou o BC. A taxa atual é 
6,75% ao ano. A TJLP, por deter-
minação legal, não pode mais ser 
utilizada em novos contratos de 
fi nanciamento, valendo apenas 
para as operações já contratadas. 
Para substituir a taxa, foi criada 
no ano passado a Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TLP).

Ao inaugurar na última 
quinta-feira (29), o novo ae-
roporto da cidade de Vitória, 
o presidente Temer disse que 
ao assumir o governo resolveu 
dar andamento a obras que 
estavam paralisadas, apesar da 
recessão econômica que o país 
enfrentava. “E, sem embargo 
da recessão, conseguimos 
caminhar por duas vertentes, 
uma que era retomar as obras 
e levarmos adiante e recupe-
rar a economia do país”, disse 
citando a retomada da obra do 
aeroporto de Vitória que fi cou 
paralisada durante anos.

Temer citou que os resultados 
positivos da economia como a 
queda da infl ação e a geração 
de  empregos têm repercussão 
para as pessoas que vivem em 
situação de maior vulnerabilida-
de. “Isso dá estabilidade para o 
país. O salário passa a ter mais 
valor, o alimento não cresce de 
preço, então, as pessoas passam 

Temer na cerimônia de 

inauguração do novo 

aeroporto de Vitória, no 

Espírito Santo.

Geórgia expulsa 
diplomata da Rússia

Moscou - A ex-república 
soviética da Geórgia informou 
que expulsará um diplomata 
russo, em solidariedade ao 
Reino Unido. A decisão está 
relacionada ao envenenamento 
de um ex-espião russo e da fi lha 
dele na Inglaterra, um caso em 
que, segundo o governo britâni-
co, há envolvimento do governo 
do presidente Vladimir Putin.

O anúncio é feito após a ex-
pulsão de mais de 150 diploma-
tas russos por países da União 
Europeia, dos Estados Unidos, 
da Otan e de outras nações, em 
resposta ao episódio de 4 de 
março contra o ex-espião Ser-
gei Skripal e sua fi lha. A Geórgia 
rompeu laços diplomáticos 
com a Rússia, após uma breve 
guerra na república separatista 
da Ossétia do Sul. Diplomatas 
russos, porém, têm operado 
a partir da sessão especial de 
interesses da embaixada russa 
na capital georgiana, Tbilisi, 
desde 2009 (AE).
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A Agência Nacional de Cine-
ma (Ancine) anunciou que o 
edital do Concurso Produção 
para Cinema 2018 passará a 
incluir cotas para diretores ne-
gros e indígenas e também para 
cineastas mulheres. A decisão 
foi tomada pelo comitê gestor 
do Fundo Setorial do Audiovi-
sual, após ouvir as demandas 
de entidades e associações do 
setor e levando em considera-
ção um amplo diagnóstico feito 
sobre gênero e raça na produ-
ção cinematográfi ca brasileira.

O Concurso Produção para 
Cinema 2018 prevê a destina-
ção de R$100 milhões a projetos 
de longas-metragens indepen-
dentes de fi cção, documentário 
ou animação. Pelo menos 35% 
desse total deverá ser desti-
nado a propostas que tenham 
diretoras mulheres, incluindo 
mulheres transexuais e traves-
tis. Além disso, no mínimo 10% 
do montante será reservado a 
projetos com diretores negros 
e indígenas.

Os R$100 milhões são pro-
venientes do Fundo Setorial 
de Audiovisual, gerido por 
representantes da Ancine, do 

A cota atende demandas de 

entidades e associações

do setor.

Brasília e São Paulo - O mi-
nistro Luís Roberto Barroso 
apontou a possibilidade de 
estar em andamento, desde 
há mais de 20 anos até hoje 
em dia, um esquema de con-
cessão de benefícios públicos 
no setor dos portos em troca 
de recursos privados para fi ns 
pessoais e eleitorais. Essa é 
uma das principais justifi ca-
tivas para a Operação Skala, 
realizada na quinta-feira (29), 
apontadas pelo ministro relator 
do inquérito que investiga o 
“Decreto dos Portos”, assinado 
por Michel Temer em 2017. 

Essa avaliação vem de infor-
mações que faziam parte de um 
inquérito já arquivado pelo STF, 
que foi resgatado para a investi-
gação atual. O ministro apontou 
que, de acordo com o que foi 
apurado até agora, há “indícios 
que demonstram a possibili-
dade de se estar diante de um 
esquema contínuo de concessão 
de benefícios públicos em troca 
de recursos privados, para fi ns 
pessoais e eleitorais, que per-
sistiria por mais de vinte anos 
no setor de portos, vindo até os 
dias ele hoje”.

O ministro diz que “esta per-
cepção decorre, dentre outros 
elementos de prova, da análise 
do que foi colhido nos autos do 
Inquérito 3105, do STF” - in-

Ministro do STF,

Luís Roberto Barroso.
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Temer: queda da infl ação e geração 
de empregos dão estabilidade ao país

e terá capacidade para movi-
mentar 8,4 milhões de passa-
geiros por ano. Atualmente, 
a capacidade operacional do 
atual terminal é 3,5 milhões 
de passageiros por ano. O 
complexo inclui o terminal de 
passageiros com 29,5 mil m², 
pista de pouso e decolagem 
com 2.058 metros de extensão, 
além das pistas de taxiamento 
de aeronaves. O número de 
pontos comerciais no aeroporto 
foram ampliados de 35 para 71 
e as vagas no estacionamento 
passaram de 592 para 1,7 mil. 
O novo aeroporto também terá 
mais balcões para check-in que 
serão 31 ante os 25 anteriores.

As obras do aeroporto foram 
iniciadas em 2005 e paralisadas, 
sendo retomadas em 2015 
após novo processo licitatório. 
Temer disse que a Presidência 
é um trabalho “difi cílimo” e 
sujeito a “bombardeios” cons-
tantes (ABr).

a ter um padrão de vida muito 
melhor. Essa é a razão pela 
qual derrubar a infl ação e os 
juros foi algo importante para 
o país”, disse.

O novo Aeroporto Eurico de 
Aguiar Salles recebeu investi-
mentos de R$ 559,4 milhões 

Marun: prisões da PF não 
enfraquecem governo Temer

ex-assessor do presidente 
Temer; o ex-ministro da Agri-
cultura e ex-presidente da 
estatal Codesp, Wagner Rossi; o 
presidente do Grupo Rodrimar, 
Antônio Celso Grecco. A polí-
cia apura as suspeitas de que 
agentes públicos favoreceram 
empresas do setor portuário 
com a publicação de um de-
creto assinado pelo presidente 
Temer em maio do ano passado, 
o chamado Decreto dos Portos.

Marun disse ainda que a “ab-
soluta inocência” do presidente 
Temer será esclarecida (ABr).

Possível 'esquema' de mais 
de 20 anos nos portos

quérito que investigava Temer 
e havia sido arquivado pelo STF 
por decisão do relator Marco 
Aurélio Mello. As informações 
desse inquérito arquivado fo-
ram resgatadas e trazidas para 
a investigação atual.

Sobre o Decreto dos Portos, 
em si, que é o motivo da inves-
tigação, Barroso apontou que 
as medidas de prisão e buscas 
e apreensão têm por objetivo 
esclarecer pontos centrais da 
investigação da qual é relator, 
“notadamente quanto à natu-
reza, nexo de subordinação 
existente, entre os envolvidos 
e, principalmente, se os inves-
tigados receberam vantagens 
indevidas” (AE).

BC mantém projeção de 
crescimento do PIB em 2,6%

exportações e as importações 
de bens e serviços devem variar 
4,9% e 6,8% em 2018, diante de 
projeções respectivas de 4% e 
6% do Relatório de Infl ação de 
dezembro.

“A elevação na projeção 
para as exportações refl ete 
o desempenho positivo nos 
primeiros meses do ano, em 
certa medida explicado por 
exportação de plataforma de 
petróleo, e as perspectivas mais 
favoráveis de vendas externas 
de produtos primários”, diz o 
relatório do Banco Central. Já 
o aumento das importações de-
corre da melhora nas projeções 
de crescimento da indústria e 
dos investimentos (ABr).

Cotas de gênero e raça 
para produção de fi lmes

Ministério da Cultura, de agen-
tes fi nanceiros credenciados e 
da indústria audiovisual. 

Segundo a Ancine, uma pes-
quisa detectou que 75,4% dos 
fi lmes lançados em 2016 foram 
dirigidos por homens brancos. 
Daí a necessidade de se criar 
medidas voltadas para am-
pliar a representatividade de 
mulheres, negros e indígenas 
no setor. A defesa de medidas 
específicas para o financia-
mento de fi lmes dirigidos por 
mulheres, negros e indígenas é 
uma bandeira que vem sendo 
levantada nos últimos anos por 
atuantes no setor (ABr).
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Evite perdas 
fi nanceiras com a 

retenção de tributos

Enquanto a reforma 

tributária não vem, os 

contribuintes brasileiros 

se desdobram para 

cumprir com suas 

obrigações fi scais dentro 

de um complexo sistema 

tributário

O anseio geral de um 
sistema mais efi ciente 
e justo de contribuição 

depende de como conciliar 
os mais variados interesses. 
À medida que o cenário não 
melhora, cada vez mais, im-
postos, contribuições sociais, 
taxas e outros tributos, bem 
como aspectos relacionados 
às penalidades continuam 
impactando a administração de 
uma empresa. De acordo com 
o Banco Mundial, o Brasil é o 
país onde mais se gasta tempo 
calculando e pagando tributos 
no mundo. 

Segundo a instituição, as 
empresas brasileiras gastam 
em média 2.600 horas por ano 
para cumprir as exigências do 
Fisco. Além disso, toda a estru-
tura criada pelas companhias 
para atender a burocracia, 
consome 1,5% do faturamento 
anual, que representa um gas-
to de cerca de R$ 60 bilhões, 
somente para calcular e pagar 
tributos, segundo o Instituto 
Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT). 

Nós temos uma das maiores 
cargas tributárias do mundo, 
com mais de 60 tributos e 
97 obrigações acessórias, 
que formam o conjunto de 
documentos, registros e de-
clarações utilizados para o 
cálculo tributário que precisam 
ser enviados ao Fisco. Mas o 
volume de tributos está longe 
de ser o único problema. Um 
grande desafio enfrentado 
pelas empresas é a retenção 
de tributos. 

O Instituto da Retenção na 
fonte é uma forma de res-
ponsabilidade tributária que 
obriga a fonte pagadora a re-
colher determinados tributos 
de forma antecipada de seu 
prestador de serviço ou for-
necedor de mercadorias, nos 
casos especifi cados em lei. E 
qual o objetivo? É uma forma 
que o Governo encontrou para 
coibir a sonegação fi scal, con-
centrando a responsabilidade 
do recolhimento do tributo 

nos tomadores de serviços, 
facilitando a fiscalização e 
garantindo que os recursos 
sejam destinados com maior 
viabilidade aos cofres públicos. 

Vamos para um exemplo prá-
tico. Uma grande indústria do 
setor automotivo, ao adquirir 
peças a serem incorporadas 
ao processo produtivo de seus 
automóveis, fi ca responsável 
pela retenção dos tributos. Da 
mesma forma, se uma indústria 
contrata serviços de uma em-
presa de jardinagem, deverá 
recolher o INSS incidente 
sobre esse serviço. 

Para o Fisco, concentrar a 
fi scalização na origem do fator 
gerador é uma forma de asse-
gurar que os tributos sejam 
recolhidos corretamente, ain-
da que de maneira antecipada 
e parcial. Mas se facilita para 
a Receita, para os empresá-
rios não. Além de impactar 
na produtividade, o cálculo 
manual dos tributos tem um 
elevado ponto de risco, devido 
aos erros e inconsistências que 
podem ocorrer durante todo o 
processo, deixando as compa-
nhias vulneráveis a multas e 
autuações fi scais. 

Diante desse cenário caóti-
co, as companhias precisam 
contar com um sistema de 
governança fi scal, que permita 
o controle das informações, o 
monitoramento dos prazos de 
vencimentos e a verifi cação do 
enquadramento de cada tribu-
to, pois o cálculo da retenção 
deve estar de acordo com a 
característica de cada tributo. 

Os tributos que são passíveis 
de retenção são: PIS, IR, CSLL, 
Contribuição Previdenciária 
sobre a receita bruta – CPRB, 
no âmbito federal e ISS, no 
âmbito municipal. Ao aderir 
uma solução de gestão de tri-
butos, as empresas terão maior 
visibilidade do processo, ganho 
signifi cativo na dinâmica do 
cálculo e os analistas poderão 
cumprir seu papel de forma 
mais assertiva e efi ciente. 

Por isso, o uso de um sof-
tware facilita a vida de quem 
trabalha no departamento 
fi scal, pois é uma ferramenta 
automatizada capaz de realizar 
todos os cálculos de maneira 
sistêmica, garantindo a con-
formidade fi scal e tributária. 

(*) - É Gerente Tributário da 
SYNCHRO.

Leonel Siqueira (*)
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Papa lavou os pés de quatro italianos, dois fi lipinos, dois marroquinos, 

um moldavo, um colombiano, um nigeriano e um leonês.

O papa Francisco celebrou na 
quinta-feira (29) a tradicional 
missa de Lava-Pés, em uma peni-
tenciária de Roma, durante a qual 
se ajoelhou perante 12 detentos, 
incluindo muçulmanos, e disse 
ser tão “pecador” quanto eles. 
Essa foi a quarta vez que Jorge 
Bergoglio realizou a homilia “In 
coena Domini” em uma cadeia 
desde o início de seu pontifi cado, 
em 2013. Ao todo, o Papa lavou 
os pés de quatro italianos, dois 
fi lipinos, dois marroquinos, um 
moldavo, um colombiano, um 
nigeriano e um leonês.

Oito deles são católicos; dois, 
muçulmanos; um, ortodoxo; e 
um, budista. “Eu sou pecador 
como vocês, mas hoje repre-
sento Jesus, sou embaixador de 
Jesus. Quando eu me ajoelhar 
perante cada um de vocês, pen-
sem: ‘Jesus se arriscou neste 
homem, um pecador, para vir 
até mim e dizer que me ama’”, 
afi rmou Francisco, durante a 
missa na penitenciária Regina 
Coeli, e maior de Roma e situada 

Apuração 
inicial aponta 
vitória de Sisi 
no Egito

Sem um concorrente de peso, 
o atual presidente do país, 
Abdul Fatah al Sisi, está ga-
rantindo uma vitória tranquila 
nas eleições presidenciais do 
Egito, segundo as primeiras 
contagens dos votos divulga-
das. De acordo com a agência de 
notícias estatal “Mena”, as apu-
rações de diversas províncias, 
cidades e bairros, colocam Sisi 
com uma vantagem de mais de 
90% a frente do seu único rival 
no pleito, Musa Mustafa Musa.

Nas províncias de Assuão, 
Beheira, Garbia e Swag, o 
general Sisi teve 4,15 milhões 
de votos, contra apenas 125,6 
mil do seu adversário. Estas 
localidades foram as únicas que 
tiveram os resultados divulga-
dos completamente.O único 
oponente de Sisi é um aliado 
de seu governo e durante sua 
campanha quase não fez comí-
cios ou propagandas eleitorais.

Por conta disso, a vitória do 
atual presidente nas eleições 
deverá ser massacrante. O 
resultado ofi cial do pleito de-
verá ser divulgado a partir de 
segunda-feira (2) - (ANSA).

A investigação está concentrada na casa de Skripal,

em Christie Millier Road, Salisbury.

O ex-espião Sergei Skripal 
e sua fi lha Yulia estiveram 
expostos pela primeira vez ao 
agente nervoso que os envene-
nou na porta da frente de sua 
residência, onde foi encontra-
da maior concentração desse 
produto químico. Skripal e 
sua fi lha estão hospitalizados 
em estado crítico, após serem 
encontrados inconscientes 
perto de um shopping em 
Salisbury, no sul da Inglaterra, 
no último dia 4.

Dias depois, o governo 
britânico disse que era alta-
mente provável que a Rús-
sia fosse responsável pelo 
envenenamento e, em reta-
liação, decidiu expulsar 23 
diplomatas russos. A polícia 
informou que a investigação 
está concentrada na casa de 
Skripal, em Christie Millier 
Road (Salisbury), já que no 
local foi encontrada a maior 
concentração do agente ner-
voso Novichok, de fabricação 
russa, na maçaneta da porta.

No entanto, baixas concen-
trações do agente também 
foram encontradas em outros 
lugares de Salisbury, entre 

As duas Coreias acer-
taram na quinta-feira 
(29), durante uma reu-
nião de alto nível na 
fronteira, que o encontro 
entre o líder norte-co-
reano, Kim Jong-un, e o 
presidente sul-coreano, 
Moon Jae-in, será no 
próximo dia 27. A cúpula 
entre Kim e Moon acon-
tecerá em Peace House, 
um pavilhão do lado sul 
da Zona de Segurança 
Conjunta (JSA), o único ponto da 
fronteira militarizada entre os dois 
países vizinhos onde soldados 
norte-coreanos e sul-coreanos 
fi cam frente a frente, informou a 
agência de notícias Yonhap.

Representantes dos dois 
países, tecnicamente ainda em 
guerra, voltarão a se reunir na 
própria fronteira, no próximo 
dia 4, para discutir detalhes 
sobre a primeira cúpula inter-
coreana em 11 anos. O encontro 
será seguido de outro evento 
histórico, a reunião entre Kim 
e o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, progra-
mado para maio, com o objetivo 
de discutir a possível desnu-

Malala Yousafzai ganhou o Prêmio Nobel da Paz “pela luta 

contra a opressão de crianças e jovens e pelo

direito de todas as crianças à educação”.

Ela foi baleada na cabeça 
por defender a educa-
ção das meninas. “O 

Paquistão dá as boas-vindas 
a Gul Makai (como também é 
conhecida a ativista) à sua casa. 
Estamos orgulhosos de você”, 
disse o porta-voz do Ministério 
das Relações Exteriores pa-
quistanês, Mohammed Faisal, 
pelo Twitter.

Malala deixou o aeroporto 
de Islamabad protegida por 
forte esquema de segurança, 
como mostraram imagens di-
vulgadas pela emissora de TV 
Geo. A ativista se reunirá com 
o primeiro-ministro, Shahid 
Khaqan Abbasi, com quem tra-
tará de questões relacionadas à 
educação das meninas, segundo 
divulgaram veículos de impren-
sa locais. A agenda da jovem 
não foi revelada totalmente por 
questões de segurança.

No último sábado (24), a 
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Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e 

o líder norte-coreano, Kim Jong-un.
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Malala voltou ao Paquistão 
quase seis anos após ser 
alvo de ataque de talibãs

A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, retornou, na última quinta-feira (29), ao Paquistão, 
quase seis anos depois de abandonar seu país após um ataque talibã

escrever um blog para a BBC, 
utilizando o pseudônimo de 
Gul Makai, onde denunciava as 
atrocidades sofridas sob o regi-
me do Tehrik-i-Taliban (TTP).

No dia 9 de outubro de 2012, 
ela foi vítima de um atentado 
em Mingora, no noroeste do 
país. Dois membros do TTP se 
aproximaram do veículo escolar 
em que estava Malala e atiraram 
nela com um fuzil, atingindo 
a jovem no crânio e pescoço. 
Depois de ser transferida a um 
hospital de Rawalpindi, perto 
da capital, a adolescente foi le-
vada ainda inconsciente para o 
Reino Unido, onde se recuperou 
e atualmente reside com sua 
família. Em 2014, ela se tornou 
a mais jovem vencedora do 
Prêmio Nobel da Paz, por seus 
esforços pelo direito à educa-
ção das crianças. O prêmio foi 
compartilhado com o indiano 
Kailash Satyarthi (ABr/EFE).

ganhadora do Nobel da Paz de 
2014 relembrou seu país em sua 
conta no Twitter. “Neste dia, 
avalio as memórias do meu lar, 
jogando críquete nos telhados 

e cantando o hino nacional no 
colégio. Feliz Dia do Paquistão”, 
escreveu a jovem, em referên-
cia ao dia nacional do país. 
Malala ganhou notoriedade ao 

Ex-espião esteve em contato com 
agente nervoso na porta de casa

eles o restaurante italiano onde 
Skripal e sua fi lha almoçaram no 
dia 4 e o seu automóvel.

Cerca de 250 agentes da 
unidade antiterrorismo da 
Scotland Yard trabalham na 
investigação e estão dedicados, 
segundo os veículos de impren-
sa, a observar mais de 5 mil 
horas de imagens registradas 
pelas câmeras de segurança 
na cidade.

O subcomissário da polí-
cia, Dean Haydon, disse que 
os vizinhos de Skripal verão 

agentes trabalhando no lo-
cal, mas assegurou que o 
risco para a saúde é muito 
baixo. As autoridades russas 
insistiram que o Reino Unido 
ainda não apresentou provas 
de que a Rússia tenha sido 
responsável e negou qualquer 
participação no ataque. Além 
do Reino Unido, outros países, 
entre eles os Estados Unidos, 
também decidiram expulsar 
vários diplomatas russos em 
represália pelo caso Skripal  
(ABr/EFE).

Papa lava pés de presos e diz: 
‘Sou pecador como vocês’

a dois km do Vaticano.
“Quem comanda deve servir, o 

seu líder deve ser seu servidor”, 
acrescentou o Pontífi ce. Além 
disso, ele afi rmou que “todos 
têm a oportunidade de mudar 
de vida”. “É necessário sempre 
um olhar que abra à esperança. 
Não se pode conceber uma 
penitenciária como essa sem 
esperança. Os hóspedes estão 
aqui para aprender, para fazer 

crescer a esperança”, disse.
Francisco, de 81 anos, tam-

bém confessou que em 2019 
deve fazer uma cirurgia de 
catarata. “Na minha idade, por 
exemplo, chegam as cataratas, 
e não se vê bem a realidade”, 
brincou. A missa de Lava-Pés fez 
parte do calendário de rituais da 
Semana Santa, que prosseguiu 
na sexta-feira (30), com a Via 
Crucis no Coliseu (ANSA).

Líderes das duas Coreias 
se reúnem dia 27 de abril

clearização do regime, sendo a 
primeira cúpula entre os líderes 
de Pyongyang e Washington.

No dia 27 de abril haverá 
a terceira cúpula intercorea-
na, depois das realizadas em 
Pyongyang em 2000 e 2007, 
entre o então líder do Norte, 
Kim Jong-il, e os líderes do Sul, 
Kim Dae-jung e Roh Moo-hyun.

As cúpulas de abril e maio de-
sencadearam intensa atividade 
diplomática, que deixou de lado 
o isolamento do regime e que 
nesta semana culminou com a 
viagem-surpresa de Kim Jong-un 
a Pequim, onde se reuniu pela 
primeira vez com o presidente 
da China, Xi Jinping (ABr/EFE).

Trailer de fi lme 
sobre Berlusconi 
é divulgado

Foi divulgado na quinta-feira 
(29) o trailer do fi lme do vencedor 
do Oscar Paolo Sorrentino, sobre 
o ex-primeiro-ministro da Itália 
Silvio Berlusconi, cuja primeira 
parte estreará nos cinemas do 
país em 24 de abril. "Loro" narra a 
vida de um dos personagens mais 
controversos e polarizadores da 
política italiana, que é interpretado 
por Toni Servillo.

No trailer divulgado, é possível 
ouvir o personagem de Berlusconi 
cantando a música "Malafemmena", 
enquanto são exibidas imagens de 
reuniões, festas e outras pessoas 
que escutam a canção quase em 
estado de adoração. A segunda 
parte do longa, "Loro 2", deve 
estrear em 10 de maio.

No fi m do ano passado, o ex-
-premier disse que esperava que o 
fi lme de Sorrentino não fosse uma 
"agressão política". Vencedor do 
Oscar de melhor fi lme estrangeiro 
em 2014 por "A Grande Beleza", o 
cineasta já havia feito um longa 
sobre outra fi gura marcante da 
política italiana, o ex-primeiro-
-ministro Giulio Andreotti (1919-
203), também interpretado por 
Servillo em "Il Divo" (ANSA).
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Transições e 
oportunidades na carreira

Está vislumbrando ou 

até mesmo vivenciando 

uma transição em 

sua carreira ou vida 

pessoal?  

Se sua resposta for sim, 
provavelmente você 
deve se sentir no meio 

de turbilhão. Também, neste 
primeiro momento, ainda está 
vivenciando o luto: momento 
onde está triste, pensando no 
passado como ele fosse sua 
ultima alternativa.

Caso isto está acontecendo, 
vou te dar uma notícia: está 
tudo bem, é assim mesmo. 
Lembre-se que realmente é 
difícil se desvencilhar do passa-
do, pois o que vem pela frente 
é totalmente desconhecido. 
O problema é quando não se 
consegue sair desta perda e 
este período permanece por 
vários meses. Aí sim é uma 
situação anormal.

Quando esta fase do luto 
passa e já consegue perceber 
as oportunidades, você entra 
no segundo estágio da mudan-
ça. Com certeza vão aparecer 
muitas oportunidades que 
necessitarão de calma e pon-
deração para identifi car quais 
são as melhores para você.

Nesta etapa, muitos pegam 
a primeira oportunidade e 
muitas vezes por não a terem 
analisado corretamente, en-
tram em uma “canoa furada” 
e voltam para o luto. Outros 
fi cam passeando de oportuni-

dade em oportunidade e não 
saem desta fase. 

Mas, há aqueles que ao 
embarcarem em uma canoa 
furada, aprendem a lição e 
analisam corretamente as 
próximas oportunidades ou 
aqueles que antes de aceitar 
a primeira oferta, analisam 
todas as variáveis, pegando, 
então, aquela que julgam ser a 
mais adequada e se engajam, se 
comprometem com ela. Neste 
momento entram no ultimo 
estágio que é o comprometi-
mento.

Esta fase é igualmente 
importante. Conseguir uma 
oportunidade não significa 
que a partir daí tudo está ga-
rantido, signifi ca que você terá 
outros desafi os. Então, comece 
o trabalho: entender bem o 
contexto em estará inserido, 
identificar seus principais 
parceiros, fazer alianças com 
eles e, sobretudo, desenhar os 
seus projetos de curto e longo 
prazo, trabalhando duro para 
que eles tenham êxito.

Caso não esteja vivenciando 
nenhuma destas fases, pre-
pare-se porque as mudanças 
virão. Lembre-se de que todos 
nós estamos em transição, só 
que uns momentaneamente 
são remunerados! E isto não 
é o fi nal do mundo, é uma 
oportunidade, pois é sempre 
um começo de uma nova etapa.

(*) - É Diretora de Transição de 
Carreira e Gestão da Mudança para 

América Latina da Consultoria
Lee Hecht Harrison.

Irene Azevedoh (*)

A - Almoço-Debate 
O Lide – Grupo de Líderes Empresariais informa sobre o Almoço-Debate 
com o senador e pré-candidato à Presidência da República, Álvaro Dias. O 
senador, que inaugura a série de almoços com os presidenciáveis de 2018, 
falará sobre “As propostas para o Brasil” para CEOs e demais lideranças 
corporativas, além de autoridades políticas. O debate será conduzido 
por Luiz Fernando Furlan, chairman do Lide. O evento será realizado 
na próxima segunda-feira (9), das 12h às 14h30, no Hotel Grand Hyatt, 
na capital paulista. Mais informações: (https://www.lideglobal.com/).

B - Cultura e Gastronomia 
O Mercado Municipal paulistano será palco do lançamento ofi cial do 
‘São João de São Luís’ 2018. O evento, promovido pela Prefeitura de 
São Luís, apresenta a cultura e a gastronomia da capital do Maranhão. 
A ação acontece entre os dias 3 e 5 de abril, das 6h às 18h, com entrada 
gratuita, e serve como esquenta para os tradicionais festejos juninos. Os 
visitantes poderão degustar comidas típicas como arroz de cuxá e suco 
de bacuri, além de acompanhar a apresentação do grupo Batuques do 
Maranhão, que apresenta a diversidade cultural e histórica da cidade 
por meio de música e da dança. Como brinde, o público receberá uma 
matraca com a marca turística do local.

C - Tratamento para Psoríase
A  Anvisa acaba de aprovar um tratamento inédito para psoríase, doença 
imunológica que atinge cerca de 5 milhões de brasileiros. Guselcuma-
be é o primeiro medicamento biológico que atua especifi camente na 
proteína interleucina (IL) 23 – um dos principais mediadores infl ama-
tórios da doença. Desenvolvida pela Janssen, da Johnson & Johnson, a 
terapia demonstrou potencial de proporcionar, já a partir das primeiras 
duas doses, o controle do tipo mais comum da doença – a psoríase em 
placas - em pacientes com as formas moderada a grave. Sete em cada 
10 pacientes tratados com guselcumabe tiveram melhora de 90% dos 
sinais da psoríase após seis meses de uso do produto. Saiba mais em: 
(www.janssen.com). 

D - Principal Destino
A cidade de São Paulo é o destino mais procurado pelos brasileiros que 
vão viajar de avião na Páscoa. É o que aponta uma pesquisa da agência 

ViajaNet, que apurou o volume de vendas de passagens aéreas para os 
dias do feriado efetuadas no último mês. Do total de passagens aéreas 
para as dez cidades mais procuradas na Páscoa, a capital paulista fi cou 
com 32% das viagens, seguida pelo Rio de Janeiro, com 14%, Recife, 
com 9%, e Salvador, com 8% do interesse. A pesquisa constata ainda 
que a grande maioria dos viajantes é constituída por famílias, com cerca 
de 85% de compras múltiplas de passagens aéreas. Apenas 15% viajam 
sozinhos nesse período (www.viajanet.com.br).

E - Alvorada com Gentileza
O príncipe herdeiro do trono do Japão, Naruhito, esteve hospedado no 
Royal Tulip Brasília Alvorada durante sua visita ao Brasil, para participar 
do Fórum Mundial da Água. Na saída, o monarca fez questão de ir pes-
soalmente até o gerente geral do hotel, Jean Nogueira, para agradecer 
pelo período que passou no hotel. Jean recebeu das mãos do ministro 
japonês – a pedido do próprio príncipe – um cálice prateado com selo real 
do país como presente. O hotel, por sinal, é o favorito das autoridades 
internacionais. Por lá já passaram nomes como Obama, Putin, Angela 
Merkel e rainha Silvia. Há dez anos, quando esteve no Brasil, ele fez 
questão de falar “obrigado” em português aos colaboradores do hotel. Esta 
foi a segunda vez que a comitiva nipônica se hospedou no Royal Tulip.

F - Feridas Complexas
Foi lançada a campanha ‘O Tempo Não Cicatriza’. Para feridas complexas, 
o tratamento é o melhor remédio, que tem como objetivo conscientizar 
sobre as feridas complexas e seus riscos, reforçando a importância de 
se procurar um profi ssional da saúde para defi nir o tratamento mais 
adequado. Promovida por sete entidades médicas e de enfermagem, 
com apoio da Acelity, a iniciativa contribui com o aprimoramento dos 
profi ssionais que atuam na área. Para isso, o hotsite (www.otemponao-
cicatriza.com.br) conta com uma área restrita, onde os profi ssionais de 
saúde podem acessar conteúdos técnicos. Após efetuarem o cadastro, 
terão acesso a estudos, pesquisas e vídeos educativos sobre soluções 
como a terapia por pressão negativa e curativos avançados. 

G - Cine Debate 
A história da chegada de um circo em uma pequena cidade da Tche-
coslováquia é o enredo de “Um Dia Um Gato”, fi lme que será exibido 
no próximo dia 6, às 19h, na programação Cine Debate no auditório 

da APM. Narra as confusões causadas por um gato de óculos, uma das 
atrações do circo que, quando tira as lentes, “colore” as pessoas, mos-
trando as matizes de sua personalidade e sentimentos. Os mentirosos 
são roxos, os ladrões, cinzas; os falsos, amarelos e os apaixonados, 
vermelhos. Coordenado pelo psiquiatra Wimer Bottura Júnior, após 
sua apresentação, é debatido por psicanalistas, médicos, advogados, 
jornalistas e plateia. Informações e reservas: teç. (11) 3188-4301 ou 
(eventosculturais@apm.org.br).

H - Feira do Livro 
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Fundação Editora da 
Unesp promovem a I Feira do Livro da Unesp, entre os próximos dias 
11 e 14, das 9h às 21h, no câmpus Unesp-SP, ao lado da estação Barra 
Funda do Metrô, com entrada gratuita. São cerca de 100 expositores 
entre editoras comerciais, como Companhia das Letras, Grupo Record 
e Intrínseca, e editoras universitárias, como Edusp, Editora UFRJ e 
Unicamp. Todas oferecem aos leitores no mínimo 50% de desconto 
sobre o preço de capa. É possível conferir a lista completa de editoras 
participantes e os títulos que irão apresentar no site ofi cial da feira: 
(www.feiradolivrodaunesp.com.br).

I - Mercedes Contrata
A Mercedes-Benz está contratando mais 330 colaboradores horistas 
diretos para suas fábricas de veículos comerciais no Brasil, sendo 250 
para áreas de produção na planta de São Bernardo do Campo e 80 para 
a unidade de Juiz de Fora. O anúncio foi realizado na última terça-
-feira, (27) durante a inauguração de sua nova linha de montagem de 
caminhões, no ABC paulista, que foi desenvolvida com base nos pilares 
da Indústria 4.0. Além disso, a Empresa está investindo mais R$ 2,4 
bilhões até 2022 na continuidade da modernização das duas fábricas, a 
do ABC e a de Juiz de Fora. Com as novas contratações, a Empresa passa 
a contar com mais de 10 mil colaboradores, sendo aproximadamente 
8.050 na fábrica de São Bernardo do Campo e 860 na planta de Juiz de 
Fora, além de outras unidades.

J - Educação e Tecnologias 
Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Educação 
e Tecnologias, nas modalidades a distância ou presencial, com multi-
-habilitações da UFSCar. Uma proposta metodológica de formação aberta, 
híbrida, fl exível e integrada, de modo a adequar-se pedagogicamente ao 
perfi l de cada aluno. Permite ao estudante compor sua própria grade 
curricular e decidir sobre tempos e formas para desenvolver os estudos. 
Carga horária de 400 horas e duração de 18 meses, possibilitando a for-
mação em uma ou duas das seguintes habilitações: Design Instrucional 
(Projeto e Desenho Pedagógico); Docência na Educação a Distância; 
Gestão da Educação a Distância; Produção e Uso de Tecnologias para 
Educação; e Recursos de Mídias na Educação. Outras informações: 
(http://edutec.ead.ufscar.br).

A - Almoço-Debate 
O Lide – Grupo de Líderes Empresariais informa sobre o Almoço-Debate 

ViajaNet, que apurou o volume de vendas de passagens aéreas para os 
dias do feriado efetuadas no último mês. Do total de passagens aéreas 
para as dez cidades mais procuradas na Páscoa a capital paulista ficou

Houve redução de 407 mil empregos no setor privado sem carteira e 358 mil no setor público.

O país passa a ter 13,1 
milhões de desemprega-
dos, segundo a pesquisa 

divulgada na quinta-feira (29), 
pelo IBGE. Em números abso-
lutos, o resultado representa 
mais 550 mil pessoas em busca 
de emprego, entre um trimestre 
e outro. 

Na avaliação do coordenador 
de Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Cimar Azeredo, no en-
tanto, o movimento de aumento 
na taxa de desemprego já era 
esperado e é comum nesta 
época do ano. “O crescimento 
da taxa é um movimento es-
perado. Sempre no primeiro 
trimestre do ano a taxa tende 
a subir, pois existe a dispensa 
dos trabalhadores temporários 
contratados para as festas de 
fi nal de ano”, justifi cou.

A pesquisa mostrou também 
que, entre o trimestre encer-
rado em novembro e o que 
terminou em fevereiro, o país 
perdeu cerca de 858 mil pos-

A taxa foi impulsionada pelo aço, bobina, lingotes e alumínio, 

que sofrem infl uência do mercado internacional.

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que calcula a va-
riação de preços dos produtos 
na saída das fábricas, fi cou em 
0,41% em fevereiro deste ano. 
Segundo o IBGE, a taxa é infe-
rior ao 0,47% de janeiro deste 
ano, mas superior ao 0,45% de 
fevereiro do ano passado. O 
IPP acumula taxa de 0,89% no 
ano e 5,23% em 12 meses. A 
principal responsável pela alta 
de preços foi a metalurgia, com 
uma infl ação de 2,51% no mês. 
A taxa foi impulsionada pelo 
aço, bobina, lingotes e alumí-
nio, que sofrem infl uência do 
mercado internacional.

“A China tem aumentado 
bastante seus preços em rela-
ção ao aço, fechando usinas de 
indústrias que produzem aço 
de baixa qualidade, também 
para se adequar a padrões 
internacionais. Além disso, 
o cobre também tem regis-
trado aumentos”, explica o 
pesquisador do IBGE Manuel 
Campos Souza Neto. Outro 
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Desemprego atinge 12,6%; país tem 
13,1 milhões de desempregados

A taxa de desocupação voltou a crescer no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo 12,6%, uma alta 
de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em novembro do ano passado

tos de trabalho, com redução 
de 407 mil empregos no setor 
privado sem carteira e de 358 
mil no setor público. O núme-
ro de empregados com com 
carteira de trabalho assinada 
fi cou estável em 33,1 milhões 
de trabalhadores, porém “foi 
o pior resultado em números 
absolutos da série histórica 

iniciada em 2012”, segundo 
Azeredo. 

A queda no número de pos-
tos de trabalho foi verifi cada 
principalmente no grupamento 
serviços, que reúne as ativida-
des de administração púbica, 
defesa, seguridade, educação, 
saúde e serviços sociais. A 
taxa de desemprego de 12,6% 

neste trimestre signifi ca “uma 
melhora do mercado de traba-
lho, quando a comparação se 
dá com o mesmo trimestre do 
ano anterior, quando a taxa 
chegou a 13,2% e alcançava 
13,5 milhões de pessoas de-
socupadas, o pior resultado 
para esse trimestre na série 
histórica” (ABr).

Infl ação de produtos na saída 
das fábricas fi ca em 0,41%

impacto importante no IPP 
veio da indústria de alimentos, 
cujos produtos tiveram infl ação 
média de 0,95%. 

Além da metalurgia e dos 
alimentos, 21 das 24 atividades 
industriais pesquisadas tiveram 
infl ação em fevereiro. Apenas 
três segmentos tiveram defl ação 
(queda de preços): máquinas e 
equipamentos (0,17%), bebidas 

(1,53%) e derivados de petró-
leo e biocombustíveis (3,15%). 

Entre as grandes categorias 
de uso da indústria, apenas 
os bens de consumo semi e 
não duráveis tiveram defl ação 
(0,51%). A maior inflação 
fi cou com os bens intermedi-
ários, isto é, os insumos indus-
trializados do setor produtivo 
(0,87%) (ABr).

Uber distribui 
adesivo de 
identifi cação a 
seus motoristas

São Paulo - A empresa de 
transporte por aplicativo 
Uber informou que começou 
a distribuir adesivos para mo-
toristas parceiros na cidade de 
São Paulo. A medida atende 
nova regra estabelecida pela 
Prefeitura. A identificação 
deverá ser colada no para-
-brisa dos veículos. A empresa 
esclarece que nada muda para 
os usuários. 

“Todas as viagens da Uber só 
podem ser realizadas, necessa-
riamente, por meio do aplicati-
vo, onde o usuário solicita um 
carro ao toque de um botão e 
recebe, via app, informações 
sobre o motorista parceiro que 
vai buscá-lo, como nome, foto, 
além de modelo, placa e cor 
do veículo. 

Quando o carro chegar, o 
usuário deve verifi car se as 
informações do veículo e do 
motorista conferem com as que 
aparecem no aplicativo, para se 
certifi car de que está entrando 
no carro certo”.

A empresa lembra ainda que 
qualquer outra viagem feita fora 
desse padrão não faz parte do 
serviço da empresa. Não há um 
prazo estipulado para que todos 
os veículos parceiros tenham o 
adesivo, mas o processo deve 
se intensifi car nas próximas 
semanas (AE).

São Paulo - A JBS registrou 
prejuízo líquido de R$ 345,1 
milhões no quarto trimestre 
de 2017, revertendo lucro 
de R$ 708,1 milhões apurado 
um ano antes, e de R$ 478,9 
milhões no terceiro trimestre. 
O número inclui a participação 
dos minoritários. Em todo o 
ano passado, o lucro da JBS 
somou R$ 1,025 bilhão, avanço 
de 81,5% em relação ao resul-
tado de 2016.

O Ebitda (lucro antes de 
juros, impostos, depreciação 
e amortização) ajustado da 
companhia nos últimos três 
meses do ano passado fi cou em 
R$ 3,198 milhões, alta de 2,7% 
em relação aos 3,112 bilhões do 
mesmo período de 2016. Em 12 
meses, o indicador somou R$ 
13,415 bilhões, crescimento de 

18,9% em relação a 2016
A receita líquida da JBS no 

quarto trimestre somou R$ 
42,734 bilhões, aumento de 
2,7% na comparação anual. Em 
2017, as receitas acumuladas 
foram de R$ 163,17 bilhões, re-
dução de 4,2% na comparação 
com 2016. O resultado fi nan-
ceiro líquido da JBS no quarto 
trimestre foi negativo em R$ 
2,075 bilhões, valor 120% maior 
do que a despesa fi nanceira 
líquida de R$ 939,8 milhões 
anotada em igual trimestre do 
ano anterior. 

A dívida líquida da companhia 
caiu 3,5% no ano passado, para 
R$ 45,283 bilhões. O nível de 
alavancagem, medida pela re-
lação dívida líquida/Ebitda, caiu 
de 4,16 vezes para 3,38 vezes 
em um ano (AE).

JBS tem prejuízo de
R$ 345,1 milhões
no 4º trimestre
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Salário Mínimo: a 
valorização deve continuar

O salário mínimo (SM) 

foi instituído no Brasil 

na Constituição de 

1934, a fi m de garantir 

aos trabalhadores 

condições de satisfazer 

suas necessidades de 

sobrevivência

A Constituição de 1946 
determinou que o SM 
deveria atender tam-

bém às necessidades da família 
do trabalhador e a de 1988 
renovou esse direito a todos 
os trabalhadores urbanos e 
rurais, defi nindo, no artigo 
7º, parágrafo IV: um “salário 
mínimo, fi xado em lei, nacio-
nalmente unifi cado, capaz de 
atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimen-
tação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte 
e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação 
para qualquer fi m”.

As Centrais Sindicais orga-
nizaram uma ação nacional 
com as Marchas da Classe 
Trabalhadora, a partir de 2004, 
mobilizando o movimento sin-
dical para lutas que incluíram 
a implantação de uma política 
de valorização do salário míni-
mo. O movimento gerou uma 
complexa negociação com o 
governo federal, que resultou, 
incialmente, em acordo entre 
as Centrais Sindicais e o go-
verno Lula e, em 2011, em lei.

Os critérios defi nidos para 
a valorização do piso nacional 
foram o repasse da infl ação do 
período entre as correções, o 
aumento real pela variação 
do PIB, além da antecipação 
da data-base de revisão anu-
almente, até ser fi xada em 
janeiro, o que ocorreu em 2010. 
Em abril de 2002, o valor do 
SM era de R$ 200,00. Com a 
política de valorização, além da 
reposição da infl ação, o salário 
mínimo teve aumento real de 
76,57% até janeiro de 2018. 

Caso esse aumento real 
não tivesse ocorrido, o SM, 
em janeiro/2018, seria de R$ 
540,00, o que signifi ca que 
as medidas determinadas 
pela política incrementaram-
-no em R$ 414,00. Para um 
trabalhador que ganha salário 
mínimo, esse aumento real 
adicionou cerca de R$ 5.400,00 
à renda anual, elevando-a para 
R$ 12.400,00. Sem isso, essa 
renda seria de aproximada-
mente R$ 7.000,00. Ainda é 
pouco - segundo o DIEESE, o 
salário mínimo necessário para 
uma família de quatro pessoas 
é quase R$ 3.600,00 -, mas 
representa um grande avanço.

A correção aplicada ao SM 

em janeiro de 2018 estabeleceu 
o valor da remuneração em R$ 
954,00, inferior ao que deveria 
ter se fosse ajustado de acordo 
com a regra vigente, como 
mostra a Nota Técnica 188, 
produzida pelo DIEESE (Valor 
de R$ 954,00 não recompõe 
poder de compra do Salário 
Mínimo”, disponível em www.
dieese.org.br).

Como previsto, levou-se 
em conta o resultado do PIB 
de 2016, que foi negativo 
(-3,16%), mas não se obedeceu 
ao segundo critério - no caso, 
a infl ação de 2017-, corres-
pondente a 2,07%. O valor foi 
reajustado em 1,81%, a partir 
da estimativa para 2017 da 
variação do INPC-IBGE, que 
mensura o comportamento 
dos preços para famílias que 
ganham até cinco salários 
mínimos mensais, o que ge-
rou diferença de 0,25%, que 
não será corrigida. Situação 
semelhante já tinha ocorrido 
em janeiro de 2017, quando o 
reajuste aplicado sobre o SM 
foi 0,10% inferior ao INPC.

Assim, nesses dois anos, 
acumula-se um prejuízo de 
0,35% sobre o valor do piso 
nacional, o que o elevaria a 
remuneração, com arredonda-
mento para cima, a R$ 958,00 
em 2018. Faltam, portanto, R$ 
4,00 no salário mínimo, o que 
representa R$ 52,00 anual-
mente para cada trabalhador. 
Levando-se em consideração 
as 48 milhões de pessoas que 
recebem o salário mínimo, isso 
signifi ca acréscimo de cerca de 
R$ 192 milhões por mês ou R$ 
2,5 bilhões por ano na massa 
salarial e previdenciária. 

Por mais que individual-
mente o valor seja pequeno, o 
dinheiro pertence aos traba-
lhadores e, para a economia 
do país, é um montante im-
portante. Sem essa reposição, 
depois de mais de uma década, 
o salário mínimo volta a apre-
sentar perda. A continuidade 
da política de valorização do 
salário mínimo representa um 
grande desafi o. Primeiro, por-
que precisa de um ambiente 
de crescimento econômico. 
Segundo, porque tem refl exos 
sobre toda a economia e exige 
outras mudanças que precisam 
ser combinadas e articuladas 
para consolidar um novo pa-
tamar da base salarial no país. 

Serão necessárias dispo-
sição, visão de longo prazo, 
disposição para compromissos 
e vontade de celebrar acordos, 
elementos que o movimento 
sindical brasileiro demonstra 
ter nas lutas e negociações 
diárias.

(*) - Sociólogo, diretor técnico 
do DIEESE, membro do CDES – 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)

A Rússia anunciou na quinta-
-feira (29) a expulsão de 60 
diplomatas dos Estados Unidos, 
em retaliação a uma decisão 
idêntica do presidente Donald 
Trump. Além disso, o país 
determinou o fechamento do 
consulado norte-americano 
em São Petersburgo, segunda 
maior cidade russa.

Os afetados pela medida têm 
até 5 de abril para voltar aos 
EUA. Na última segunda-feira 
(26), a Casa Branca havia anun-
ciado a expulsão de 60 diploma-
tas da Rússia e o fechamento de 
seu consulado em Seattle como 
retaliação pelo envenenamento 
do ex-espião Serghei Skripal, 
em Salisbury, no Reino Unido. 
Outros 26 países, a maioria 
europeus, também expulsaram 

diplomatas russos.
O ministro russo das Relações 

Exteriores, Serghei Lavrov, in-
formou que Moscou tomará as 
mesmas medidas em relação a 
essas nações. “Em relação a ou-
tros países, tudo será recíproco 
no que diz respeito ao número 
de pessoas que irão embora 
das missões diplomáticas na 
Rússia”, declarou.

Skripal teria sido envenenado 
no início de março com o agente 
químico novichok, de criação 
soviética, e segue internado em 
estado grave. Sua fi lha, Yulia, 
também havia sido atingida, 
mas o Reino Unido informou 
nesta quinta que ela está fora de 
perigo. O ex-espião era agente 
duplo dos serviços secretos 
russos e britânicos (ANSA).

Medida é retaliação a uma iniciativa análoga da Casa Branca.

O ex-ministro da Agri-
cultura e ex-presidente da 
estatal Companhia Docas do 
Estado de São Paulo (Co-
desp), Wagner Rossi, e os 
principais executivos de dois 
grandes grupos empresariais 
de logística de transportes 
foram detidos na quinta-feira 
(29), no âmbito da Operação 
Skala, em caráter temporá-
rio, defl agrada pela Polícia 
Federal (PF). O presidente 
do Grupo Rodrimar, Antônio 
Celso Grecco foi detido em 
Monte Alegre do Sul, e chegou 
à superintendência da PF 
em SP por volta de 11h. Já a 
empresária Celina Torrealba, 
uma das proprietárias do 
Grupo Libra, foi detida em 
seu apartamento, no Rio de 
Janeiro.

Segundo o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), vários 
mandados de prisão tempo-
rária e de busca e apreensão 
estão sendo cumpridos pela 
PF, a pedido da procuradora-
-geral da República, Raquel 
Dodge. As medidas foram 
determinadas pelo ministro 
do STF, Luís Roberto Barroso, 

Por determinação do STF, a PF restringiu a divulgação de 

informações a respeito da operação.

Ao sancionar a lei que 
instituiu o Funrural, o 
presidente Temer, rejei-

tou uma série de dispositivos. 
A apreciação desse veto  tem 
sido reivindicada por parla-
mentares. Há duas semanas, o 
prtesidente do Senado, Eunício 
Oliveira, recebeu  integrantes 
da Frente Parlamentar da 
Agropecuária, que pediram que 
fosse marcada a votação.

Entre os trechos do veto 
parcial está o perdão de multas 
e encargos sobre as dívidas dos 
produtores. Outro trecho vetado 
tratava da redução contribuições 
dos empregadores à Previdên-
cia. De acordo com o projeto 
original, a contribuição mais 
baixa diminuiria de 2,5% para 
1,7%  da receita proveniente da 
comercialização dos produtos.

Outro veto que está na pauta 
e tem gerado manifestações dos 
parlamentares é ao projeto que 
instituía o Refi s para micros e 
pequenas empresas. O texto 
abrangia débitos vencidos até 
novembro de 2017 e exigia pa-

A prioridade no Congresso Nacional é votar os vetos ao Funrural

e o Refi s das micro e pequenas empresas.

Deputados alertaram para a 

necessidade de aprovar um 

projeto que simplifi que as 

normas atuais de licitação.

O Ministério Público Federal 
(MPF) propôs que a nova lei 
de licitações, que está sendo 
discutida na Câmara, torne o 
superfaturamento de compras 
públicas um crime específi co, 
a fi m de combater desvios no 
setor público. A proposta foi 
feita pelo procurador Leonardo 
Andrade Macedo, que integra 
um grupo de trabalho sobre 
licitações do MPF. A proposta 
do MP é que o crime de super-
faturamento em obras públicas 
preveja pena de reclusão de 4 a 
12 anos, e multa, e em aquisi-
ções de bens e serviços, pena de 
reclusão de 4 a 8 anos, e multa. 

Segundo o procurador, o su-
perfaturamento de obras é um 
dos principais mecanismos para 
desvio de recursos públicos. 
“O TCU  identifi cou que pelo 
menos ¼ das obras fi scalizadas 
dizem respeito a superfatu-
ramento. Daí a relevância de 
termos um tipo penal que con-
temple o superfaturamento de 
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A capacidade 
do eleitor 

para renovar 
a política 
brasileira

O senador José Medeiros 
(Pode-MT) disse acreditar 
na capacidade do eleitora-
do brasileiro de renovar a 
política do país, de virar “a 
página dessa triste história” 
e dar uma guinada, apesar 
do período turbulento pelo 
qual o país passa. “Seremos 
testemunhas privilegiadas 
da renovação política com 
qualidade. Em termos de 
idade? Não, em termos de 
comportamento, de pessoas 
que tem comportamento à 
altura de conseguir governar 
o país. O eleitor já relegou 
ao esquecimento as velhas 
fi guras que levaram o Brasil a 
mais profunda crise da nossa 
história”, afi rmou.

Ele pediu que os cida-
dãos contrários ao discurso 
dos alinhados com o ex-
-presidente Lula não partam 
para o enfrentamento, como 
ocorreu no Paraná, quando 
veículos da caravana promo-
vida pelo PT foram alvejados 
por tiros. Mas sim para o de-
bate de qualidade, embasado 
em dados estatísticos, em 
números que atestam a in-
capacidade gerencial do PT. 
Disse ainda que não se pode 
partir para a violência e o 
enfrentamento, porque Lula 
e seus aliados adotam um 
“discurso de vitimização”.

“Eu peço, deixem Lula 
fazer, deixe passar e falar o 
que quiser. Essas mentiras 
todas já foram ditas, todo 
mundo já sabe o que é. O 
debate tem que ser feito não 
da forma que eles querem, 
porque querem passar por 
coitados. Onde ele chegar, 
deixem fazer o comício. Vai 
ter três ou quatro, se tiverem 
dinheiro para a mortadela, 
vai ter mais gente. Mas se 
tiver uma cusparada, eles 
vão usar isso na tribuna e 
em tudo que é lugar para se 
passar por vítima, por coi-
tado”, opinou (Ag.Senado).

Congresso analisa vetos ao Funrural 
e Refi s das pequenas empresas

Dezesseis vetos estão na pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional marcada para terça-feira 
(3). A prioridade é votar os vetos ao Funrural e ao Refi s das micro e pequenas empresas

gamento de, no mínimo, 5% do 
valor da dívida, sem descontos, 
em até cinco parcelas mensais e 
sucessivas. O restante poderia 
ser quitado em até 175 parce-
las, com redução de 50% dos 
juros, 25% das multas e 100% 
dos encargos legais. Para me-
nos parcelas, o texto permitia 
descontos maiores.

O veto do presidente Temer 
foi ao projeto inteiro. A jus-
tifi cativa é de que a medida 
feria a Lei de Responsabilidade 
Fiscal ao não prever a origem 
dos recursos que cobririam 
os descontos. A decisão foi 
criticada por parlamentares 
e pelo presidente do Sebrae, 
Guilherme Afi f  Domingos em 

entrevistas. À época da aprova-
ção do projeto, Eunício afi rmou 
que o texto atendia ao apelo de 
muitos pequenos empresários 
e seria de grande ajuda para 
as pequenas empresas, que 
respondem por 27% do PIB 
nacional e empregam 70% dos 
trabalhadores na iniciativa 
privada (Ag.Senado).

Ex-ministro e empresários 
foram presos na Operação Skala

relator do chamado Inquérito 
dos Portos, que apura as sus-
peitas de que agentes públicos 
favoreceram empresas do se-
tor portuário com a publicação 
de um decreto assinado pelo 
presidente Temer em maio 
do ano passado, o chamado 
Decreto dos Portos.

Investigado no mesmo inqué-
rito, o advogado José Yunes, 
ex-assessor do presidente Mi-
chel Temer também foi preso. 
Por determinação do Supremo 
Tribunal Federal (STF), a 
PF restringiu a divulgação de 
informações a respeito da ope-
ração. O MPF também informou 

que, por se tratar de medidas 
cautelares, autorizadas para 
“embasar investigações em 
curso”, não confi rmaria os no-
mes de todos os investigados 
alvos dos mandados.

A defesa de Rossi informou 
que o ex-ministro está aposen-
tado há sete anos e que não 
atuou mais profi ssionalmente 
na vida pública ou privada. 
“Nunca foi chamado a depor 
no caso mencionado. Portan-
to, são abusivas as medidas 
tomadas. Apesar disso, Rossi 
está seguro de que provará sua 
inocência”, informa a nota dos 
seus advogados (ABr).

Crime de superfaturamento será 
especifi cado em nova lei de licitações

empresários fl agrados acabam 
sendo processados por crimes 
como peculato, estelionato 
ou fraude à licitação, que têm 
penas menores. Macedo propôs 
ainda que a nova lei de licita-
ções incorpore as defi nições de 
superfaturamento e sobrepreço 
presente da Lei de Responsabi-
lidade das Estatais. E lembrou 
que sugestão semelhante foi 
dada no último dia 15 pela OEA, 
ao aprovar o relatório sobre o 
Brasil referente a políticas de 
combate à corrupção. 

Macedo também defendeu 
uma nova redação para o cri-
me de dispensa indevida de 
licitação, para acabar com as 
posições divergentes dos tribu-
nais. Atualmente, uma parte da 
jurisprudência entende que o 
crime só existe quando há dano 
ao erário. Para o MPF, o crime 
deve independer dos eventuais 
prejuízos. Estes, se existirem, 
devem entrar como agravantes 
da pena (Ag.Câmara).

Rússia expulsa 
diplomatas dos

EUA e fecha consulado

obras públicas”, disse Macedo. 
Atualmente, não existe na 

legislação penal um dispositivo 
específi co para este tipo de 
conduta. Gestores públicos e 

A Comissão Temporária para Reforma 
do Código Comercial ouviu, em audiência 
pública, na última quarta-feira (28), 
especialistas criticarem a burocracia e 
o excesso de exigências para criação, 
manutenção e fechamento de empresas 
no Brasil. Os convidados condenaram 
a dificuldade das diversas legislações 
confl itantes, assim como a prática das juntas 
comerciais fazerem "exigências absurdas" e 
diferentes em cada estado.

O debate fez parte da série de 11 

audiências públicas proposta pelo relator 
da comissão, senador Pedro Chaves (PRB-
MS), para debater dois projetos do Senado 
que reformam o código comercial brasileiro. 

Para os especialistas convidados - os 
professores Uinie Caminha e Erik Oioli e o 
advogado Marcelo Barreto -, é fundamental 
o Senado votar logo a reforma, pois o direito 
comercial brasileiro está obsoleto e confuso. 
E quando se invoca a justiça para dar uma 
orientação, as decisões dos tribunais têm sido 
confl itantes, dependendo de cada estado.

Questionada pelo senador José Medeiros 
(Pode-MT) se o Brasil é amigável para 
o funcionamento de empresas e para a 
atividade econômica, a professora Uinie 
Caminha, da Universidade Federal do 
Ceará, lembrou que o país já estava muito 
mal colocado no relatório anual Doing 
Business, do Banco Mundial, e caiu mais 
duas posições. A edição 2018 da pesquisa, 
que considera o ambiente de negócios em 
190 países, coloca o Brasil na 125a posição 
(Ag.Senado).

Criticada a burocracia para o funcionamento das empresas
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UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 16 de abril de 2018, as 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2017; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017; c) eleição da Diretoria e fixação da respectiva remuneração. Outrossim, 
acham-se a disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
n° 6.404/76. São Paulo, 27 de março de 2018. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente.   (28,29,30)

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir em assembléia geral ordinária, que 
se realizará no dia 26 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 
153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2017; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fixação da verba global 
destinada à remuneração anual dos membros da diretoria. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores
acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 28 de março de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

SPM Participações S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral ordinária, que se realizará
no dia 26 de abril de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre
as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) destinação 
do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos membros da
diretoria. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações
pertinentes às matérias a serem deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 28 de março de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

SLSLSLSLSLW CORRETORA DE VW CORRETORA DE VW CORRETORA DE VW CORRETORA DE VW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LALORES E CÂMBIO LALORES E CÂMBIO LALORES E CÂMBIO LALORES E CÂMBIO LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
CNPJ nº 50.657.675/0001-86

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - Valores em milhares de reais
Ativo NE 31/12/17 31/12/16
Circulante    14.614      3.313
Disponibilidades 4 196 391
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4 e 5      9.227      1.475

Aplicações no mercado aberto 9.227 1.475
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 6         279             1

Carteira própria 279 1
Outros Créditos      4.911      1.445

Rendas a receber 7 476 459
Negociação e intermediação de valores 8 4.323 744
Diversos 9 236 1.202
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (124) (960)

Outros Valores e Bens             1             1
Despesas antecipadas 1 1

Não Circulante    24.178    24.038
Realizável a Longo Prazo    23.920    23.619
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 6      4.083      4.707

Carteira própria 3.722 3.160
Vinculados a compromisso de recompra - 160
Vinculados ao Banco Central - 1.059
Vinculados a prestação de garantia 361 328

Outros Créditos    19.837    18.912
Diversos 9 26.616 24.947
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (6.779) (6.035)

Investimentos             6             6
Outros investimentos 6 6
Imobilizado de Uso 10         245         386

Outras imobilizações de uso 2.292 2.332
(Depreciações acumuladas) (2.047) (1.946)

Intangível             7           27
Ativos Intangíveis 614 614
(Amortização acumulada)        (607)        (587)

Total do Ativo 38.792 27.351

Passivo NE 31/12/17 31/12/16
Circulante    17.500      4.666
Captações no Mercado Aberto              -         160

Carteira própria - 160
Relações Interdependencias           87         189

Recursos em transito de terceiros 87 189
Outras Obrigações    17.413      4.317

Cobrança, arrecadação de tributos e assemelhado 19 44
Carteira de câmbio 24 10
Fiscais e previdenciárias 11 690 287
Negociação e intermediação de valores 8 15.565 2.989
Diversas 12 1.115 987

Não Circulante    19.770    19.523
Exigível a Longo Prazo    19.770    19.523
Outras Obrigações    19.770    19.523

Fiscais e previdenciárias 11 - 722
Diversas 12 19.770 18.801

Patrimônio Líquido      1.522      3.162
Capital: 13      4.918    46.051

De Domiciliados no país 4.918 46.051
Ajustes de avaliação patrimonial (47) (56)
(Prejuízos acumulados) (3.349) (42.833)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 38.792 27.351

Demonstração dos Resultados Exercício e semestre findo em 31/12/2017 e
exercício findo em 31/12/2016 - Valores em milhares de reais, exceto prejuízo por cota

NE 2º Sem. 17 31/12/17 31/12/16
Receitas de Intermediação Financeira         1.179      2.732      3.269
Resultado de operações
  com títulos e valores mobiliários 307 685 692
Resultado de operações de câmbio 872 2.047 2.577
Despesas da Intermediação Financeira             (88)           59       (749)
Operações de captação no mercado - (8) (36)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (88) 67 (713)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.091 2.791 2.520
Outras Receitas/Despesas Operacionais        (3.712)     (6.582)    (6.335)
Receitas de prestação de serviços 15.a 4.797 9.785 9.032
Despesas de pessoal 15.b (2.987) (5.915) (4.796)
Outras despesas administrativas 15.c (4.552) (8.698) (8.289)
Despesas tributárias 15.d (1.011) (1.719) (1.333)
Outras receitas operacionais 15.e 100 500 277
Outras despesas operacionais 15.f (59) (535) (1.226)
Resultado Operacional (2.621) (3.791) (3.815)
Resultado Não Operacional 1 166 190
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações (2.620) (3.625) (3.625)
Imposto de Renda e Contribuição Social 16 286 286 -
Ativo fiscal diferido 286 286 -
Participações Estatutárias no Lucro                 -          (10)              -
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre        (2.334)     (3.349)    (3.625)
Nº de cotas.....................................: 51.642 51.642 51.642
Prejuízo por cota ........................R$ (45,20) (64,85) (70,19)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercício e semestre findo em 31/12/2017 e exercício findo em 31/12/2016 - Valores em milhares de reais
Capital Ajustes de Prejuízos

Realizado Avaliação Patrimonial             Acumulados       Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 45.000 (203) (41.470) 3.327

Rateio de prejuízos - - 2.262 2.262
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos 147 - 147
Aumento de capital 1.051 - - 1.051
Prejuízo do exercício                -                                    -                        (3.625)    (3.625)

Saldos em 31 de Dezembro de 2016      46.051                                (56)                      (42.833)     3.162
Mutações do Exercício:        1.051                               147                        (1.363)       (165)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016      46.051                                (56)                      (42.833)     3.162

Rateio de prejuízos - - 1.700 1.700
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - 9 - 9
Redução de capital (41.133) - 41.133 -
Prejuízo do exercício                -                                    -                        (3.349)    (3.349)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017        4.918                                (47)                        (3.349)     1.522
Mutações do Exercício:     (41.133)                                   9                       39.484    (1.640)
Saldos em 30 de Junho de 2017      46.051                                (56)                      (43.848)     2.147

Rateio de prejuízos - - 1.700 1.700
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - 9 - 9
Redução de capital (41.133) - 41.133 -
Prejuízo do semestre                -                                    -                        (2.334)    (2.334)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017        4.918                                (47)                        (3.349)     1.522
Mutações do Semestre:     (41.133)                                   9                       40.499       (625)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto Exercício e semestre
findo em 31/12/2017 e exercício findo em 31/12/2016 - Valores em milhares de reais

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2º Sem. 17 31/12/17 31/12/16
Prejuízo do semestre e exercício (2.334) (3.349) (3.625)
Depreciações e amortizações 71 161 308
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 88 (67) 954
Ajustes de avaliação patrimonial - - (10)
Provisão de impostos no resultado           (286)        (286)              -

       (2.461)     (3.541)     (2.373)
Variação de Ativos e Obrigações         9.374      9.398         418
Redução em TVM e instrumentos financeiros derivativos 649 355 2.601
(Aumento) de outros créditos (4.493) (4.324) (2.301)
Redução de outros valores e bens 10 - 19
Aumento (redução) em relações interdependencias (105) (102) 189
Aumento (redução) em operações compromissadas - (160) 160
Redução em obrigações por empréstimos - - (71)
Aumento (redução) em outras obrigações       13.313    13.629       (179)
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais 6.913 5.857 (1.955)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
Imobilizado de uso - - 109
Inversões em:
Imobilizado de uso - - (5)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento - - 104
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - - 1.051
Recebimento por rateio de prejuízos 1.700 1.700 2.262
Caixa líquido usado
  nas atividades de financiamento 1.700 1.700 3.313
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa         8.613      7.557      1.462
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 810 1.866 404
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do semestre/exercício 9.423 9.423 1.866

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - Valores em milhares de reais

1. Contexto operacional: A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“Corretora”) tem
como objeto social as atividades de instituir, organizar e administrar fundos, clubes de in-
vestimentos, carteiras administradas e custódias de títulos e valores mobiliários; prestar ser-
viços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações e atividades
nos mercados financeiros e de capitais; exercer as funções de agente emissor de certifica-
dos e manter serviços de ações escriturais; prestar serviços de agente fiduciário; praticar
ou intermediar operações no mercado de câmbio além de operar em Bolsas de Valores,
Mercadorias e de Futuros por conta própria e de terceiros, comprar e vender títulos e valo-
res mobiliários por conta própria e de terceiros, sendo que as operações em Bolsa de Va-
lores e de Mercadorias e Futuros foram realizadas até Fevereiro de 2015. Aproveitando
dos seus mais de 40 anos de experiência a Corretora tem como principal característica a
relação de confiança, transparência e agilidade com seus clientes. Com grande experiên-
cia na administração e gestão de patrimônio, a partir de Março de 2015, reforçou sua atu-
ação nos seguintes segmentos: • Fundos de Investimentos; • Clubes de Investimentos; •
Fundos Estruturados; • Serviços Fiduciários; • Câmbio Comercial (Intermediação e Simplex);
• Câmbio Turismo (Espécie e Travel Card). A Corretora protocolou, em 22 de fevereiro de
2017, no Banco Central do Brasil (“BACEN”), plano de ação visando à regularização do
limite operacional, cujo prazo final de execução desse plano era até 31 de agosto de
2017, quando os sócios fizeram um rateio de prejuízo no valor de R$ 1.100, conforme
nota explicativa Nº 20. Foram realizados novos rateios dos prejuízos nos valores de de R$
600 e R$ 1.000, em dezembro de 2017 e em fevereiro de 2018. Em 21 de março de
2018, a Corretora recebeu oficio do Banco Central do Brasil, solicitando novo plano de
ação contendo medidas a serem adotadas para regularização do seu nível de capitaliza-
ção em conformidade com o estabelecido pela Resolução do Conselho Monetário Nacio-
nal nº 2.099/94 e normas complementares. O prazo concedido para essa regularização é
de 180 dias após a data do referido oficio. No segundo semestre foi dado continuidade
ao trabalho de prospecção de novas operações envolvendo fundos de investimentos, o
que já resultou em alguns acordos com os gestores e início das operações no segundo
semestre de 2017. De acordo com o cenário atual e mediante os orçamentos realizados
para 2018, a SLW tem como meta o crescimento de 14% (quatorze por cento) de suas
receitas. Para atingir esta meta de crescimento a SLW estará direcionando seus esforços
na prospecção de novos clientes, visitas aos potenciais clientes que já operam na
Corretora no intuito de oferecer todos os produtos disponíveis e avaliar o nível de satisfa-
ção destes clientes com nossa prestação de serviço. Para o ano de 2018 estão sendo
elaboradas ferramentas gerenciais para acompanhamento, controle e gerenciamento des-
te crescimento, bem como também o redesenho dos processos internos de controles
gerenciais das áreas, visando dar agilidade aos procedimentos internos para tomada de
decisão. 2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: As
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, que incluem as normas consubstanciadas no Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (“COSIF”), normatizações do Con-
selho Monetário Nacional (“CMN”) e do Banco Central do Brasil e da Lei das Sociedades
por Ações. Em aderência ao processo de convergência às normas internacionais de conta-
bilidade, foram adotados, pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologados pelo CMN e pelo
BACEN, quais sejam: • Resolução 3.566/08 - Redução ao valor recuperável de ativos. •
Resolução 3.604/08 - Demonstração do fluxo de caixa. • Resolução 3.750/09 - Divulga-
ção sobre partes relacionadas. • Resolução 3.823/09 - Provisões, passivos contingentes e
ativos contingentes. • Resolução 3.973/11 - Evento subsequente. • Resolução 3.989/11 -
Pagamento baseado em ações. • Resolução 4.007/11 - Politicas contábeis, mudança de
estimativa e retificação de erro. • Resolução 4.144/12 - Pronunciamento conceitual básico.
• Resolução 4.424/12 - Benefícios a empregados. As demonstrações contábeis incluem
estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para créditos de liquidação duvi-
dosa, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões para
passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos, perdas por redução
ao valor recuperável, “impairment” de títulos e valores mobiliários classificados nas categori-
as títulos disponíveis para venda e títulos para negociação, ativos não financeiros e ou-
tras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcio-
nal da Corretora. Todas as informações apresentadas em Real foram convertidas para o
milhar, exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contábeis foram elabo-
radas com base no custo histórico e, quando aplicável, houve mensuração a valor justo,
conforme descrito nas principais práticas contábeis a seguir. As demonstrações contábeis
foram aprovadas pela Administração em 28 de março de 2018. 3. Resumo das princi-
pais práticas contábeis: a) Apuração de resultado: O regime de apuração do resulta-
do é o de competência. b) Disponibilidades: As disponibilidades são representadas por
recursos em moeda nacional, que são utilizados para gerenciamento de seus compromis-
sos de curto prazo, apresentando risco insignificante de mudança de valor justo. c) Apli-
cações interfinanceiras de liquidez: São registradas pelo valor de aquisição e acresci-
das dos rendimentos auferidos até a data do balanço. d) Títulos e valores mobiliários:
Os títulos e valores mobiliários são classificados em suas respectivas categorias de acordo
com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para venda e mantidos até
o vencimento. Os títulos classificados na categoria “para negociação”, são apresentados
no ativo circulante e avaliados pelo valor de mercado. Os classificados na categoria “dispo-
níveis para venda” são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria
“mantidos até o vencimento” são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados na cate-
goria “para negociação” são contabilizados em contrapartida à conta de receita ou despe-
sa do período. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados na categoria “dis-
poníveis para venda” são contabilizados em contrapartida à conta destacada do
patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes
ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do período. Os títulos pú-
blicos foram apurados pelo preço médio de negociação, ou quando não disponível, a Ad-
ministração da Corretora adota parâmetro para cálculo do valor de mercado, obtido medi-
ante técnica interna de precificação. Os valores de mercado das ações de companhias
abertas foram apurados, respectivamente, com base no preço de fechamento na B3 S.A.
Brasil, Bolsa Balcão no último pregão antes do encerramento do exercício e no preço mé-
dio e nas taxas de juros divulgados pela ANBIMA no último pregão antes do encerramento
do semestre. e) Negociação e intermediação de valores: É demonstrada pelo saldo
das operações de compra ou venda de títulos e valores a receber realizadas na B3 S.A.
Brasil, Bolsa Balcão, por conta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos re-
gulamentares ou de vencimento dos contratos. f) Imobilizado de uso: É registrado pelo
custo de aquisição, a depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas es-
tabelecidas de acordo com a expectativa de vida útil dos bens, sendo de 20% a.a. para
“Sistema de Processamento de Dados e Transportes” e de 10% a.a. para as demais con-
tas. g) Demais ativos circulantes e não circulantes: Os demais ativos são registrados
pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
h) Demais passivos circulantes e não circulantes: São demonstradas pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos,
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços; As provisões são
reconhecidas no balanço quando há uma obrigação legal, ou constituída, como resultado
de um evento passado onde é provável que um recurso econômico seja requerido para
saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente seguran-
ça. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi-
do. i) Provisão para imposto de renda e contribuição social: A provisão para Im-
posto de Renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida
de adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente a R$ 240. A Medida Pro-
visória nº 675, de 21 de maio de 2015 (“MP”), convertida na Lei nº 13.169, de 06 de
outubro 2015, elevou a alíquota da Contribuição Social de 15% para 20% com vigên-
cia a partir de 1º de setembro de 2015. Não foram reconhecidos eventuais créditos
sobre prejuízos fiscais ou adições temporárias em função do não atendimento à Reso-
lução nº 3.059 do Conselho Monetário Nacional. j) Ativos e passivos contingentes
e obrigações legais: As contingências ativas e passivas e obrigações legais, fiscais e
previdenciárias são avaliadas, reconhecidas e demonstradas de acordo com os critérios
definidos na Resolução nº 3.823/09 do Conselho Monetário Nacional. • Os passivos
contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa,

gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando
os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. • As obrigações
legais, fiscais e previdenciárias são demandas judiciais onde estão sendo contestadas
a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos (impostos e contribuições). Es-
tão reconhecidos e provisionados, independentemente, da avaliação das chances de
êxito no curso do processo judicial. • Os ativos contingentes são reconhecidos quando
a Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou de-
cisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. k) Lucro/ Prejuízo
por Cotas: Calculado com base na quantidade de cotas do capital integralizado na
data do balanço.
4. Caixa e equivalentes de caixa    2017    2016
Disponibilidades      196      391
Caixa 1 -
Depósitos bancários 54 155
Disponibilidades em moeda estrangeira 141 236
Aplicações interfinanceiras de liquidez   9.227   1.475
Letras do Tesouro Nacional - 1.475
Letras Financeiras do tesouro   9.227           -
Total caixa e equivalente de caixa 9.423 1.866
5. Aplicações interfinanceiras de liquidez - compromissadas    2017    2016
Letras do Tesouro Nacional - 1.475
Letras Financeiras do Tesouro   9.227           -

9.227 1.475
6. Títulos e valores mobiliários                                                                         2017

Sem
venci- Até Acima

Carteira Própria mento 1 Ano de 1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras do Tesouro - 278 3.541 3.819 3.822
Notas do Tesouro Nacional - - 181 181 177
Ações Companhias Abertas 1 - - 1 48
Sub-total 1 278 3.722 4.001 4.047
Vinculados à
  prestação de Garantias (*)
Letras Financeiras do Tesouro          -          -         361         361    362
Sub–total          -          -         361         361    362
Total 1 278 4.083 4.362 4.409

                                                                        2016
Sem

venci- Até Acima
Carteira Própria mento 1 Ano de 1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras do Tesouro - - 2.999 2.999 3.008
Notas do Tesouro Nacional - - 161 161 161
Ações Companhias Abertas         1          -              -             1      48
Sub-total 1 - 3.160 3.161 3.217
Vinculados à
  Prestação de Garantias (*)
Letras Financeiras do Tesouro          -          -         328         328    328
Sub–total - - 328 328 328
Vinculados à
  compromisso de recompra
Letras Financeiras do Tesouro          -          -         160         160    160
Sub-total - - 160 160 160
Vinculados ao Banco Central
Letras Financeiras do Tesouro          -          -      1.059      1.059 1.059
Sub-total          -          -      1.059      1.059 1.059
Total 1 - 4.707 4.708 4.764
* A Corretora por estar classificada como Participante de Negociação (PN), mantém na
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, garantias em títulos públicos (LFT) para a
realização das operações de Bolsa de seus clientes. As ações de companhias abertas es-
tão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Os títulos pú-
blicos estão custodiados na Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP) e no Sistema Es-
pecial de Liquidação e Custódia (SELIC), respectivamente. Durante os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Corretora não realizou operações com instrumen-
tos financeiros derivativos.
7. Rendas a receber    2017    2016
Corretagens de câmbio a receber 212 120
Serviços prestados a receber 254 264
Comissões sobre agente fiduciário 10 33
Rendas a receber - outros           -        42

476 459
8. Negociação e intermediação de valores              Créditos        Obrigações

   2017    2016    2017    2016
Caixas de registro e liquidação - 667 - -
Devedores/credores - conta liquidação pendentes 4.323 69 15.565 2.989
Obrigações p/ neg. intermediação de títulos           -          8           -           -

4.323 744 15.565 2.989
As negociações e intermediações de valores correspondem às operações financeiras reali-
zadas na B3 Brasil, Bolsa, Balcão especificamente as operações efetuadas nos três últimos
pregões a serem liquidadas em D+1 e D+3.
9. Outros créditos - diversos
Circulante    2017    2016
Adiantamentos e antecipações salariais 52 38
Devedores p/compra de valores e bens - 7
Impostos e contribuições a compensar (a) 126 215
Pagamentos a ressarcir 36 64
Devedores diversos País        22      878

236 1.202
Não circulante    2017    2016
Devedores por depósito em garantia (c) 19.837 18.912
Devedores diversos País (b)   6.779   6.035

26.616 24.947
a) Os impostos e contribuições a compensar referem-se às retenções de impostos sobre
comissões código 8045; impostos retidos na fonte; recolhidos a maior; e, a saldos negati-
vos de exercícios anteriores a compensar. b) Refere-se substancialmente a processo
Fundiágua, constituído 100% para provisão de devedores duvidosos; c) Devedores por
depósito em garantia: encontram-se pendentes de julgamento, perante o judiciário, ações
promovidas pela Corretora questionando a legalidade de diversos tributos e recursos tra-
balhistas, tendo sido constituídas as provisões necessárias, conforme apresentado na
nota explicativa Nº 14. Para tanto, a Corretora efetuou depósitos judiciais que são
atualizados mensalmente pelo índice SELIC, conforme identificados a seguir:

   2017    2016
IRPJ 13.099 12.439
CSLL 4.715 4.478
Finsocial 418 404
PIS 770 744
Outros      835      847

19.837 18.912
10. Imobilizado de uso                                                        2017             2016

Taxa Custo Depreciação Imobilizado Imobilizado
deprec. corrigido    acumulada          líquido          líquido

Instalações 10% 300 (268) 32 45
Móveis e
 equipamentos de uso 10% 464 (360) 104 139
Sistema de
  comunicação 10% 458 (424) 34 65
Sist. processamento
  de dados 20%       1.070               (995)                 75               137

2.292 (2.047) 245 386

11. Outras Obrigações - Fiscais e previdenciárias
Curto prazo    2017    2016
Imposto e contribuições a recolher      690      287

690 287
Longo prazo    2017    2016
Provisão para riscos fiscais           -      722

- 722
As obrigações fiscais e previdenciárias referem-se aos impostos e contribuições sobre o lu-
cro e as retenções sobre fornecedores, clientes e terceiros a serem recolhidos de acordo
com os prazos previstos nas legislações vigentes. As provisões para riscos fiscais classifica-
das no exigível a longo prazo referia-se a parcelamento de obrigações fiscais.
12. Outras Obrigações - Diversas
Curto prazo    2017    2016
Provisão trabalhista 276 237
Provisões administrativas (a) 477 742
Credores diversos País      362          8

1.115 987
Longo prazo    2017    2016
Provisão para passivos contingentes (b) 19.770 18.801

19.770 18.801
a) As provisões administrativas são as obrigações contraídas junto aos fornecedores de
serviços, inclusive os de agentes autônomos de investimentos, os fornecedores de materi-
ais e outros fornecedores; b) Os processos judiciais em curso foram objeto de constituição
da provisão para contingencias (ver Nota Explicativa nº 14 - contingencias). Os processos
judiciais em curso, cuja expectativa de perda foi considerada provável pelos assessores ju-
rídicos, foram objeto de constituição da provisão para contingências, o saldo das provisões
constituídas e os respectivos depósitos judiciais foram:

Saldo Depósito Saldo Depósito
contingências judicial(ativo) contingências judicial(ativo)
               2017               2017                2016               2016

IRPJ 13.099 13.099 12.439 12.439
CSLL 4.715 4.715 4.478 4.478
Finsocial 418 418 404 404
Pis 770 770 744 744
Outros                  768                 835                  736                 847
Total 19.770 19.837 18.801 18.912
A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2016 18.801
Atualizações monetárias      969
Saldo em 31 de dezembro de 2017 19.770
A Corretora é parte em ações de naturezas tributária, trabalhistas, administrativo e cível,
envolvendo riscos de perda classificados pela Administração como possíveis, com base na
avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída, confor-
me composição e estimativa a seguir:
Tributárias    2017    2016
IRPJ, CSLL e IR Fonte 46.728 45.864
Cíveis
Perdas e danos 17.500 15.307
Administrativo
Processo Administrativo 870 1.182
Trabalhista
Reclamação Trabalhista 20.768 21.467
Total 85.866 83.820
Natureza das contingências com estimativa de perda possível: Contingências
Administrativas.: A Corretora é parte em processos administrativos que versam em
sua maioria, na discussão sobre o procedimento operacional e administrativo adota-
do pela Corretora em consonância com a legislação pertinente que disciplina nosso
segmento. Contingências Cíveis.: A Corretora é parte em ações indenizatórias, em
sua maioria, onde se questionam a efetivação de ordens de negociação e o adven-
to de prejuízos decorrentes de sua não realização ou de sua realização
alegadamente adversa da solicitada. Estas ações indenizatórias encontram-se ainda
pendentes de julgamento. Contingências Tributárias: A Corretora é parte em
ações de cunho tributário, em sua maioria, que envolvem o processo de
desmutualização da então BM&F e da Bovespa. Também há demandas em relação a
alíquotas de tributos relacionados a despesas de intermediação. A maior parte des-
tas contingências encontram-se depositadas em juízo, conforme demonstrado na
nota explicativa 9c). Contingências Trabalhistas.: A Corretora é parte em reclama-
ções trabalhistas que tratam em sua maioria, de pedido de reconhecimento de víncu-
lo empregatício por parte dos Agentes Autônomos de Investimentos e a condenação
nos consectários legais daí advindos. 13. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O
capital social é de R$ 4.918 (R$46.051 em 2016), divididos em 51.642 cotas, total-
mente integralizadas por cotistas domiciliados no País. Em 29 de dezembro de 2017,
foi deliberada a redução do capital social, de R$46.051 para R$ 4.918 para com-
pensar saldos de prejuízos acumulados até dezembro de 2016, tal redução não
acarretou em cancelamento de cotas da Sociedade. Este processo está em fase de
aprovação pelo Banco Central do Brasil. Em 22 de dezembro de 2016, foi deliberado
aumento de capital social, de R$45.000 para R$ 46.051 com a emissão de 1.178
novas cotas, aprovadas pelo Banco Central do Brasil em 15 de fevereiro de 2017.
Prejuízos acumulados: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 houve
rateios de prejuízos pelos cotistas no montante de R$ 1.700, sendo R$ 1.100 em
31 de agosto de 2017 e R$ 600 em 27 de dezembro de 2017 (R$ 2.262 em 2016).
14. Partes relacionadas: 14.1. Transações de intermediação: A Corretora possui
transações com outras partes relacionadas não tendo cobertura de seguro e quais-
quer garantias dadas ou recebidas, conforme a seguir:

                    2017                     2016
Outras obrigações                                   .     Ativo/(passivo)     Ativo/(passivo)
Negociação e intermediação de valores
Devedores/credores– conta de liquidação pendente
Diretores e acionistas (a) (95) (20)
(a) As operações foram realizadas com base em taxas, prazos e valores usualmente prati-
cados no mercado na data das operações, considerando-se a ausência de risco.
14.2. Outras transações com partes relacionadas    2017    2016
Despesas administrativas - Aluguel (*)      156      156
Total 156 156
(*) A Corretora paga aluguel para empresa de parte relacionada: Karta Participa-
ções Ltda. As operações realizadas em Bolsa de Valores pelos sócios representam
um total em corretagem de R$ 232 (R$2.460 em 2016). Deste montante, R$ 229
(R$ 2.459 em 2016) refere-se a desconto de corretagem nestas operações. As
operações com a SLW Administradora e Gestora de Recursos Ltda. referem-se
substancialmente a comissão sobre serviços financeiros prestados, realizada a
preços e condições usuais de mercado, gerou uma despesa de R$ 92 (R$ 18 em
2016). 14.3. Remuneração do pessoal-chave da Administração: A remunera-
ção total do pessoal-chave da Administração para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017 foi de R$ 898 (R$ 344 em 2016), a qual é considerada bene-
fício de curto prazo.
15. Demonstração do resultado
a) Receitas de prestação de serviços 2º sem/17      2017      2016
Assessoria técnica 1.691 3.744 3.843
Adm. de fundos e sociedade de investimento 1.085 2.375 2.190
Comissões de colocação de títulos 15 35 36
Corretagem de câmbio 483 918 1.147
Corretagem de operações em bolsa 1.219 1.965 1.098
Serviços de custódia 157 388 300
Outros serviços           147        360        418
Total 4.797 9.785 9.032
b) Despesas de pessoal 2º sem/17      2017      2016
Despesas de honorários (453) (898) (344)
Despesas de benefícios (418) (895) (801)
Despesas de encargos sociais (503) (1.009) (855)
Despesas de proventos (1.591) (3.073) (2.764)
Despesas de treinamentos (4) (6) (1)
Despesas de remuneração de estagiários            (18)         (34)        (31)
Total (2.987) (5.915) (4.796)
c) Outras despesas administrativas 2º sem/17      2017      2016
Despesas de aluguel (180) (387) (376)
Despesas de comunicação (97) (205) (174)
Despesas de manutenção e conservação (76) (154) (156)
Despesas de processamento de dados (633) (1.267) (1.492)
Despesas do sistema financeiro (1.948) (2.173) (417)
Despesas de serviços técnicos especializados (1.162) (3.595) (4.641)
Despesas de transporte (90) (179) (164)
Despesas de amortização e depreciação (71) (161) (308)
Outras despesas administrativas          (295)       (577)       (561)
Total (4.552) (8.698) (8.289)
d) Despesas tributárias 2º sem/17      2017      2016
Despesas de ISS (207) (414) (385)
Despesas de COFINS (242) (502) (509)
Despesas de PIS (39) (81) (83)
Juros/ multas fiscais (142) (282) (242)
Processo PERT IRPJ/CSLL desmutualização do CETIP (323) (323) -
Outras despesas tributárias            (58)       (117)      (114)
Total (1.011) (1.719) (1.333)

e) Outras receitas operacionais 2º sem/17      2017      2016
Recuperação de encargos e despesas 3 34 44
Reversão de provisões operacionais 12 369 -
Juros - 8 20
Créditos não identificados - - 57
Venda Carteira de Clientes 60 60 41
Outras             25          29        115
Total 100 500 277
f) Outras despesas operacionais 2º sem/17      2017      2016
Processo judicial / Ações de indenizações (9) (205) (1.066)
Processo multa CVM - (252) -
Outras            (50)         (78)      (160)
Total (59) (535) (1.226)
16. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido: O cálculo do
imposto de renda e da contribuição social está assim representado:

                      2017                      2016
Apuração de IR/CS      IRPJ     CSLL      IRPJ     CSLL
Resultado antes da tributação sobre o lucro (3.625) (3.625) (3.625) (3.625)
(-) Participações estatutárias no lucro         (10)         (10)            -            -
Total    (3.635)    (3.635)    (3.625)    (3.625)
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis 322 322 27 27
Despesas marcação a mercado - - 3 3
Provisão para devedores duvidosos 96 96 685 685
Provisão de passivos contingentes cíveis - - (209) (209)
Processos CVM – não tributáveis (36) (36) - -
Contingencias Fiscais 252 252 - -
Receitas de marcação ao mercado - - (14) (14)
Outras provisões temporárias (5) (5) 4 4
(Reversão) provisão
  para devedores duvidosos (153) (153) (14) (14)
(Reversão) de contingentes trabalhistas       (183)       (183)      (180)      (180)
Lucro real (3.342) (3.342) (3.323) (3.323)
Encargos de 15% IR / 20% CS
  + Adicional de 10% IR             -             -             -             -
Total de imposto de renda
  e contribuição social - - - -
Em 31 de dezembro de 2017 a Corretora apresentava prejuízos f iscais e
base negativa da contr ibuição social no montante de R$ 20.247 (R$17.541
em 2016), para os quais a Corretora registrou apenas a compensação do
saldo ut i l izado para l iquidação de tr ibutos. Para o saldo remanescente, é
entendimento da administração não haver lucros projetados que permitam
seu reconhecimento. No processo do PERT de 31 de agosto de 2017 foi
ut i l izado prejuízo f iscal e base negativa da contr ibuição social no montante
de R$ 636, para amort ização dos tr ibutos. 17. Gerenciamento de Risco:
17.1. Estrutura de gerenciamento de risco: A aval iação dos r iscos é fun-
damental para a tomada de decisão na Corretora. Por isso, a Corretora
conta com uma estrutura de Gerenciamento de Riscos, que é consti tuída
de acordo com a natureza e o grau de complexidade dos negócios e at ivi-
dades desenvolvidas. O resumo das descrições das estruturas de gerencia-
mento de r iscos está publ icado em diretório de acesso públ ico, disponível
no endereço http:/ /www.slw.com.br/fatores_risco.asp. 17.2. Estrutura de
gerenciamento de riscos operacionais: A Corretora tem aperfeiçoado
continuamente seus sistemas tecnológicos voltados ao controle e prevenção
de r iscos, visando reduzir possíveis perdas, por meio do acompanhamento
constante de suas operações. Os r iscos inerentes à at ividade são anal isa-
dos e administrados diretamente pela diretoria acompanhando o controle
dos fatores de exposição a r iscos de mercado, crédito e inst i tucionais. 17.3.
Estrutura de gerenciamento de riscos de mercado: Risco de mercado:
é definido como a possibi l idade de ocorrência de perdas resultantes da
flutuação dos valores de mercado de posições detidas pela Corretora. A
Corretora possui polí t icas e estratégias para o gerenciamento do r isco de
mercado baseadas nas diretr izes do Comitê de Basi leia, estando em confor-
midade com a Resolução CMN nº 3.464/2007. O gerenciamento do r isco de
mercado consiste em um conjunto de instrumentos para a identi f icação,
mensuração, a aval iação, o monitoramento e o controle do r isco, com uma
clara definição de responsabi l idades, níveis de alçada e de reporte. 17.4.
Estrutura de gerenciamento de risco de liquidez: Risco de l iquidez pode
ser entendido como a possível incapacidade da Corretora honrar suas obri-
gações, causada pela ocorrência de desequi l íbr ios entre a entrada e saída
de recursos no f luxo de caixa. A Corretora gerência o r isco de l iquidez atra-
vés do permanente monitoramento do f luxo de caixa esperado, def inição
de níveis mínimos de l iquidez, de um plano de contingência, da delegação
de responsabi l idades, de níveis de alçada e de reporte. Este gerenciamen-
to é baseado nas diretr izes do Comitê de Basi léia, estando em conformida-
de com a Resolução CMN nº 4.090/2012. 17.5. Estrutura de gerencia-
mento de risco de crédito: Conforme a Resolução CMN nº 3.721/2009, a
Corretora considera r isco de crédito “a possibi l idade de ocorrência de per-
das associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas
respectivas obrigações f inanceiras nos termos pactuados, à desvalorização
de contrato de crédito decorrente da deterioração na classif icação de r isco
do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedi-
das na renegociação e aos custos de recuperação”. Na Corretora, o geren-
ciamento do r isco de crédito consiste na aval iação e no monitoramento de
forma contínua da qual idade das operações de crédito, objet ivando manter
as exposições em níveis considerados aceitáveis pela alta administração.
17.6. Estrutura de gerenciamento de capital: Em atendimento ao dispos-
to na Resolução CMN nº 3.988 em 30 de junho de 2011, a Corretora cons-
t i tui  estrutura de gerenciamento de r isco de capital .  O gerenciamento de
risco de capital  trata-se de um processo contínuo com os seguintes objet i-
vos: 1) Monitoramento e controle do capital  mantido pela Corretora; 2) Ava-
l iação dos requisi tos de capital  face aos r iscos a que a Corretora está sujei-
ta; e 3) Planejar as necessidades de capital ,  considerando os objet ivos es-
tratégicos da Corretora. 17.7. Estrutura e gerenciamento de risco socio-
ambiental: A Corretora mantém polí t icas e procedimentos internos referen-
tes às obrigações para o gerenciamento de r isco socioambiental.  Cumprindo
com as datas exigidas pelo Banco Central do Brasi l ;  o processo de melhoria
continua é prat icado diar iamente e também no momento de aval iação de
novos cl ientes, como exemplo: possíveis casos de trabalho escravo; cr imes
ambientais; informações dos diár ios of iciais, onde podemos consultar deta-
lhes de possíveis ações judiciais que envolvam crimes ambientais e outros.
Nossos procedimentos estão em permanente atual ização e adaptação pe-
rante os departamentos envolvidos e à Alta Administração. Nas adaptações
mencionadas acima, destacamos a ut i l ização de nossos sistemas de gerenci-
amento de r isco operacional também para mapearmos as não conformida-
des, r iscos e controles vinculados às exigências sócio ambientais. 18. Limi-
tes operacionais (Acordo de Basiléia): Em 31 de dezembro de 2017 e
2016, a Corretora não estava enquadrada nos l imites de capital  e
patr imônio compatível com o r isco da estrutura dos at ivos, conforme normas
e instruções estabelecidas pela Resolução nº 2.099/94 do Conselho Mone-
tário Nacional e normas complementares. Conforme mencionado na nota
expl icat iva nº 1, a Corretora apresentou ao Banco Central do Brasi l  em fe-
vereiro/2017 plano de ação para reenquadramento do l imite operacional,
que previa o rateio de prejuízo fei to em agosto/2017 e dezembro/2017,
conforme nota expl icat iva Nº 14.b. Visando manter a Corretora enquadrada
nos l imites mínimos de capital  e patr imônio compatível com o r isco da estru-
tura de at ivos, está previsto um novo rateio de prejuízo no mês de feverei-
ro/2018, no valor de R$ 1.000, conforme nota expl icat iva nº 1. O índice de
Basi leia da Corretora em 31 de dezembro de 2017 era de 5,90% (6,50%
em 2016). 19. Outras informações: A Corretora administra fundos e clubes
de investimento, conforme composto abaixo:

Patrimônio Patrimônio
líquido  líquido

Administrado Administrado
Denominação                                           .                   2017                   2016
Fundos de investimento financeiro 44.998 205.479
Soc. Fundos carteiras inv. capital estrangeiro 82.262 64.617
Clubes de investimento 27.427 26.676
Fundos de ações 162.225 157.677
Outros fundos de renda variável                83.625                76.463

400.537 530.912
Informamos que a Administração, no exercício findo em 31 de dezembro de
2017, não contratou serviços da BDO RCS Auditores Independentes relaciona-
dos a Corretora, além dos serviços de auditoria externa. A política adotada aten-
de aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as
normas vigentes, que principalmente determinam que o auditor não deva auditar
o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promo-
ver seus interesses.

A Diretoria
Reinaldo Dantas

Contador CRC 1 SP 110330/O-6

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

bilidade 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 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 conjun-
to, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte
de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, 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 nos-
sa 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 intenci-
onais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos

Aos Administradores e Acionistas da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. São Pau-
lo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da SLW Corretora de Valores
e Câmbio Ltda. (“Corretora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políti-
cas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2017, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nes-
sa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. So-
mos independentes em relação a Corretora, 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. Incerteza relevante relaciona-
da com a continuidade operacional e desenquadramento operacional: Conforme
mencionado na nota explicativa nº 1 às demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de

2017 a Corretora apresenta prejuízos acumulados e excesso do passivo circulante em
relação ao ativo circulante, dependendo, ainda, de aportes de seus cotistas controla-
dores para fazer face as suas necessidades imediatas de caixa e, também, buscar o
seu enquadramento em relação aos limites de capital e patrimônio compatível com o
seu risco de estrutura de ativos, conforme normas e instruções estabelecidas pela Re-
solução do Conselho Monetário Nacional nº 2.099/94 e normas complementares. A
continuidade operacional da Corretora depende do sucesso das medidas estipuladas
nesse plano. Nossa opinião não está ressalvada em relação à este assunto. Respon-
sabilidade da Administração pelas demonstrações contábeis: A Administração da
Corretora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar operando, divulgando, quan-
do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a Ad-
ministração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança e administração da Corretora são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-

da Corretora; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Adminis-
tração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti-
das, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que
possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Corretora. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Corretora a não mais se manter em continuidade operacional; • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de março de 2018.

BDO RCS
Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Paulo Sérgio Barbosa
Contador

CRC 1 SP 120359/O-8

Demonstração do Resultado Abrangente Exercício e semestre findo em 31/12/2017
e exercício findo em 31/12/2016 - Valores em milhares de reais

2º Sem. 17 31/12/17 31/12/16
Resultado do Semestre/Exercício (2.334) (3.349) (3.625)
Resultado Abrangente 9 9 147

Ajustes de avaliação patrimonial                9             9         147
Resultado Abrangente Total        (2.325)     (3.340)     (3.478)
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

José Eduardo Leonel – Prismas – Crônicas 
curtas, forjando personagens Impávidos, prontos a 
qualquer sacrifício para o bem comum. Com uma 
sensibilidade exposta, o autor lança seus arquéti-
pos, como se fora impensadamente, todavia, todos 

mesclam-se à uma teia de clamor utópico, todavia, ardor 
honesto. Alguns protagonizam atuais momentos. Livro de 
pequeno calibre, que prende o leitor e o leva a uma exposição 
estonteante. Muito bom!!

Escravos da Insensatez: 
Crônicas da história dos heróis

Sérgio Praça - Évora – O doutor professor 
da FGV – RJ, explica com bastante clareza, como 
empresários, políticos e agentes públicos se locu-
pletam de um sistema eivado de permissibilidades 
, para desvios fi nanceiros, diga-se de grande mon-

ta. A corrupção, desafortunadamente, é endêmica em nosso 
maltratado pais. Ladrões infi ltrados em partidos políticos, nos 
assaltam. Empresários com caráter “duvidoso” (?),  participam 
de um nefasto tabuleiro. O autor, traça um perfi l, bastante 
documentado, da Operação Lava Jato, desde seu tímido inicio, 
até as atuais descobertas e algumas poucas, porém, salutares 
punições. Válido para todo cidadão que deseja conscientizar-se 
dos acontecimentos, e vislumbrar uma dedetização moral, ética 
e politica. Impactante!

Guerra à Corrupção:
Lições da Lava Jato

Marcos N. Eberlin – Mackenzie – O mestre 
em química, que além de uma série de atributos, 
reconhecido e laureado internacionalmente, fun-
dou o Laboratório Thomson de espectrometria de 

massas, lançou uma obra envolvendo trabalho de vulto e muito 
fôlego, que explica,  na base do contra ponto,  lastreado única 
exclusivamente, em dados científi cos bastante claros, qual a 
ciência mais assertiva  para entendermos a  origem da vida e suas 
evoluções:  Teoria da Evolução ou Teoria do Design Inteligente . 
Válido para antropólogos, professores e ou qualquer pessoa que 
deseje entender o valor da ciência  em nossas vidas. Confronta 
o status quo. Inquietante! Muito esclarecedor.

Fomos Planejados:
A maior descoberta
científi ca de todos os tempos

Leïla Slimani – Planeta –  Um lamentável 
infortúnio, passa a nortear e conturbar o relaciona-
mento de uma família, que simplesmente desejava 
cultivar um presente, para garantir um acolhedor 
futuro. Duas crianças, sob a égide de uma baba, 
são localizadas gravemente feridas . Uma morreu! 
Uma obra num só tempo delicada, contundente 

e muito apropriada, pois a sociedade, desde algum tempo, 
discute suas prioridades, entre carreira, maternidade e ou 
paternidade. Envolvente.

Canção de Ninar

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONTRATAR PROFISSIONAL LIBERAL
Empresa pode contratar profissional liberal por contrato intermitente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO POR LICENÇA MÉDICA TEM DIREITO A 
RECEBER O ADIANTAMENTO SALARIAL?

Esse recebimento será devido, caso previsto em acordo ou convenção 
coletiva. Caso não haja previsão expressa de adiantamento para casos 
de afastamento, recomenda-se a empresa manter o adiantamento 
normalmente, vez que sua ausência poderá ser tratada como atraso 
ou retenção de pagamento, em caso de fiscalização.

SOLICITAÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA
Quando o funcionário solicita o Acordo Trabalhista a empresa, será 
necessário fazer um documento para provar que o pedido partiu do fun-
cionário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR FUNCIONÁRIO COM SALÁRIO INFERIOR
Empresa pretende contratar um novo funcionário, porém, com o salário 
inferior ao do funcionário que está registrado na mesma função há 
quatro anos. Como proceder de acordo com a nova CLT? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA OBTEVE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COMO 
PROCEDER COM O SEU CONTRATO DE TRABALHO?

O contrato de trabalho fica mantido em relação com a empresa, porém 
o mesmo permanece suspenso por prazo indeterminado conforme 
previsto no artigo 475 da CLT e Súmula 160 do TST, até que essa aposen-
tadoria seja convertida para aposentadoria por tempo de contribuição, 
quando então será feita a dispensa do trabalhador sem justa causa.

CONCEDER FÉRIAS EM DOIS PERÍODOS
Empresa pode conceder dois períodos férias um sendo de 20 dias e 
outro de 10 dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Balanços Patrimoniais - Valores em R$ mi
Ativo Nota 31/12/17 31/12/16
Circulante     7.848     7.119
Disponibilidades 3.g 5.215 1.883
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 3.g     1.157     1.556
Aplicações no mercado aberto 1.157 1.556

Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos 4        604          40
Carteira própria - 40
Vinculados a prestação de garantia 604 -

Outros Créditos        866     3.635
Carteira de câmbio 5 669 1.701
Rendas a receber 5 188 196
Diversos 5 696 1.738
(Provisão para outros
  créditos liquidação duvidosa) 3.c (687) -

Outros Valores e Bens           6           5
Despesas antecipadas 6 5

Não Circulante     5.269     5.003
Realizável a Longo Prazo     5.128     4.892
Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos 4     4.365     4.735
Carteira própria 4.365 4.735

Outros Créditos 5        763        157
Diversos 763 157

Investimentos         10         10
Outros investimentos 10 10

Imobilizado de Uso 3.d        113         87
Imóveis 31 31
Outras imobilizações de uso 279 236
(Depreciações acumuladas) (197) (180)

Intangível 3.d          18          14
Ativos Intangíveis 28 16
(Amortização acumulada)         (10)          (2)

Total do Ativo    13.117    12.122

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16
Circulante     5.035     5.121
Relações Interdependências          19          11
Recursos em transito de terceiros 19 11

Outras Obrigações 5     5.016     5.110
Carteira de câmbio 1.175 2.222
Sociais e estatutárias 370 293
Fiscais e previdenciárias 1.510 1.465
Diversas 1.961 1.130

Não Circulante        660        660
Exigível a Longo Prazo        660        660
Outras Obrigações 5        660        660
Diversas 660 660

Patrimônio Líquido     7.422     6.341
Capital: 6.a     2.479     2.038
De Domiciliados no país 2.479 2.038
Reservas de capital 42 42
Reservas de lucros 6.b 4.902 4.258
Ajustes de avaliação patrimonial          (1)           3

Total do Passivo e Patrimônio Líquido    13.117    12.122

Demonstração dos Resultados - (Valores em R$ Mil)
2º Semestre
           2017 31/12/17 31/12/16

Receitas de Intermediação Financeira           8.866 17.220 12.851
Resultado de operações com
  títulos e valores mobiliários 321 769 837
Resultado de operações de câmbio 8.545 16.451 12.014

Despesas da Intermediação Financeira            (309)       (689)           -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (309) (689) -

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 8.557 16.531 12.851
Outras Receitas/Despesas Operacionais          (7.502)   (13.909)   (8.652)
Receitas de prestação de serviços 846 1.729 1.955
Despesas de pessoal (1.045) (2.331) (1.500)
Outras despesas administrativas (5.812) (11.289) (7.782)
Despesas tributárias (1.293) (1.803) (953)
Outras receitas operacionais 16 20 204
Outras despesas operacionais (214) (235) (576)

Resultado Operacional 1.055 2.622 4.199
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 1.055 2.622 4.199
Imposto de Renda e Contribuição Social 10 (983) (1.707)
Provisão para imposto de renda 11 (535) (937)
Provisão para contribuição Social (1) (448) (770)

Participações Estatutárias no Lucro - (23) -
Lucro Líquido/(Prejuízo)
  do Semestre e Exercício 1.065 1.616 2.492
Juros de Capital Próprio (435) (435) (345)
Nº de ações ..................................: 198.967 198.967 185.275
Lucro/(Prejuízo) por ação.............R$ 5,35 8,12 13,45

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

Relatório da Administração

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

Fluxos de caixa das 2º Semestre
  atividades operacionais            2017 31/12/17 31/12/16
Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício 1.065 1.616 2.492
Depreciações e amortizações 14 25 16
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 309 689 -
Provisão de impostos no resultado (10) 983 1.707

1.378 3.313 4.215
Variação de Ativos e Obrigações           1.521        206    (2.062)
(Aumento) redução em Títulos e Valores Mobiliários
  e instrumentos financeiros derivativos (774) (198) (241)
(Aumento) redução de outros créditos 6.548 1.474 (2.107)
(Aumento) redução de outros valores e bens (3) (1) (5)
Aumento (redução) em relações interdependências (68) 8 11
Aumento (redução) em outras obrigações (4.182) (1.077) 280
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais 2.899 3.519 2.153
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de: Imobilizado de uso - - (55)
Inversões em: Imobilizado de uso (25) (43) -
Inversões líquidas no intangível/diferido - (12) (14)
Caixa líquido usado
  nas atividades de investimento (25) (55) (69)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - 441 117
Pagamento de juros de capital próprio (435) (435) (345)
Dividendos/Lucros pagos/propostos - (537) -
Caixa líquido usado
  nas atividades de financiamento (435) (531) (228)
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa           2.439     2.933     1.856
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 3.933 3.439 1.583
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do semestre/exercício 6.372 6.372 3.439

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Valores em R$ mil)

Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Reservas Reserva Especiais Avaliação Prejuizos

Eventos Realizado de Capital     Legal de Lucros Patrimonial Acumulados     Total
Período de 01/07/17 a 31/12/17
Saldos no Início do Período em 01/07/17 2.479 42 437 3.284 (4) 551 6.789
Ajustes ao valor de mercado
  - Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - 3 - 3
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 1.065 1.065
Destinações:              -               -            -       1.181                 -          (1.616)     (435)
Juros capital próprio - - - - - (435) (435)
Reserva especial de lucros - - - 1.181 - (1.181) -

Saldos no Fim do Período em 31/12/17        2.479            42        437       4.465               (1)                 -    7.422
Mutações do Período:              -               -            -       1.181                3            (551)      633
Período de 01/01/17 a 31/12/17
Saldos no Início do Período em 01/01/17 2.038 42 437 3.821 3 - 6.341
Reversão de reservas - - - (537) - 537 -
Dividendos intermediários - - - - - (537) (537)
Ajustes ao valor de mercado
  - Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - (4) - (4)
Aumento de capital 441 - - - - - 441
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 1.616 1.616
Destinações:              -               -            -       1.181                 -          (1.616)     (435)
Juros capital próprio - - - - - (435) (435)
Reserva especial de lucros - - - 1.181 - (1.181) -

Saldos no Fim do Período em 31/12/17        2.479            42        437       4.465               (1)                 -    7.422
Mutações do Período:          441               -            -          644               (4)                 -    1.081
Período de 01/01/16 a 31/12/16
Saldos no Início do Período em 01/01/16 1.921 42 437 1.674 42 - 4.116
Ajustes ao valor de mercado
  - Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - (39) - (39)
Aumento de capital 117 - - - - - 117
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 2.492 2.492
Destinações:              -               -            -       2.147                 -          (2.492)     (345)
Juros capital próprio - - - - - (345) (345)
Reserva especial de lucros - - - 2.147 - (2.147) -

Saldos no Fim do Período em 31/12/16        2.038            42        437       3.821                3                 -    6.341
Mutações do Período:          117               -            -       2.147             (39)                 -    2.225

A Diretoria da Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A, em cumprimento às disposições legais, apresenta as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2017, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Relatório dos Auditores. São Paulo, 29/03/2017. A Diretoria.

1. Contexto Operacional: A Albatross Corretora de Cambio e Valores S/A
é uma Instituição Financeira, autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, e tem por objetivo social, comprar e vender títulos e valores mobiliá-
rios por conta própria e de terceiros; encarregar-se da administração de
carteiras e da custodia de títulos e valores mobiliários; intermediar opera-
ções no mercado de câmbio, inclusive por meio de sistemas de negociação
de ativos; praticar operações no mercado de câmbio; prestar serviços de
intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações e ativi-
dades nos mercados financeiros e de capitais, e todas as atividades permi-
tidas às Sociedades Corretoras de Câmbio e Valores, conforme disposições
legais e regulamentares emanadas principalmente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), e do Banco Central do Brasil (BACEN). 2. Apresentação
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram prepa-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e
apresentadas com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil,
através do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional -
COSIF. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu diversos pro-
nunciamentos e orientações visando adequação às normas internacionais
de contabilidade. No entanto, tais pronunciamentos e orientações são aplicá-
veis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
somente quando aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Cen-
tral. Os pronunciamentos já referendados foram: CPC 01 - R1 - Redução ao
Valor Recuperável dos Ativos - Resolução nº 3.566/08; CPC 03 - R2 - De-
monstração dos Fluxos de Caixa - Resolução nº 3.604/08; CPC 05 - R1 -
Divulgação sobre Partes Relacionadas - Resolução nº 3.750/09; CPC 10 - R1
- Pagamento Baseado em Ações - Resolução nº 3.989/11; CPC 23 - Políticas
Contábeis - Mudança de Estimativa e Retificação de Erro - Resolução nº
4.007/11; CPC 24 - Evento Subsequente - Resolução nº 3.973/11; CPC 25 -
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - Resolução nº
3.823/09; R1 - Pronunciamento Conceitual Básico - Resolução nº 4.144/12.
Até a presente data, não é possível estimar quando os demais pronuncia-
mentos contábeis do CPC serão aprovados pelo CMN e BACEN e se a apli-
cação dos mesmos serão de maneira retrospectiva ou prospectiva. Moeda
funcional e de apresentação: As demonstrações contábeis e todas as infor-
mações estão expressas em Reais (mil), que é a moeda funcional e de apre-
sentação e corresponde ao ambiente econômico da atuação da Corretora.
Estas informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em
31/01/2018. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de
resultado: Os resultados das operações de compra e venda de títulos e
valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das opera-
ções. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de com-
petência. b) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deri-
vativos: Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria
“para negociação” são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo
valor de mercado, os classificados na categoria “disponíveis para venda”
são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria “manti-
dos até o vencimento” são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido
dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos
classificados na categoria “para negociação” são contabilizados em
contrapartida à conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor
de mercado dos títulos classificados na categoria “disponíveis para venda”
são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líqui-
do, deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes
ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do período.
c) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa: Com base na
análise das operações em aberto, dos riscos específicos e globais da cartei-
ra, bem como as diretrizes do Banco Central do Brasil (Artigo 6º da Resolu-
ção nº 2.682 de 21/12/1999), a provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi constituída no montante de R$ 687 referente a valores a receber de cor-
respondentes inadimplentes inscritos na rubrica “Outros Créditos Diversos”.
No exercício encerrado em 31/12/2017 foi contabilizado em resultado opera-
cional como “despesas da intermediação financeira” a provisão de créditos
de liquidação duvidosa no montante de R$ 689. d) Imobilizado de Uso e
Intangível: Imobilizado de Uso: São registrados pelo custo de aquisição e a
depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam
em consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo de 20% a.a. para
“Sistema de Processamento de Dados” e de 10% a.a. para as demais contas.
Intangível: São registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto
bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exercidos com
essa finalidade. São registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo
método linear, com base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas
estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% a.a. e) Provisão para

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

31/12/17 31/12/16
Disponibilidades      5.215      1.883
Caixa 4.516 306
Depósitos Bancários 1 78
Disponibilidades em moedas estrangeiras 698 1.499
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez      1.157      1.556
Notas do Tesouro Nacional - 1.556
Letras Financeiras do Tesouro 1.157 -
Total Caixa e equivalentes de caixa 6.372 3.439
4. Títulos e Valores Mobiliários: Em 31/12/2017 e 2016, os títulos e valores
mobiliários classificados como disponíveis para venda, estão comparados
entre o valor de custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimen-
tos estava assim representado:

                                                     31/12/17
Sem Até Acima

Carteira Própria vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras
  do Tesouro - - 4.363 4.363 4.364
Títulos de Capitalização                2        -          -           2       2
Sub-Total 2 - 4.363 4.365 4366
Vinculados à
  prestação Garantias
Certificado de
  Depósito Bancário                 -    604          -        604    604
Sub-Total - 604 - 604 604
Total

                                                     31/12/16
Sem Até Acima

Carteira Própria vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras do Tesouro - - 4.735 4.735 4.730
Letras do Tesouro Nacional - 38 - 38 38
Títulos de Capitalização                2        -          -           2       2
Total 2 38 4.735 4.775 4.770
Em 31/12/2017 e 2016, não havia operações com instrumentos financeiros
derivativos. 5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/17 31/12/16
Outros Créditos: Carteira de câmbio        669     1.701

Câmbio comprado a liquidar 570 786
Direito sobre vendas de câmbio 583 1.443
(-) Adiantamentos em moeda nacional (484) (528)

Rendas a receber        188        196
Corretagem de câmbio a receber 188 196

Diversos        696     1.738
Adiantamentos e antecipações 12 -
Impostos e contribuições a compensar e recuperar 3 7
Devedores diversos - País 681 1.731

Ativo Não Circulante
Diversos        763        157
Créditos Tributários 606 -
Devedores por depósitos em garantia 157 157

Passivo Circulante
Outras obrigações
Carteira de câmbio     1.175     2.222
Câmbio vendido a liquidar 581 1.438
Obrigação por compras de câmbio 571 784
Obrigação por Venda Realizadas Taxas Flutuantes 23 -

Sociais e estatutárias        370        293
Juros sobre capital próprio 370 293

31/12/17 31/12/16
Fiscais e previdenciárias     1.510     1.465
Provisão Impostos e Contribuições sobre Lucro 469 974
Impostos e contribuições a recolher 1.041 489
Impostos e contribuições diferidos - 2

Diversas     1.961     1.130
Provisão para pagamentos a efetuar 408 705
Credores diversos - país 1.553 425

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

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social de R$ 2.479
(R$ 2.038 em 2016), está representado por 198.967 ações, sendo
115.831 ordinárias e 83.136 preferenciais (185.275 ações em 2016, sen-
do 102.139 ordinárias e 83.136 preferenciais), todas nominativas e sem
valor nominal. Em 21/02/2017, foi deliberado o aumento de capital social
de R$ 2.164 para R$ 2.479, mediante a emissão de 10.020 novas ações
ordinárias, ao preço unitário de R$31,38 no montante de R$ 315. Este
processo esta aguardando homologação pelo Banco Central do Brasil.
Em 20/02/2017, foi deliberado o aumento de capital social de R$ 2.038
para R$ 2.164, mediante a emissão de 3.672 novas ações ordinárias, ao
preço unitário de R$34,22 no montante de R$ 126. Este processo foi
homologado pelo Banco Central do Brasil em 01/06/2017. Em 29/01/2016,
foi deliberado o aumento de capital social de R$ 1.921 para R$2.038,
mediante a emissão de 5.139 novas ações ordinárias, ao preço unitário
de R$22,85 no montante de R$ 117. Este processo foi homologado pelo
Banco Central do Brasil em 29/03/2016. b) Reservas de Lucros: O saldo
de lucros acumulados são destinados para reservas de lucros no final do
exercício social. No exercício encerrado em 31/12/2017 foram revertidas
das reservas especiais de lucros no montante de R$ 537 para distribui-
ção aos acionistas. E, o saldo de lucros acumulados no montante de R$
1.181 foram destinados para reservas especiais de lucros. E, no exercício
encerrado em 31/12/2016 foram destinados o saldo de lucros acumulados
no montante de R$ 2.147 para reservas especiais de lucros. c) Dividen-
dos: No exercício encerrado em 31/12/2017 houve distribuição de lucros
aos acionistas no montante de R$ 537. 7. Despesas de Juros ao Capital:
No exercício encerrado em 31/12/2017 foram pagos juros sobre capital
próprio no montante de R$ 435 (R$ 345 em 2016), conforme faculta o artigo
9º da Lei 9249/95. 8. Contingências: a) Auto de Infração SRF - A Albatross
Corretora de Cambio e Valores S/A questiona administrativamente o auto
de infração emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - (SRF) por
meio do processo nº 16327-720.271/2013-65 e MPF nº
0846600.2012.00301, quanto à incidência dos impostos avaliados sobre o
ganho de capital, por ocasião da incorporação de ações da Bovespa pela
Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo de desmutualização, classifi-
cado com base na opinião de seu Jurídico como probabilidade de perda
possível (incerta, porém não remota). Consequentemente, o valor originá-
rio do processo no montante de R$ 7.530 não foi reconhecido contabilmen-
te, na forma do pronunciamento técnico do CPC25, conforme disposto no
Cosif. b) Processos Trabalhistas e Fiscais - Nos exercícios encerrados
em 31/12/2017 e 2016 haviam processos provisionados na contabilidade,
conforme demonstrado abaixo: 31/12/17 31/12/16
Processos Trabalhistas 195 195
Processos Fiscais - Pis e Cofins 465 465
Total 660 660
9. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Re-
solução 3.988 de 30/06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição,
adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto
de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação
de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível
com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e com-
plexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 10. Risco
Operacional: Foram desenvolvidas ações visando à implementação de
estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a
Resolução CMN 3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as
categorias e política de risco operacional, os procedimentos de documen-
tação e armazenamento de informações, os relatórios de gerenciamento
do risco operacional e o processo de divulgação das informações.
11. Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de mercado é efetuado
de forma centralizada, por área administrativa que mantêm independência
com relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se apta a aten-
der as exigências da resolução CMN 3.464 que trata da estrutura de geren-
ciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 12. Ouvidoria -
(0800-2829900).: O componente organizacional encontra-se em funciona-
mento, desde 18/02/2011, e a sua estrutura atende às disposições esta-
belecidas nas normas concernentes. Em consonância com a Resolução nº
4.433/2015, vem revisando as diretrizes operacionais de Ouvidoria.
13. Eventos Subsequentes: A Administração informa que não houve fatos
relevantes favoráveis ou desfavoráveis entre a data de aprovação das
demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes que
pudessem modificar a situação patrimonial e/ou financeira da instituição.

Aos Diretores e Acionistas da Albatross Corretora de Cambio e Valores
S/A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Albatross
Corretora de Cambio e Valores S/A que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Albatross Corretora de
Cambio e Valores S/A em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à
Albatross Corretora de Cambio e Valores S/A 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 apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Principais Assuntos de Auditoria:
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento pro-
fissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício cor-
rente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos. Provisões e Passivos Contingen-
tes: Conforme Nota Explicativa “8a”, a Corretora questiona administrativa-
mente o auto de infração emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
- (SRF) por meio do processo nº 16327-720.271/2013-65 e MPF nº
0846600.2012.00301, quanto à incidência dos impostos avaliados sobre o
ganho de capital, por ocasião da incorporação de ações da Bovespa pela
Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo de desmutualização, classifica-
do com base na opinião de seu Jurídico como probabilidade de perda
possível(incerta, porém não remota). Consequentemente, o valor originário
do processo no montante de R$ 7.530 não foi reconhecido contabilmente, na
forma do pronunciamento técnico do CPC25, conforme disposto no Cosif.
Como nossa auditoria endereçou esses assuntos: Nossos procedimentos
de auditoria incluíram a avaliação de desempenho, a implementação e a
efetividade operacional dos controles internos relacionados a identificação,
avaliação, mensuração e divulgação das Provisões e Passivos Contingen-
tes, bem como aqueles relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos.
Adicionalmente, com base em testes, avaliamos a suficiência das provisões
reconhecidas e dos valores de contingências divulgados, por meio da avali-
ação dos critérios e premissas utilizadas em sua metodologia de mensura-
ção, considerando ainda a avaliação dos assessores jurídicos internos da
Albatross, bem como dados e informações históricas. Em nossa avaliação e
conclusão, conforme relatório dos advogados, o processo de auto de infra-
ção, tem a probabilidade de perda possível(incerta, porém não remota). Ava-
liamos também se as divulgações efetuadas nas demonstrações contábeis
estão de acordo com as regras aplicáveis e fornecem informações sobre a
natureza, exposição e valores provisionados ou divulgados relativas aos
principais assuntos fiscais, cíveis e trabalhistas em que a Albatross está
envolvida. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetua-

dos, consideramos a disponibilidade de recursos a realizar e são apropriados
para suportar os julgamentos, estimativas e informações incluídas nas de-
monstrações contábeis tomadas em conjunto. Provisões e Passivos Con-
tingentes - fiscais e trabalhistas: Conforme Nota Explicativa “8b”, a
Corretora constituiu provisões referentes à processos trabalhista e à PIS/
COFINS, relacionados à intermediação de seus agentes, na captação de
recursos. O processo administrativo fiscal acha-se impugnado pela área ju-
rídica, que, conforme parecer, concluiu pela possibilidade de haver chance
de êxito. De acordo com as práticas contábeis e com o Cosif (Plano
Contábil), a Instituição providenciou o registro do Passivo Contingencial em
questão, impactando o Patrimônio Líquido no valor de R$ 660.294,20. Como
nossa auditoria endereçou esses assuntos: Nossos procedimentos de au-
ditoria incluíram a avaliação de desempenho, a implementação e a efetivida-
de operacional dos controles internos relacionados a identificação, avalia-
ção, mensuração e divulgação das Provisões e Passivos Contingentes, bem
como aqueles relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos. Com
base em testes, avaliamos a suficiência das provisões reconhecidas e dos
valores de contingências divulgados, por meio da avaliação dos critérios e
premissas utilizadas em sua metodologia de mensuração, considerando ain-
da a avaliação dos assessores jurídicos internos da Albatross. Em nossa
avaliação, conforme relatório dos advogados, esse processo encontra-se
com possibilidade de haver chance de êxito. Avaliamos também que as divul-
gações efetuadas nas demonstrações contábeis estão de acordo com as
regras aplicáveis e fornecem informações sobre a natureza, exposição e
valores provisionados ou divulgados relativas aos principais assuntos fis-
cais, cíveis e trabalhistas em que a Albatross está envolvida. Baseados no
resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, consideramos a dispo-
nibilidade de recursos a realizar e são apropriados para suportar os julga-
mentos, estimativas e informações incluídas nas demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. Outros Assuntos: Auditoria dos Valores Correspon-
dentes ao Período Anterior: Os Valores correspondentes ao semestre findo
em, 31/12/2016, apresentados para fins de comparação, foram anteriormen-
te auditados por outros auditores, de acordo com as normas de auditoria
vigente por ocasião da emissão do relatório em 06/03/2017, que não conteve
qualquer modificação. Outras informações que acompanham as demons-
trações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Corretora é
responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da
administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abran-
ge o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão 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 re-
levante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações con-
tábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no 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 responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a instituição continuar operando, di-
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-

dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a com-
panhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas 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 de-
monstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras, exercemos julgamento profissional, e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o ob-
jetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em rela-
ção a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da instituição. Se con-
cluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos 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 divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018.
ANEND - AUDITORES INDEPENDENTES

Ato Declaratório CVM nº 9210 - CRC-RJ nº 003550/O
Hildo Jardim Alegria - Diretor - Contador - CRC/RJ-041841/S-RJ

Relatório do Auditor Independente sobre As Demonstrações Contábeis Individuais

A Diretoria
Reinaldo Dantas - Contador - CRC 1SP 110330-O-6
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12ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016726-38.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIANA JESUS 
CALHAU, CPF. 010.720.865-22, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 17.135,82 (Fev/2014), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em 
lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob 
pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 14 de fevereiro de 2018. 

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026073-
95.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDNA 
MARIA DA SILVA, Brasileiro, RG 335903204, CPF 263.394.318-79, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pague a 
quantia de R$27.757,84, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2018. 

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008430-
33.2014.8.26.0001/01 A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I -Santana, Estado de 
São Paulo, Dra. Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FERNANDO DOROTEU DE ALMEIDA, CPF.402.121.128-48, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
ajuizou-lhe uma ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-o ao pagamento de R$23.008,17 (atualizado até 30/06/2017). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 
523 do CPC, ficando também ADVERTIDO para, em 15 dias, a fluir após o prazo para pagamento, 
ofereça impugnação, independentemente de nova intimação (Art. 525 do CPC). Será o presente afixado 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 18 de dezembro de 2017. 

30ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007373-08.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Daniela Dejuste de Paula, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a GUILHERME CAMPANELLI ROSSI 
(CPF 304.911.288-35) que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação de 
Execução para o recebimento de R$8.417,23 (Abril/2013), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias 
embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do
dia 09 de abril de 2018, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº
960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
a) - leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial
e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em
31/12/2017; b) eleição dos membros da Diretoria. São Paulo, 26 de abril de 2018.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                                  (28, 29 e 30)

Alufer S.A. Estruturas Metálicas
CNPJ N° 50.220.417/0001-38 - NIRE n° 35300046463

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02.03.18
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de março de 2018, às 14:00 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo (SP), à Rua General Furtado Nascimento n° 684 - 7° 
andar- conjunto 71. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em
vista do comparecimento de todos os acionistas conforme autoriza o parágrafo 4° do artigo 124 da Lei
6404 de 15 de dezembro de 1976. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Roberto Palenga e secretariada pelo
Sr. Guido Romolo Giovanni Palenga. 4. Ordem Do Dia: (a) Deliberar sobre a antecipação da data de 
encerramento do mandado da atual diretoria de 22 de abril de 2018 para 28 de março de 2018; b)
Eleição dos membros da Diretoria para o mandato de 29 de março de 2018 até 28 março de 2021. 5. 
Deliberações: Por unanimidade de votos dos presentes, os acionistas deliberaram o que segue: 5.1.
Foi deliberado e aceito que a diretoria atual eleita em 23 de abril de 2015 encerrará seu mandato em 
28 de março de 2018; 5.2. Ficam reeleitos para os cargos de Diretores, com mandato de 29 de março 
de 2018 até 28 de março de 2021, os Srs: (i) Roberto Palenga, brasileiro, casado, industrial, residente 
em São Paulo (SP) na Rua Roberto Caldas Kerr, 151 - 6° andar, portador da cédula de identidade 
RG n° 7.746.179-4 (SSP/SP) e do CPF n° 861.637.528-72; (ii) Guido Romolo Giovanni Palenga, 
brasileiro, casado, industrial, residente em São Paulo (SP) na Rua Roberto Caldas Kerr, 151 - 2°
andar, portador da cédula de identidade RG n° 3.778.486-9 (SSP/SP) e do CPF n° 088.405.738-01;
e, (iii) Márcio Quilez Ferreira, brasileiro, divorciado, tecnólogo em mecânica, residente em ltu (SP) 
na Avenida Raquel de Queiros, 723 - Condomínio Campos de Santo Antônio, portador da cédula 
de identidade RG 11.336.447 e do CPF n° 004.465.988-10. 6. Declaram, a essa Assembleia Geral,
os Diretores ora eleitos, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração 
da Companhia e nem foram condenados ou estão sob efeito de condenação a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade. 7. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme
vai assinada pelo presidente, pelo secretário e pelos acionistas presentes: Roberto Palenga, Guido
Romolo Giovanni Palenga e Siro Palenga S.A Administração de Bens representada por seus diretores 
Roberto Palenga e Guido Romolo Giovanni Palenga. Confere com a original copiada no livro Registro
de Atas das Assembleias Gerais. Roberto Palenga - Presidente / Acionista; Guido Romolo Giovanni 
Palenga - Secretário / Acionista. Registrada na JUCESP sob n° 123.896/18-6 em 13.03.2018

Ativo NE 31.12.17 31.12.16
Circulante    24.028    26.907
Disponibilidades 3.11 9 9
Aplicações Interfin. de Liquidez 3.11         999      1.095
Aplicações no mercado aberto 999 1.095

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos    18.827    22.293
Carteira própria 4.1 16.880 19.321
Instrumentos financeiros derivativos 4.2 1.947 -
Moedas de privatização 4.1 - 3
Vinculados a prestação de garantia 4.1 - 2.969

Operações de Crédito              -         282
Financiamento de títulos e valores mobiliários - 282

Outros Créditos      3.845      1.067
Rendas a receber 4 -
Negociação e intermediação de valores 5 109 3.962
Diversos 6 3.732 990
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) - (3.885)

Outros Valores e Bens 7        348      2.161
Outros valores e bens 320 2.161
Despesas antecipadas 28 -

Não Circulante    18.480      2.480
Realizável a Longo Prazo    17.676      1.391
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos    16.912            -
Carteira própria 4.1 158 -
Vinculados a prestação de garantia 4.1 16.754 -

Outros Créditos 6         764      1.391
Diversos 764 1.391

Investimentos 8.1           38         525
Outros investimentos 38 560
(Provisão para perdas) - (35)

Imobilizado de Uso 8.2         763         564
Outras imobilizações de uso 3.748 3.625
(Depreciações acumuladas) (2.985) (3.061)

Intangível 8.2             3              -
Ativos Intangíveis 14 -
(Amortização acumulada)         (11)              -

Total do Ativo 42.508 29.387

Passivo NE 31.12.17 31.12.16
Circulante    24.798    11.989
Instrumentos Financeiros Derivativos 4.2      6.540             -
Instrumentos financeiros derivativos 6.540 -

Outras Obrigações    18.258    11.989
Sociais e estatutárias - 1
Fiscais e previdenciárias 9 1.993 1.128
Negociação e intermediação de valores 5 15.692 10.460
Diversas 9 573 400

Não Circulante     2.847     4.538
Exigível a Longo Prazo     2.847     4.538
Outras Obrigações     2.847     4.538
Fiscais e previdenciárias 9 2.744 4.512
Diversas 10 103 26

Patrimônio Líquido    14.863    12.860
Capital: 11.1    35.000    58.000
De Domiciliados no país 35.000 58.000
Reservas de lucros 11.2 - 20.262
Ajustes de avaliação patrimonial (2.664) (4.932)
(Prejuízos acumulados)   (17.473)   (60.470)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 42.508 29.387

 2º Sem-17      31.12.17      31.12.16
Receitas de Intermediação Financeira              732          1.691         (1.147)
Operações de crédito - 4 -
Resultado de operações com
  títulos e valores mobiliários 975 1.990 (1.164)
Resultado com instrumentos
  financeiros derivativos (243) (303) 17

Despesas da
  Intermediação Financeira                  -             100                  -
Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa - 100 -

Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira 732 1.791 (1.147)
Outras Receitas/
  Despesas Operacionais       (21.721)       (26.024)         (7.850)
Receitas de prestação de serviços 814 1.572 1.480
Despesas de pessoal (1.608) (3.106) (2.947)
Outras despesas administrativas (3.055) (6.294) (5.716)
Despesas tributárias (18.863) (19.181) (582)
Outras receitas operacionais 3.523 3.526 20
Outras despesas operacionais (2.532) (2.541) (105)

Resultado Operacional (20.989) (24.233) (8.997)
Resultado Não Operacional (340) (342) (139)
Resultado Antes da Tributação
  Sobre o Lucro e Participações (21.329) (24.575) (9.136)
Imposto de Renda e
  Contribuição Social 14.010 14.010 -
Ativo fiscal diferido         14.010         14.010                  -

Lucro Líquido (Prejuízo)
  do Exercício/Semestre          (7.319)       (10.565)         (9.136)
Nº de cotas..............................: 58.000.000 58.000.000 58.000.000
Lucro/(Prejuízo) por cota .......R$ (0,13) (0,18) (0,16)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda
(“Corretora”) tem por objeto social operar em Bolsa de Valores à vista, opções,
termo e futuros com títulos e valores mobiliários de negociação autorizada, prestar
serviços de assessoria ou assistência técnica nos mercados financeiros e de capi-
tais e exercer atividades expressamente autorizadas pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM e pelo Banco Central do Brasil. 2. Base de elaboração e apre-
sentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016,
as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, além das
normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Foram
adotados para fins de divulgação os pronunciamentos, as orientações e as interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis homologados pelos
órgãos reguladores relacionados ao processo de convergência contábil internacio-
nal que foram aprovados pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do
Brasil e estão consubstanciados no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração das demonstrações contábeis são
utilizadas, quando aplicável, estimativas e premissas na determinação dos montan-
tes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com as práticas
contábeis vigentes no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil. Essas estimativas e premissas foram consideradas na
mensuração de provisões para perdas com operações de crédito e para contingên-
cias, na determinação do valor de mercado de instrumentos financeiros derivativos,
de outras provisões e sobre a determinação da vida útil de determinados ativos. Os
resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas adotadas.
Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria e autorizadas a
serem divulgadas em 20 de março de 2018. 3. Principais práticas contábeis: As
principais práticas adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis
são as seguintes: 3.1. Apuração do resultado: O regime de apuração do resultado
é o de competência. 3.2. Aplicações interfinanceiras de liquidez: Representadas
por operações compromissadas, remuneradas a taxas pré-fixadas, lastreadas em
títulos públicos, demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos
decorridos, calculados em base pela SELIC. 3.3. Títulos e valores mobiliários: De
acordo com a Circular nº 3.068/01 do Banco Central do Brasil (BACEN) e regula-
mentação complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados de acor-
do com a intenção de negociação pela Administração em três categorias específi-
cas, atendendo aos seguintes critérios de contabilização: 
ção – adquiridos com o objetivo de serem ativa e, frequentemente, negociados, são
ajustados pelo valor de mercado, em contrapartida ao resultado do período; 
disponíveis para venda – que não se enquadrem como para negociação nem como
mantidos até o vencimento, são ajustados ao valor de mercado em contrapartida a
conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários; 
mantidos até o vencimento – adquiridos com a intenção e a capacidade financeira
para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados, pelo custo de
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do
período. 3.4. Instrumentos financeiros derivativos: Os Instrumentos Financei-
ros Derivativos registrados em contas patrimoniais estão basicamente distribuídos
da seguinte forma: Os saldos referem-
se a contratos para negociação de ações com prazos determinados e valorizados
ao preço de mercado. O saldo
refere-se a opções contratadas em prazos, taxas e montantes compatíveis, sendo
que o valor contábil equivale ao de mercado. 3.5. Negociação e intermediação de
valores: Demonstrada pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos e
valores a receber realizadas na BM&F BOVESPA S.A., por conta de clientes pen-
dentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares ou de vencimento dos con-
tratos. 3.6. Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa: Com base
na análise das operações em aberto, dos riscos específicos e globais da carteira,
bem como as diretrizes do Banco Central do Brasil (Art. 6º da Resolução nº 2.682
de 21/12/1999), a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída no

montante de R$ 3.885 em 31 de dezembro de 2016, referentes a diversos deve-
dores classificados no nível “H”, tendo sido constituída a provisão de 100%. E, no
exercício de 2017 os valores foram baixados devido já terem sido considerados
como prejuízo em exercícios anteriores. 3.7. Demais ativos circulantes e não
circulantes: São apresentados pelo valor de realização incluindo, quando apli-
cável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data
do balanço:  Os investimentos são demonstrados ao custo de
aquisição, representados por Títulos Patrimoniais da Bolsa Brasileira de Merca-
dorias BBM.  são registrados pelo custo de aquisição e a
depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo de 20% a.a. para “Sistema
de processamento de dados e Sistema de transportes” e de 10% a.a. para as
demais contas;  são registrados os direitos adquiridos que tenham
por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exercidos
com essa finalidade. São representados por softwares, registrados pelo custo de
aquisição e amortizados pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo utilizada a taxa de 20% a.a.
3.8. Passivos circulantes e não circulantes: 3.8.1. Demais passivos
circulantes e não circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, vari-
ações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços. 3.8.2. Pro-
visões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Corretora possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado onde é
provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação e os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As provi-
sões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envol-
vido. 3.9. Provisão para imposto de renda e contribuição social: A provisão
para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acres-
cida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. E, a
provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 20%, após
efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. 3.10. Ativos e passi-
vos contingentes e obrigações legais: As contingências ativas e passivas e
obrigações legais, fiscais e previdenciárias são avaliadas, reconhecidas e de-
monstradas de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09 do
CMN. Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião
de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação
judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos para a li-
quidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis
com suficiente segurança. As obrigações legais, fiscais e previdenciárias são de-
mandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade
de alguns tributos (impostos e contribuições). Estão reconhecidos e provisionados,
independentemente, da avaliação das chances de êxito no curso do processo judi-
cial. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a Administração possui total
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis,
sobre as quais não cabem mais recursos. 3.11. Caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda
nacional e aplicações interfinanceiras de liquidez, cujo vencimento das operações
na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco
insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:

    2017     2016
Disponibilidades 9 9
Caixa - 1
Depósitos bancários 9 8
Aplicações interfinanceiras liquidez 999 1.095
Títulos públicos – Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 999 1.095
Títulos e valores mobiliários - 19.321
Títulos públicos – Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - 2.570
Ações em Companhias Abertas            -  16.751
Total de caixa e equivalente de caixa 1.008 20.425

4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:
4.1. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários em 31 de
dezembro de 2017 e 2016 estão classificados na categoria de disponíveis para
venda; são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimen-
tos contratados:
Títulos disponíveis para venda     2017     2016
Curto Prazo
Carteira própria 16.880 19.321
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 353 2.570
Ações em Companhias Abertas 16.527 16.751
Vinculados a aquisições de empresas estatais - 3
Moedas de privatização - 3
Vinculados a prestação de garantia - 2.969
Letras Financeiras do Tesouro - LFT            -    2.969
Total da carteira – Curto Prazo 16.880 22.293
Longo Prazo
Carteira própria 158 -
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 158
Vinculados a prestação de garantia 16.754 -
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 93 -
Ações em Companhias Abertas 6.526 -
Fundo de Inv. Liquidez Câmara BM&FBOVESPA  10.135            -
Total da carteira – Longo Prazo 16.912 -
4.2. Instrumentos financeiros derivativos: Nos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2017 e 2016, havia operações em instrumentos financeiros derivativos
composto abaixo:
Ativo Circulante     2017     2016
Instrumentos financeiros derivativos 1.947 -
Compras a Termo – operações com ações 1.930 -
Compra de Opções de compra 9 -
Compra de Opções de venda 8 -
Passivo Circulante
Instrumentos financeiros derivativos (6.540) -
Obrigações por compra a Termo (1.856) -
Venda de Opções de compra (2.654) -
Venda de Opções de venda (2.030) -
5. Outros créditos e outras obrigações - negociação e intermediação de
valores
Ativo circulante     2017     2016
Outros créditos
Negociação e intermediação de valores (a)       109    3.962
Devedores conta liquidações pendentes 36 59
Caixas de registro e liquidação 73 18
Outros créditos por negociação e intermediação de valores - 3.885
Passivo circulante
Outras obrigações
Negociação e intermediação de valores (a)  15.692  10.460
Credores conta liquidação pendente 15.121 10.392
Caixas de registro e liquidação - 68
Outras obrigações por negociação e intermediação 571 -
(a) Débitos e créditos decorrentes das relações com o mercado (sistema e clientes)
relativamente à negociação de valores (títulos, ações, mercadorias e ativos finan-
ceiros) por conta própria e por conta de terceiros.
6. Outros créditos - diversos     2017     2016
Circulante    3.732       990
Adiantamentos e antecipações salariais 7 15
Adiantamentos por conta de imobilizações 5 -
Devedores por compra de valores e bens (*) 3.533 -
Impostos a compensar 187 975
Realizável a longo prazo       764    1.391
Depósito judicial (Nota nº 9.1) 764 1.391
(*) Refere-se a venda do imóvel - Conjunto Comercial Edifício Office Garden
7. Outros Valores e Bens     2017     2016
Circulante       348    2.161
Bens não de uso próprio (*) 320 2.161
Despesas antecipadas 28 -
(*) Referia-se em 31 de dezembro de 2016 ao Imóvel – Edificações Office Garden,
alienado em dezembro/2017.
8. Investimentos, Imobilizado e Intangível
8.1. Investimentos     2017     2016
Outros Investimentos         38       525
Incentivos Fiscais – Lei Audiovisual - 450
Incentivos Fiscais - Outros - 35
(-) Provisões de perdas de incentivos fiscais - (35)
Títulos Patrimoniais – BBM (Bolsa Brasileira de Mercadorias) 38 73
Títulos Patrimoniais - Outros - 2
8.2. Imobilizado e Intangível 2017      2016

Depreciação/
 amortização Saldo Saldo

Imobilizado Custo    acumulada líquido líquido
Instalações 1.445 (1.277) 168 306
Móveis e equipamentos de uso 439 (376) 63 95
Sistema de comunicações equipamentos 141 (136) 5 4
Sistema de processamento de dados 1.196 (1.110) 86 101
Sistema de transporte       527                   (86)        441          58

3.748 (2.985) 763 564
Intangível
Software         14                  (11)            3            -

14 (11) 3 -

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2º Sem-17 31.12.17 31.12.16
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre e exercício (7.319) (10.565) (9.136)
Depreciações e amortizações 142 271 253
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 100 3.885 -
Ajustes de avaliação patrimonial 2.236 2.268 7.403
Provisão de impostos no resultado       (14.010)   (14.010)              -

      (18.851)   (18.151)    (1.480)
Variação de Ativos e Obrigações           9.163   (11.581)     7.331
(Aumento) redução em TVM e
  instrumentos financeiros derivativos (15.395) (32.767) 18.800
(Aumento)redução em operações de crédito 726 282 429
(Aumento)redução de outros créditos (1.884) (6.037) (518)
(Aumento)redução de outros valores e bens 1.313 1.813 -
Aumento(redução) em TVM e
  instrumentos financeiros derivativos 5.042 6.540 -
Aumento (redução) em outras obrigações        19.361     18.588  (11.380)
Caixa líquido proveniente das
  atividades operacionais (9.688) (29.732) 5.851
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
Investimentos 450 487 -
Imobilizado de uso 13 13 9

Inversões em:
Imobilizado de uso (467) (471) (68)
Inversões líquidas no intangível (2) (14) -

Caixa líquido usado nas
  atividades de investimento (6) 15 (59)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - - 8.000
Absorção de prejuízos 10.300 10.300 -
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento 10.300 10.300 8.000
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa            606  (19.417)    13.792
Caixa e equivalentes de caixa no
  início do semestre/exercício 402 20.425 6.633
Caixa e equivalentes de caixa no
  fim do semestre/exercício 1.008 1.008 20.425

Relatório dos Auditores Independentes
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo

riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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,

Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo

Ilmos. Srs. Diretores da Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. São
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Novinvest
Corretora de Valores Mobiliários Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. em 31
de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil – Bacen. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção
a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo 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. Outras informações que acompanham as
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da
Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o

Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, 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, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen 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 da Corretora continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração

Isidério Deusdado Fernandes
CRC CT 1SP 165.075/O-2

Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Aumento Reserva Reserva de Reserva de Especiais Avaliação Prejuízos

Eventos                                             . Realizado de Capital      Legal Contingência    Expansão de Lucros Patrimonial Acumulados     Total
Saldos em 01.07.2017 58.000 - - - - - (4.900) (43.454) 9.646
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - - - - - - 2.236 - 2.236
Redução de capital (23.000) - - - - - - 23.000 -
Absorção de prejuízos - - - - - - - 10.300 10.300
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre                  -                  -              -                         -                    -                  -                     -              (7.319)   (7.319)
Saldos em 31.12.2017        35.000                  -              -                         -                    -                  -            (2.664)            (17.473)   14.863
Mutações do Semestre:       (23.000)                  -              -                         -                    -                  -             2.236             25.981     5.217
Saldos em 01.01.2017 58.000 - 4.716 10.000 2.160 3.386 (4.932) (60.470) 12.860
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - - - - - - 2.268 - 2.268
Redução de capital (23.000) - - - - - - 23.000 -
Absorção de prejuízos - - (4.716) (10.000) (2.160) (3.386) - 30.652 10.300
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício                  -                  -              -                         -                    -                  -                     -            (10.565) (10.565)
Saldos em 31.12.2017        35.000                  -              -                         -                    -                  -            (2.664)            (17.473)   14.863
Mutações do Exercício:       (23.000)                  -      (4.716)             (10.000)            (2.160)         (3.386)             2.268             42.997   (8.297)
Saldos em 01.01.2016 40.000 10.000 4.716 10.000 2.160 3.386 (12.335) (51.334) 6.593
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - - - - - - 7.378 - 7.378
Aumento de capital 18.000 (10.000) - - - - - - 8.000
Reserva atual. títulos patrimoniais - - - - - - 25 - 25
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício                  -                  -              -                         -                    -                  -                     -              (9.136)   (9.136)
Saldos em 31.12.2016        58.000                  -       4.716               10.000             2.160          3.386            (4.932)            (60.470)  12.860
Mutações do Exercício:        18.000       (10.000)               -                         -                    -                  -             7.403              (9.136)     6.267

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de reais)

9. Outras obrigações     2017     2016
Circulante
Fiscais e previdenciárias    1.993    1.128
Impostos e contribuições a recolher 1.993 1.128
Diversas       573       400
Obrigações por aquisição de bens e direitos 104 -
Despesas com pessoal 137 132
Outras despesas administrativas 332 122
Credores diversos - País - 146
Exigível a longo prazo
Fiscais e previdenciárias    2.744    4.512
Impostos e contribuições a recolher (*) 2.744 4.512
Diversas       103         26
Provisão para passivos contingentes (Nota nº 10) 103 26
(*) Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 refere-se substancialmente a parcelamento
do processo REFIS sobre desmutualização da BM&FBOVESPA. 10. Contingên-
cias: Anteriormente, a Corretora entrou com pedido de parcelamento de débitos
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, firmando adesão ao REFIS no total
de R$ 20.108 para regularização de pendências referentes ao Imposto de Renda e
Contribuição Social sobre ganhos obtidos na desmutualização da Bovespa / BM&F,
sendo que em 31 de dezembro de 2017 o balanço contemplava o saldo de R$ 4.387
(R$ 4.065 em 2016). No exercício de 2016 a Corretora procedeu ao depósito judicial
no montante de R$ 735 face ao processo de continuidade no REFIS. A Corretora é
parte envolvida em processos de natureza trabalhista e cível, cujas obrigações são
resultantes de eventos passados e sua existência será confirmada apenas pela
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sobre o
controle da instituição. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi provisionado
em “Outras Obrigações – Diversas” o montante de R$ 103 (R$ 26 em 2016) refe-
rente processos:
Trabalhistas     2017     2016
Reclamação trabalhista 40 26
Cíveis
Processo judicial         63            -
Total 103 26
10.1. Perdas possíveis não provisionadas no balanço: A Corretora é parte en-
volvida em ações de natureza fiscal, envolvendo riscos de perda classificados pela
Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídi-
cos, para as quais não há provisão constituída, conforme composição e estimativa
a seguir:

    2017
Tributários 3.845
Cíveis    2.823
Total 6.668
11. Patrimônio líquido: 11.1. Capital social: O capital social de R$ 35.000
(R$ 58.000 em 2016), está representado por 58.000.000 de cotas, totalmente
subscrito em moeda corrente nacional do País. Em 25 de agosto de 2017 foi delibe-
rado pelos sócios a redução do capital social de R$ 58.000 para R$ 35.000, ou seja,
uma redução de R$ 23.000 com a consequente redução proporcional do valor nomi-
nal das suas respectivas cotas no montante de R$ 0,6034 cada uma. A redução foi
deliberada decorrente de perdas apresentadas pela Corretora e para amortização
dos prejuízos acumulados. A referida redução de capital social foi homologada pelo
Banco Central do Brasil em 14 de março de 2018. Em 25 de abril de 2016 foi deli-
berado o aumento do capital social de R$ 50.000 para R$ 58.000, mediante
integralização em dinheiro, sendo R$ 4.000 no ato e o remanescente, ou seja,
R$ 4.000 no prazo máximo de 01 (um) ano. O referido aumento de capital foi homo-
logado pelo Banco Central do Brasil em 14 de junho de 2016. 11.2. Reservas de
lucros: A constituição de reservas de lucros é feita no exercício social. No exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi feita a absorção das reservas de lucros
para amortizar o prejuízo acumulado na Corretora, no montante de R$ 20.262. E, em
23 de novembro de 2017 foi deliberado pelos sócios a absorção dos prejuízos no
montante de R$ 10.300, aportando o recurso financeiro na Corretora. 12. Transa-
ções com partes relacionadas: As operações entre partes relacionadas são
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas res-
pectivas datas e em condições de comutatividade. Os saldos das operações ativas,
passivas, de receitas e despesas envolvendo partes relacionadas são os seguintes:
Negociação e intermediação de valores     2017     2016
Devedores/(Credores) conta de liquidação pendente
Diretores e sócios (7.966) (4.806)
Despesas Administrativas - Serviços Técnicos Especializados
EKS Assessoria Empresarial (Diretores) (661) -
SARS Assessoria Empresarial (Diretores) (661) -
12.1. Remuneração de pessoal-chave da Administração: No exercício en-
cerrado em 31 de dezembro de 2017, a Corretora despendeu o montante de R$ 635
(R$ 484 em 2016) como remuneração às pessoas-chave da Administração.
13. Risco Operacional: A gestão de risco operacional é definida como a possibi-
lidade de ocorrência de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos
internos, sistemas, comportamento humano ou eventos externos, que podem ocor-
rer em qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição financeira.
Em atendimento à Resolução nº 3.380, de 29.06.06 do Banco Central do Brasil, a
Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento capacitada para identificar, avaliar,
monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços
terceirizados. 14. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Em atendimento à
Resolução nº 3.988/11 do Banco Central do Brasil, a instituição adotou em 2012 uma
política de gerenciamento de capital mediante procedimentos que visam assegurar de
modo abrangente e compatível com os riscos incorridos, de acordo com a natureza
e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 15. Risco de
Mercado: O risco decorrente da exposição de suas operações às flutuações nas
cotações de ações (compra e venda de ações) é gerenciado por meio de políticas de
controle que incluem a determinação de limites operacionais e monitoramento das
exposições líquidas consolidadas por ações. 16. Ouvidoria: O componente organi-
zacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e sua estrutura atende as dispo-
sições estabelecidas por meio de Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015. Reinaldo Dantas - CRC 1SP 110.330/O-6  -  C.P.F. nº 768.955.998-00

DIRETORIA
José Oswaldo Morales Júnior - Diretor Presidente

CONTADOR

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das

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 Corretora. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a

apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de março de 2018

Binah SP Auditores Independentes
CRC 2SP 009.597/O-8

Novinvest CorNovinvest CorNovinvest CorNovinvest CorNovinvest Corrrrrretora de Vetora de Vetora de Vetora de Vetora de Valoraloraloraloralores Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.
C.N.P.J. nº 43.060.029/0001-71

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais) Demonstração do Resultado  - (Em milhares de reais) Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
(Em milhares de reais)
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Capelas que ajudam a contar a história
do Grande ABC e de São Paulo
A fé cristã dos primeiros portugueses que viajaram para o novo mundo em primitivas embarcações, deixou 
como herança aos brasileiros a tradição de se construir capelas ao longo dos caminhos percorridos e depois 
fazer dali, vilas e cidades. Em cada lugar, um nome diferente de santo. A mais antiga cidade brasileira é São 
Vicente, fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. 

A Revista do Historiador, publicada bimestralmente pela 
Academia Paulista de História (APH) trouxe em sua edição 
novembro/dezembro de 2017, informações interessantes 

sobre a chegada ao Brasil do capitão-donatário que recebeu 
do rei de Portugal terras a desbravar em um litoral de praias 
estreitas, todo coberto por mangues seguidos de uma muralha 
íngreme e quase intransponível, repleta de abismos, onças e 
outros animais selvagens à qual chamamos hoje de Serra do 
Mar. A chegada de Martim Afonso se deu acompanhada de um 
contingente de aproximadamente 400 homens trazidos em duas 
caravelas e um bergantim, pequeno navio tocado a remos com 
todos se revezando oceano afora.

No artigo assinado pelo historiador José Verdasca, titular da 
Academia Cristã de Letras (ACL), é contado que fazia parte desse 
batalhão o cavaleiro fi dalgo Brás Cubas, fundador do hospital e a 
Misericórdia de Todos os Santos, que daria origem à vila portuária, 
fundada em 1546, a tão conhecida cidade de Santos. Outro fi dalgo 
fi el ao rei de Portugal, chamado João Ramalho, subiu a tortuosa 
para fundar, por volta de 1550, a vila de Santo André da Borda 
do Campo. Um ano antes, precisamente 1549, chegava à Bahia, 
o padre Manuel da Nóbrega, acompanhando de outros padres, 
como Leonardo Nunes, que pela facilidade de andar no mato, 
ganhou dos indígenas o apelido “Abarebebê”, ou seja, “Padre Voa-
dor”. Também estavam na comitiva João de Aspicuelta Navarro e 
Diogo Jácome, entre outros.  Nomeado chefe-provincial, Nóbrega 
ajudou o primeiro governador-geral, Mem de Sá, na fundação da 
primeira capital do País. O padre Manuel da Nóbrega implantou 

a primeira igreja e 
o primeiro colégio 
da atual cidade 
de Salvador, hoje 
capital da Bahia.

Ao f inal  de 
1552, o jesuíta 
acompanhou o 
governador-geral 
nas visitas às ca-
pitanias mais ao 
sul do Brasil e nes-
se encontro com 
Martim Afonso, 
foram apresenta-
dos os planos do 
rei de se adentrar 
o planalto, edi-
ficando núcleos 
habitacionais a 
partir de igrejas 
ou colégios jesuí-
tas para a forma-
ção de vilas em 

lugares bem além da Santo André, de João Ramalho. “Defi nido 
o primeiro local, na colina entre os rios Piratininga e Anhanga-
baú, foi celebrada uma missa anterior à edifi cação do colégio, 
em 29 de agosto de 1553”, informa Verdasca. A 25 de janeiro 
do ano seguinte, nova missa seria ofi ciada, desta vez pelo padre 
Manuel de Paiva, tendo dela participando o jovem noviço José 
de Anchieta, “em uma casa de 12 passos de frente por 16 passos 
de fundo”, conforme descreveu o historiador em seu artigo ao 
contextualizar como era a igrejinha do Pátio do Colégio. A vila de 
Santo André da Borda do Campo, por sua vez, seria extinta em 
1560 por decisão de Mem de Sá e todos os portugueses e suas 
famílias tiveram que se mudar para São Paulo de Piratininga, 
inclusive João Ramalho e sua mulher Bartira, fi lha mais velha do 
cacique Tibiriçá, chefe da tribo que veio também.

Na região da antiga vila surgiram muitos anos depois as cida-
des que hoje compõem a região do Grande ABC, por causa das 
iniciais dos santos André, Bernardo e Caetano. O ABC ainda é 
o caminho de passagem os viajantes que seguem do litoral para 
o interior ou fazem o trajeto em sentido inverso. Documentos 
comprovam que pouco mais de 150 anos após a extinção da vila 
de João Ramalho, as terras foram entregues a monges beneditinos 
devotos de São Bernardo de Claraval e São Caetano de Thiene, 
que construíram a eles em 1717, capelas para que os viajantes 
tivessem um local de oração. Uma dessas igrejinhas fi cava onde 
agora está o Hipermercado Carrefour-Vergueiro, em São Bernar-
do do Campo.  Já em São Caetano, parte da primitiva capela do 
século XVIII, foi aproveitada para a construção da atual igreja, a 
Matriz Velha do bairro Fundação. Além destas duas que em 2017 
completaram 300 anos, foram edifi cadas a Capela de Santa Cruz, 

em Rio Grande da Serra (1612), 
Capela de Nossa Senhora do 
Pilar, em Ribeirão Pires (1714) e 
Capela da Imaculada Conceição 
(1733), no atual município de 
Diadema e que hoje não existe 
mais.

Todas essas informações 
estão no livreto “A Igreja no 
Grande ABC - 300 Anos de 
Evangelização”, distribuído 
pela Diocese de Santo André, 
cujo autor é o jornalista, me-
morialista e escritor, . O levan-
tamento traz relatos de mora-
dores da Vila de São Bernardo 
contando que pela passagem 
dos tropeiros com suas cargas, 
ou conduzindo boiadas, havia 
grande preocupação com a 
poeira levantada, com o lamaçal 
formado na rua e o risco de uma 
criança ser atropelada por um 
boi desgarrado. “Nessas ocasi-
ões portas e janelas que davam 
diretamente para a rua eram 
fechadas”. O memorialista Ade-
mir Medici, só lamenta o fato de 
“São Bernardo pouco falar dos 
tropeiros, diferentemente de 
outras cidades de São Paulo, 
Paraná e Minas Gerais”, mas 
comemora ao dizer que em São 
Bernardo uma capela histórica, 
a de Nossa Senhora da Boa Viagem, construída no início do século 
XIX, na Rua Marechal Deodoro e defronte ao Largo da Matriz 
de São Bernardo, segue de pé. Em julho de 1976 a imagem da 
padroeira teve que deixar o local e foi transladada em procissão 
para uma nova capelinha, ao lado do Santuário da Pauliceia, onde 
a prefeitura de São Bernardo do Campo construiu uma réplica 
exata. A mudança de deu para a abertura da Avenida 31 de Março 
que ocasionou a desapropriação da antiga capelinha e da própria 
torre da Rádio Record. Da procissão participaram Paulo Machado 

de Carvalho, então dono da emissora, que conduziu o andor ao 
lado do prefeito de São Bernardo, Geraldo Faria Rodrigues. 

Hoje em dia fi cou difícil se encontrar antigas capelas pelo cami-
nho, mas algumas sobrevivem. A agradável Vila Monumento, na 
região do Ipiranga, é ainda repleta de casas e sobrados, por este 
motivo um leitor do jornal Empresas & Negócios, Odair Laporta, 
nos escreveu sugerindo referências à capela de Santa de Luzia, 
situada na rua Gaspar Fernandes.

O Portal São Paulo Antiga, criado pelo memorialista Douglas 
Nascimento, explica que a capela em devoção à santa protetora 
dos olhos é uma referência do bairro. “Diante dela, décadas atrás, 
havia um lugar pitoresco - ele conta -  a chamada casa do bode”. 
É que no passado, muitos moradores criavam animais nos quin-
tais de suas casas e os donos das cabras as levavam para fi carem 
prenhas de um bode que vivia em um terreno em frente à capela”.

Com o crescimento da cidade, novas e maiores paróquias foram 
surgindo até que no fi nal da década de 1990, com a construção 

de um supermercado nas pro-
ximidades, se cogitou a demo-
lição do pequeno templo, mas 
a população se mobilizou para 
defender e preservar a velha 
capela. “Foi dado início a um 
processo de tombamento, junto 
ao Patrimônio Histórico e a di-
reção do próprio supermercado 
acabou bancando a reforma e a 
capela de Santa Luzia, voltou 
a ter o esplendor de outrora”, 
informa Douglas Nascimento. 
Simples e acolhedora, nela con-
tinuam sendo celebradas missas 
todos os dias 13 e 27 de cada 
mês às 19 horas, quando acon-
tece a tradicional “benção dos 
olhos” pelo pároco da região.

O leitor Odair Laporta faz 
também referências à capela 
de Santa Cruz, no bairro do 
Cambuci, situada à Rua Espirita 
nº 32. Dela a única informação 
é que se encontra fechada há 

vários anos quase em abandono, preservada apenas pela vizi-
nhança e sem nenhum tipo de celebração religiosa ou processo 
de tombamento. Outra capela de Santa Cruz mais conhecida, está 
em Santana, bairro da zona norte da capital paulista.

Em 1889, o Capitão Rabello, fi gura histórica do bairro por ter 
sido combatente na Guerra do Paraguai e parente do Frei Cane-
ca, doou um terreno para que se construísse uma capela e um 
colégio-pensionato para meninas pobres. A Capela Santa Cruz 
foi inaugurada em 1895, no topo da Rua Voluntários da Pátria, 
tornando-se a primeira igreja da zona norte da cidade de São 
Paulo. Por muito tempo, a Paróquia e o Colégio Santana foram 
pontos de referência em documentos ofi ciais da cidade, sendo 
considerados desse modo marcos culturais da região.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a capela se manteve aberta 
por obra de duas benfeitoras: dona Ruthe Baruel e a dona Vera 
Ferreti, mas somente em janeiro de 1954 se obteve o Registro 
de Escritura (usucapião) do terreno e da edifi cação da Capela 
Santa Cruz. Deste modo se pode dar início a um processo de tom-
bamento e reconstrução, concluído na década de 2000, fazendo 
da Capela de Santa Cruz uma das construções mais singelas de 
Santana e em toda a cidade de São Paulo.

do Nunes*

Capela Nossa Senhora da Boa Viagem

Fundação de São Vicente, por Benedito Calixto, SP, Museu Paulista

Fundação de São Paulo, quadro de 1913 de Antônio Parreiras.

Capela Santa Luzia
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Qual é o valor da 
sua startup?

Se você possui uma 

startup e tem uma 

reunião marcada 

com um potencial 

investidor para captar 

os recursos que a 

sua empresa precisa 

para crescer, evoluir e 

ganhar tração, surgem 

as duas perguntas 

possivelmente mais 

importantes no universo 

de startups: quanto vale 

minha startup? Qual 

porcentagem dela devo 

vender?
 

Valuation – avaliação 
fi nanceira em inglês – 
fornece o insight para 

lhe dar a resposta, ajudando 
você a colocar um valor sobre 
a sua startup e dando-lhe uma 
arma importante nas nego-
ciações. Informação é poder 
e quando se trata de aportes 
fi nanceiros, um valuation bem 
feito por especialistas é seu 
amigo e uma maneira certa de 
criar condições de concorrên-
cia equitativas ao falar com os 
investidores.

Essencialmente, valuation é 
o preço que um investidor iria 
pagar para possuir os fl uxos de 
caixa futuros da sua startup. 
Há vários modelos diferentes 
de calcular o valor de um ne-
gócio, mas em última análise, 
há apenas duas abordagens 
principais: o fl uxo de caixa 
descontado (FCD) e múltiplos 
do mercado. Embora se diga 
que um valuation é o que o 
mercado está disposto a pagar, 
uma avaliação intrínseca com 
base nos fundamentos de risco 
e crescimento ajuda a transmi-
tir aos investidores a história 
da sua startup e destacar a 
quantifi cação do seu potencial 
em três, cinco ou até 10 anos 
no futuro.

Esta importância de valu-
ation é o que Warren Buffet 
– o mais famoso investidor do 
mundo – estava apontando 
em sua citação acima: ter uma 

compreensão realista do valor 
do sua startup é fundamental 
para a tomada de decisão e 
planejamento. Mas valuation 
também tem uma terceira 
dimensão. Muitos startuppers 
presumem que só devem se 
preocupar com o quanto vale 
seu negócio se eles estão pen-
sando em levantar capital ou 
trazer novos sócios. No entan-
to, uma avaliação é muito mais 
do que um único número: é a 
chave para ter um “big picture 
view” da sua startup, mostran-
do onde você está e onde você 
está indo, bem como mapear os 
riscos, oportunidades e fl uxos 
de monetização no caminho.

Assim, a avaliação pode e 
deve ser utilizada como um 
driver de como gerenciar 
sua startup. O objetivo deste 
valor estimado é acompanhar 
a efi cácia do seu processo de 
tomada de decisão estratégica 
e fornecê-lo com a capacidade 
de controlar o desempenho e 
metas em termos de mudança 
estimada do valor, não somente 
em receita, custos e lucro. Isso 
ajuda você a possuir uma visão 
holística da sua startup e tomar 
decisões que são altamente 
impactantes para seu bottom 
line, ou seja, seu lucro líquido. 
Ele permite a você entender as 
dinâmicas sutis de seu negócio, 
gerenciar riscos e cenários e 
basicamente ter um plano de 
negócios mais inteligente.

Uma estratégia de gestão ba-
seada em valor irá diferenciar 
sua startup da concorrência e 
transformar a maneira como 
você e o mercado enxergam 
sua empresa. Um valuation – o 
que Buffet chama de “comple-
xo, mas extremamente impor-
tante, disciplina” – é a melhor 
ferramenta para traçar o futuro 
da sua startup: onde você está e 
onde você está indo, ajudando 
você a responder à pergunta 
fundamental: quanto vale 
minha startup? A resposta é 
importante para um investidor, 
mas também essencial para 
sua própria gestão fi nanceira.

 
(*) É consultor fi nanceiro

e diretor da Legacy Partners
(www.legacypartners.com).

Adam Patterson (*)

News@TI
Líder da indústria em MFPs inteligentes

@A Lexmark, líder global em soluções de imagens, foi novamente 
reconhecida como líder da indústria no fornecimento de impres-

soras multifuncionais inteligentes (Multifunction Peripheral) pela IDC, 
consultoria norte-americana especializada em tecnologia. O relatório 
IDC MarketScape: US “Smart” Multifunction Peripheral 2018 Vendor 
Assessment” analisa as estratégias e as capacidades atuais das em-
presas que fornecem MFP inteligentes nos EUA. O IDC MartketScape 
examina todo o ecossistema das MFPs inteligentes de cada fornecedor. 
Além da oferta de hardware, a análise incorpora softwares, serviços 
e amplitude, e profundidade de abordagem do mercado, bem como 
a estratégia geral da organização (Lexmark.com.br).

Algar Tech usa transformação digital para 
redirecionar o conceito de qualidade 

@A Algar Tech, multinacional brasileira que integra soluções de 
Gestão de Relacionamento com Clientes, de Ambiente de Tec-

nologia e de Serviços de Telecom, redesenhou sua metodologia para 
avaliar a qualidade do atendimento em algumas operações de contact 
center. Novos processos e indicadores combinam conformidade dos 
processos de atendimento com a efetiva satisfação do cliente fi nal. 
A evolução desse processo faz parte da estratégia de transformação 
digital da companhia, que com uso de tecnologias como design de 
serviços e analytics entende melhor como foi a experiência do cliente 
no atendimento. A mudança consiste em uma inversão de um modelo 
baseado em monitoria e reativo, para um modelo mais proativo que, 
além de medir a satisfação, dispara melhorias para cada situação 
específi ca. O foco deixa de ser uma nota de qualidade alta e passa a 
ser a satisfação do cliente após a interação.

Mobile representa mais de 70% do tempo 
online do brasileiro

@Os dispositivos móveis representam 73% do tempo online dos 
brasileiros. Além disso, o país é o segundo em relação aos minu-

tos gastos no celular por pessoa – são, em média, 4489 minutos. Os 
dados obtidos pelo estudo The Global Mobile Report, realizado pela 
comScore, apontam o crescimento do uso desses aparelhos no país 
e mostram que, para as empresas, estar no mobile não é mais uma 
opção. "Para atingir de forma certeira seus públicos-alvo e atingir mais 
sucesso em suas ações de marketing, as empresas precisam atuar 
onde os seus clientes estão, que é no mobile", explica Alessandro 
Ribas, CEO da Louyt – empresa espanhola que disponibiliza soluções 
em mobile marketing para mais de 24 países. Até então, para uma 
comunicação efi caz das marcas pelo celular, as empresas precisavam 
contratar programadores, designers e redatores, ou adaptar campa-
nhas de outros meios para o celular – ações com alto investimento 
e baixa conversão. Atualmente, no entanto, já existem ferramentas 
mais acessíveis que permitem que as empresas, independentemente 
de seus tamanhos, invistam em ações mobile para fi delizar clientes e 
impulsionar vendas. O mobile marketing pode ser usado por diversos 
nichos como uma estratégia para vender e fi delizar clientes de forma 
muito mais prática e com custo operacional baixo. A Louyt (www.
louyt.com), por exemplo, oferece uma plataforma para a criação de 
conteúdos 100% mobile, distribuição em diferentes canais e mensu-
ração de campanhas em tempo real.

Walter Sanches (*)

O termo indústria 4.0 nasceu na Alemanha e contempla me-
didas que visam aumentar e recuperar a competitividade 
industrial, usando como meio a aplicação de tecnologias, 

como a IOT, no chão de fábrica. Porém, não estamos falando de 
uma implantação propriamente dita, mas de uma jornada para 
melhoria da produtividade, sempre tirando proveito dos benefícios 
que o mundo digital pode trazer. Em minha visão, não se trata 
de um pacote que se compra, mas sim de um conceito bastante 
amplo para aplicar tudo que o "mundo digital" pode oferecer ao 
"chão de fábrica". E isso, sem dúvida, envolve uma grande mu-
dança de paradigma que, assim como tudo, tem prós e contras.

Primeiramente, a IOT e a transformação digital criam uma 
necessidade ainda maior de garantir que todas as informações 
relacionadas à produção estejam protegidas e não extrapolem 
barreiras, indo além de quem pode visualizá-las. Fora as questões 
de espionagem industrial, o cuidado deve ser redobrado quando 
ingressamos no mundo digital e na indústria 4.0. Códigos mali-
ciosos, cavalos de troia e outras ameaças veladas podem mudar 
a ordem de produção e até parar máquinas. Se isso já é desas-
troso hoje, imaginemos em um cenário 100% conectado, no qual 
qualquer falha de comunicação pode causar uma desorganização 
geral, atrasos em entregas, mudanças de rotas e muitos outros 
problemas. Por isso, esse cenário requer a adoção de controles 
específi cos. Outro ponto importante é que, ao mesmo tempo em 
os ativos digitais já estão sendo reconhecidos por sua relevância 
para os negócios, eles ainda são tratados em muitas companhias 
como caixas pretas, ou seja, ainda predomina o desconhecimen-
to acerca do real valor deste patrimônio. Assim, poucos ativos 
estão sob uma gestão mais organizada, o que demanda, de certa 
forma, uma mudança de comportamento por parte dos gestores, 
mesmo aqueles que não estão ligados diretamente à tecnologia.

Além disso, a indústria 4.0 também envolve desafi os relaciona-
dos à gestão dos recursos humanos, pois as competências terão 
que estar alinhadas com o uso de Big Data, Robôs Autônomos, 
Simulação, Integração de Sistemas, IoT, Segurança Cibernéti-
ca, Computação em Nuvem, Manufatura Aditiva ( impressão 
3D), Realidade Aumentada e outros conceitos que passarão a 
ser largamente utilizados nos próximos anos. Inclusive, uma 
pesquisa da McKinsey apontou justamente isto: que o desafi o 
nesse cenário todo é de caráter Cultural e de comportamento. 
Afi nal, são pessoas que decidem e infl uenciam a adoção de 
novas tecnologias.

Mas, e o Brasil? Conquanto seja difícil fazer comparações, a 
situação por aqui em termos de competitividade ancorada pela 

Uma transformação 
muito mais do que digital

Indústria 4.0 e IOT

A informatização e o alto nível de conectividade, que juntos dão origem ao conceito de IOT (Internet 
das Coisas), estão cada vez mais em pauta em todos os segmentos da economia. E não é diferente na 
indústria, setor no qual são crescentes os burburinhos em relação ao que é a Indústria 4.0 e como ela 
impacta no dia a dia das empresas e em seus processos fabris

tecnologia, mesmo em se tratando do maior mercado da América 
Latina e Caribe, não é das melhores, o que fi ca evidente no The 
Global Competetiveness Report 2016–2017 – World Economic 
Forum. 

Desta forma, para avançar nessa jornada, o primeiro passo 
para tornar um processo digital é "desmaterializá-lo" (acho que 
este termo ainda não consta em dicionários, mas gosto de usar 
essa palavra), ou seja, tirar suas características físicas e excluir 
tudo o que impede o crescimento exponencial, característico 
do "mundo digital". E para isso, é preciso estudar o processo e 
encontrar formas de automatizá-lo e até mesmo de simplifi cá-lo. 
A partir daí, todos os componentes do processo passam a fl uir 
muito rápido, tanto a circulação de documentos como a obtenção 
de informações sobre o processo para uso em Analytics, Big Data, 
entre outros. E nesse ponto, emergem benefícios, como rapidez 
na execução e controle nas variáveis do processo, como identifi -
cação de melhorias a partir dos dados gerados e a possibilidade 
analisar tudo o que acontece no seu ambiente fabril com base 
nessas informações.

É todo esse embasamento analítico que concede à indústria 
4.0 o poder de abranger e ingressar em mercados até então iné-
ditos e vender para outros países. As necessidades dos clientes 
fi cam muito mais evidentes e também podem ser muito melhor 
atendidas. Quebra-se um pouco o conceito de produtos fechados 
e de unidades de manutenção de estoque (SKU, sigla em inglês) 
e tudo se volta às especifi cidades. A produção pode ser mais di-
versifi cada, as vendas mais consultivas e fl exíveis e as respostas 
mais rápidas, respondendo a tal jornada do cliente. Será tudo isso 
também que preparará as empresas para atender o imediatismo 
dos clientes das gerações X e Y que estão vindo por aí, afi nal 
são eles os futuros compradores. Isto inclui as empresas B2B. 
E, por último, este cenário permite aprimorar o desempenho 
dos processos internos, com menos pessoas e maior velocidade.

Diante de tudo isso, o que fi ca evidente é que a indústria 4.0, 
antes de tudo, é uma questão estratégica – por refl etir o modo 
como a empresa "passará a pensar" e, assim sendo, não pode ser 
atribuída exclusivamente à direção de tecnologia das organizações 
e ao emprego da IOT, por exemplo. Temos aí uma transformação 
muito mais do que digital. Ainda há muito que evoluir.

(*) É superintendente de TI da Termomecanica, líder no setor de transformação 
de metais não ferrosos, cobre e suas ligas em produtos semielaborados e 

produtos acabados e que recentemente passou a fabricar também produtos em 
Alumínio.

3º Prêmio ABRADi 
Profi ssional Digital 
anuncia shortlist 
de 2018

Os jurados do 3o Prêmio ABRA-
Di Profi ssional Digital escolheram 
os três fi nalistas para cada uma das 
11 categorias do Prêmio.  A partir 
de agora, está aberta a última fase 
e, até o dia 2 de abril, o público 
pode entrar no site www.premio-
profi ssionaldigital.com.br e votar 
no fi nalista de sua preferência.  Os 
vencedores serão anunciados no 
dia 4 de abril, Dia do Profi ssional 
Digital, durante a festa de cele-
bração do #404DigitalDay. Além 
dos ganhadores das 11 categorias 
do Prêmio, também serão home-
nageados dois profi ssionais do 
mercado, ambos escolhidos pela 
importância de seu trabalho para 
o meio digital.

Os finalistas do 3o Prêmio 
ABRADi Profi ssional Digital con-
correram com mais de 600 pro-
fi ssionais indicados, um número 
20% maior do que o da edição 
anterior. No total, 14 estados tive-
ram profi ssionais recomendados, 
sendo que São Paulo liderou o 
número de indicações, seguido 
do Rio Grande do Sul e do Rio de 
Janeiro. No entanto, os estados de 
Roraima, Rio Grande do Norte e 
Mato Grosso do Sul se destacaram 
pelo engajamento do público para 
a votação.

“Na categoria Negócios os 3 
fi nalistas concorreram com 118 
profi ssionais; Planejamento teve 
87 indicações; e Business Intelli-
gence 68. Agora, para vencer na 
etapa fi nal, será necessário um in-
grediente a mais: a popularidade,  
pois a decisão fi nal é do público. 
Os profi ssionais que conseguirem 
o maior número de votos levarão os 
troféus”, comenta Daltro Martins, 
presidente da ABRADi-SP, regio-
nal que organiza o Prêmio ABRADi 
Profi ssional Digital (www.premio-
profi ssionaldigital.com.br).

 Demonstrações dos 
 Fluxos de Caixa

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo antes do IR e da CS (10.904) (98.125) (16.278) (104.942)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) 
 antes do imposto de renda e da CS 
  com o caixa líquido aplicado nas 
   atividades operacionais:
 Depreciações e amortizações – – 52 56
 Resultado de equivalência 
  patrimonial 8.924 60.595 (10.595) (3.103)
 Provisão para créditos 
  de liquidação duvidosa – 3.900 1.410 6.814
 Ajuste a valor justo das 
  propriedades para investimento – – 26.468 98.686
 IR e CS diferidos – – (2.676) (25.606)
 Baixa de imobilizado, intangível 
  e propriedades para investimento – 992 2.986 2.966
 Provisão para riscos cíveis, 
  tributários e trabalhistas 178 1.485 4.664 4.933
 Encargos financeiros 
  sobre financiamentos 9.027 13.438 18.958 23.958
 Provisão (reversão) para perdas 
  em investimentos (9.784) 16.997 (9.784) 16.997
 Rendimentos de títulos 
  e valores imobiliários (244) (357) (552) (614)
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
 Contas a receber de clientes – (441) (3.135) 2.868
 Estoques a comercializar – – (2.887) (2.477)
 Impostos a recuperar (8) 1.423 795 2.479
 Outros créditos 120 (15) (941) 7.167
(Decréscimo) acréscimo em passivos:
 Fornecedores 52 (1.626) (792) (5.584)
 Obrigações trabalhistas e tributárias 63 (4.130) 1.773 847
 Obrigações por aquisições de imóveis – – (2.936) (573)
 Estrutura técnica – – (1.616) 2227
 Outras contas a pagar – (596) (130) (6.835)
 IR e CS pagos – – (770) (4.546)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

 Juros pagos (16.199) (26.173) (18.554) (36.693)
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades operacionais (18.775) (31.919) (14.540) (19.747)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Títulos e valores mobiliários 61 (417) 211 (876)
Caixa líquido da incorporação 1 – – –
Partes relacionadas – 396 (1.160) (1.932)
Aumento (redução) de capital 
 em controladas/coligadas (20.871) (9.375) (67) –
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital 7.707 – (107) (68)
Baixa do investimento – 12.062 – 952
Aquisição/construção de 
 propriedades para investimento – – (1.786) (1.875)
Venda de propriedade 
 para investimento – – – 12.000
Acréscimo de imobilizado e intangível – – (12) (18)
Dividendos recebidos de controladas
 e coligadas 10.563 19.652 640 965
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
pelas atividades de investimento (2.539) 22.318 (2.281) 9.148
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação (pagamento), líquido 
 de empréstimos e financiamentos (24.424) (18.523) (27.341) (18.214)
Partes relacionadas 1.707 (5.227) – (5.227)
Transações entre sócios – – 1.889 –
Recursos capitalizáveis 43.995 31.416 43.995 31.416
Caixa líquido gerado pelas atividades 
de financiamento 21.278 7.666 18.543 7.975
(Redução) Aumento Líquido(a) 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (36) (1.935) 1.722 (2.624)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício 97 2.032 2.397 5.021
No fim do exercício 61 97 4.119 2.397
(Redução) Aumento Líquido(a) 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (36) (1.935) 1.722 (2.624)

REP REAL ESTATE PARTNERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. E CONTROLADAS
CNPJ: 08.572.741/0001-59

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

 Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Ativos 2017 2016 2017 2016
Circulantes 2.951 3.294 75.884 68.091
Caixa e equivalentes de caixa 61 97 4.119 2.397
Títulos e valores mobiliários 2.765 2.582 4.836 4.495
Contas a receber – – 10.722 8.997
Estoques de terrenos a comercializar – – 50.938 48.057
Impostos a recuperar – 369 2.211 2.167
Outros créditos 125 246 3.058 1.978
Não Circulantes 341.161 329.733 434.485 443.960
Partes relacionadas – – 6.324 5.164
Impostos a recuperar 377 – 9.521 10.360
Estoque de terreno a comercializar – – 10.096 10.090
Outros créditos – – – 139
Adiantamentos para futuro aumento 
 de capital 6.764 14.471 175 68
Investimentos 334.020 315.262 59.440 50.028
Propriedades para investimento – – 348.805 367.947
Imobilizado – – 95 118
Intangível – – 29 46
Total dos Ativos 344.112 333.027 510.369 512.051

Controladora Consolidado
Passivos e Patrimônio Líquido 
 e Recursos Capitalizáveis 2017 2016 2017 2016
Circulantes 117.452 31.621 161.787 53.149
Empréstimos e financiamentos 115.578 31.569 138.910 35.418
Fornecedores 52 – 5.118 5.909
Obrigações trabalhistas e tributárias 115 52 3.976 4.121
Obrigações por aquisição de imóveis – – 11.401 3.395
Contas a pagar com partes relacionadas 1.707 – – –
Estrutura técnica – – 2.383 4.177
Outros contas a pagar – – – 129
Não Circulantes 1.745 109.582 101.887 232.566
Empréstimos e financiamentos – 107.079 70.734 192.637
Obrigações por aquisição de imóveis – – – 10.942
IR e CS diferidos – – 19.939 22.615
Estrutura técnica – – 1.334 1.156
Provisão para perda com investimentos 42 978 – –
Provisão para riscos tributários, 
 cíveis e trabalhistas 1.703 1.525 9.880 5.216
Patrimônio Líquido 
 e Recursos Capitalizáveis 224.915 191.824 224.915 191.824
Capital social 198.308 198.308 198.308 198.308
Reserva de capital 20.373 20.373 20.373 20.373
Ações em tesouraria (702) (702) (702) (702)
Reserva de lucros – 5.416 – 5.416
Prejuízos acumulados (68.475) (62.987) (68.475) (62.987)
Total do patrimônio líquido 149.504 160.408 149.504 160.408
Recursos capitalizáveis 75.411 31.416 75.411 31.416
Patrimônio líquido e recursos 
 capitalizáveis atribuídos aos: 224.915 191.824 246.695 226.336
Proprietários da controladora 224.915 191.824 224.915 191.824
Participação dos não controladores – – 21.780 34.512
Total dos Passivos 
 e do Patrimônio Líquido 344.112 333.027 510.369 512.051

 Demonstrações do Resultado
Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita Operacional Líquida – 2.110 29.822 41.631
Custo dos Alugueis 
 e Serviços Prestados – – (6.681) (11.151)
Lucro Bruto – 2.110 23.141 30.480
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas gerais, administrativas 
 e comerciais (2.907) (15.553) (16.754) (27.482)
Resultado de equivalência patrimonial (8.924) (60.595) 10.595 3.103
Resultado nas operações 
 com controladas 9.784 (14.766) 12.028 (12.044)
Ajuste a valor justo de propriedades
 para investimento – – (26.468) (98.686)
Outras receitas (despesas) 
 operacionais, líquidas 4 5.890 580 6.345

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Lucro (Prejuízo) Operacional antes
 do Resultado Financeiro (2.043) (82.914) 3.122 (98.284)
Resultado Financeiro
Despesas financeiras (9.110) (15.753) (20.222) (28.070)
Receitas financeiras 249 542 822 1.203
Prejuízo antes do IR e da CS (10.904) (98.125) (16.278) (125.151)
IR e CS - correntes – – (1.528) (5.397)
IR e CS - diferidos – – 2.676 25.606
Prejuízo Líquido do Exercício (10.904) (98.125) (15.130) (104.942)
Atribuível aos: Controladores (10.904) (98.125)
Não controladores (4.226) (6.817)

(15.130) (104.942)

 Demonstrações do 
 Resultado Abrangente

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Prejuízo Líquido do Exercício (10.904) (98.125) (15.130) (104.942)
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado Abrangente Total 
 do Exercício (10.904) (98.125) (15.130) (104.942)
Atribuível aos: Controladores (10.904) (98.125)
Não controladores (4.226) (6.817)

(15.130) (104.942)

 Demonstrações das Mutações
 do Patrimônio Líquido

Capital
social

Reser-
va de 

capital

Ações 
em

tesou-
raria

Reservas de lucros
Prejuízos

acumu-
lados Subtotal

Recursos 
capitali-

záveis

Atribuível a
proprie-

tários da 
controladora

Partici-
pação dos 

não contro-
ladores

Total do
patri-

mônio
líquidoLegal

Retenção
de lucros

Saldos em 31/12/2015 198.308 20.373 (702) 5.416 35.138 – 258.533 – 258.533 24.332 282.865
Recursos capitalizáveis – – – – – – – 31.416 31.416 – 31.416
Transações com sócios - provisão 
para perdas em investimentos – – – – – – – – – 16.997 16.997
Prejuízo do exercício – – – – – (98.125) (98.125) – (98.125) (6.817) (104.942)
Absorção de prezuízos acumulados – – – – (35.138) 35.138 – – – – –
Saldos em 31/12/2016 198.308 20.373 (702) 5.416 – (62.987) 160.408 31.416 191.824 34.512 226.336
Recursos capitalizáveis – – – – – – – 43.995 43.995 – 43.995
Transações com sócios - provisão
 para perdas em investimentos – – – – – – – – – (6.740) (6.740)
Transações com sócios - 
 aumento de capital – – – – – – – – – 1.109 1.109
Transações com sócios – – – – – – – – – (2.875) (2.875)
Absorção de prezuízos acumulados – – – (5.416) – 5.416 – – – – –
Prejuízo do exercício – – – – – (10.904) (10.904) – (10.904) (4.226) (15.130)
Saldos em 31/12/2017 198.308 20.373 (702) – – (68.475) 149.504 75.411 224.915 21.780 246.695

A Diretoria Contador: Ricardo Buturi 
CRC 1SP267999/O-5

 Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à vossa apreciação os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

O Relatório da Administração, as Notas Explicativas e o Relatório dos
Auditores Independentes estão disponíveis na sede da Companhia.
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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.

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

Esta segunda é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua Cheia está plena em Escorpião desde ontem domingo, 

dando excesso de franqueza e sinceridade que nesse caso resulta em gafes e difi culta a comunicação levando 

a incompreensão. Com a Lua em Escorpião será melhor estarmos atentos às nossas emoções que fi cam mais 

extremadas. As pessoas tendem a reagir de forma passional e dramática no fi nal do dia e isso pode criar situações 

tensas no lar e nas relações sociais.
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Determinação e metas a atingir 
devem ser traçadas neste dia. Nem 
tudo que deseja que aconteça lhe 
será possível imediatamente, mas 
já terá alguma conquista importante 
em um dia ótimo para negócios. Uma 
relação sairá ganhando se partilhar 
a rotina com alguém. 90/490 – 
Vermelho.

Partilhar a rotina com novas 
pessoas fortalecerá os vínculos. 
Com o Sol aproximando-se do seu 
signo aumenta a energia sexual 
e a disposição física e mental. 
Contenha teimosia e use de atitudes 
desprendidas. Dedicação as suas 
atividades, dá o resultado esperado 
muito breve. 76/576 – Amarelo.

Dia positivo para lidar com as coisas 
de forma mais concreta. Aceite as 
situações e as pessoas como elas são, 
para que os atritos se ocorrerem, 
não sejam exagerados. Com jeito 
irá obter a satisfação dos seus 
desejos, esclarecendo questões 
com criatividade e bom senso. 
73/473 – Cinza.

Precisa ser fi rme para superar os 
problemas que vem enfrentando 
nos últimos tempos. Os assuntos 
materiais, como o dinheiro, fi cam em 
destaque durante este primeiro dia 
útil da semana. Neste dia imponha-
se um alto nível de qualidade e 
isso será o passaporte do sucesso. 
67/567 – Verde.

É um período para planejar e ter 
uma visão mais ampla do caminho 
que deve ser seguido daqui para 
frente. O trabalho colocado a 
serviço da ambição mais positiva 
é o elemento que nos revela o lado 
benéfi co. Melhora o seu prestígio e 
os ganhos materiais nesta semana. 
68/768 – Amarelo.

Este é um momento em que 
a lida com dinheiro e a busca 
pelo status social predominam. 
Com a Lua Cheia em Escorpião 
aconselha a manter a rotina. 
Poderá estabelecer novos contatos 
melhorando sua comunicação de 
forma mais aprimorada e detalhista. 
85/385 – Amarelo.

Aguarde conhecimento que o levará 
a novas descobertas. Até lá aproveite 
bem as oportunidades que podem 
surgir durante este mês de abril. 
Este é um dia em que manter a 
rotina e não mudar nada de última 
hora pode ajudar a evitar problemas 
mais graves. 32/632 – Cinza.

As pessoas estão mais entusiasmadas, 
esfuziantes e querem sair para 
se expandirem e isso pode ser 
perigoso. Aceite situações novas 
na relação de amor ou apenas no 
sexo. Curta mais e melhor um 
relacionamento que tenha um 
sabor de aventura, mas pode ser 
duradouro. 09/409 – Azul.

Determinação e metas a atingir 
devem ser traçadas para depois que 
a Lua estiver em seu signo. Talvez 
não consiga expressar o romantismo 
e o seu sentimento amoroso da 
forma que gostaria. Muita coisa 
que esperava de uma forma será 
diferente, até para melhor. 38/238 
– Verde.

Evite cometer gasto além do que 
estava previsto, aumentando as suas 
dívidas e criando situações urgentes 
e tensas. O dia é bom para tratar de 
questões de dinheiro e preparar-se 
para lucrar mais. O período é ideal 
para dedicar-se um pouco mais a 
relação familiar e ser feliz ao lado 
de alguém. 24/324 – Azul.

Faça tudo com a  máxima 
competência, imponha-se um 
alto nível de qualidade e terá o 
passaporte do sucesso em suas 
mãos. Irá viver novos ambientes e 
conhecer novas pessoas que serão 
úteis a seus planos. As confusões 
do momento logo irão desaparecer. 
53/353 – Verde.

Equilibre as situações em sua vida 
e defi na o que pretende fazer. É o 
momento de assumir a austeridade 
e conter a frieza. Dê mais valor à 
maneira como se comunica com as 
pessoas, de forma sincera e aberta. 
Comunicando-se em seu ambiente 
tudo fi cará mais fácil. 63/463 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 02 de Abril de 2018. Dia de São Francisco de Paula, São 
Leopoldo de Gaiche, Santa Teodósia, Santa Maria do Egito e Dia do Anjo 
Mebahel, cuja virtude é a proteção. Dia Internacional do Livro Infanto-

Juvenil. Hoje aniversaria a atriz Linda Hunt que completa 73 anos, o ator 
e modelo Paulo Zulu que nasceu em 1964, o roqueiro Supla chega aos 52 
anos, o ex-jogador de futebol Edmundo que nasceu em 1971 e o atleta 
Alessandro Matero que faz 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries desde dia e grau é uma pessoa pioneira e progressista. 
É inspirado a ter uma vida ativa e animada. Possuidor de charme e desejo 
de harmonia, e apesar de aventureiro pode ser também reservado. O seu 
enorme potencial se realiza através da autodisciplina, sendo responsável e 
muito trabalhador. Têm o dom da oratória e boa capacidade para transmitir 
ideias e experiências vividas. No lado negativo nem sempre demonstra seus 
sentimentos, tem tendência a magoar-se facilmente.

Dicionário dos sonhos
TEMPESTADE - Estar no meio dela, difi culdades. Com 
vento, brigas em família. Com chuva, perda de posição. 
Com neve, perseguições. Com trovões, problemas de 
dinheiro. No mar, evite viagens e confusões. Em um rio, 
problemas legais. Números da sorte: 02, 07, 26, 77 e 98.

Simpatias que funcionam
Simpatia para se livrar de qualquer problema: Tudo 
que você precisa é um pouco da água do peixe salgado, 
você deve pegar um pouco da água que usou para tirar o 
sal de um bacalhau, cação ou qualquer outro peixe que 
preparar para amanhã. Pegue essa água obtendo ela na 
quinta, sexta-feira santa, sábado ou domingo de Páscoa e 
faça a simpatia em qualquer desses dias. Deixe em água do 
peixe da semana santa em uma bacia e pegue um pedaço 
de papel branco e escreva o problema que você deseja 
resolver. Deixe de molho até a noite do Domingo de Páscoa, 
e jogue e tudo fora onde achar melhor. Atenção: Esta 
simpatia serve para resolver qualquer problema, seja ele 
um problema fi nanceiro, de saúde, problema sentimental.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 68

O (?)
perdido:
conceito

de Darwin
País

africano 
cuja capital
é Dakar

A pistola
prestes a
disparar

"O Tronco
do (?)",
de José 

de Alencar
Torcedor
do time
da Cruz
de Malta

Parte do 
corpo onde
se manifes-
ta a bursite

"Quem (?)
viaja",

lema de
campanha

Posição
de autori-
dade (fig.)

Olho, em
francês

Porção; 
amontoado

Agência
de espio-
nagem

dos EUA

Conserta
estradas
estatais
(sigla)

Vogal 
nasalizada
em "cão"

Tecido 
metálico da
armadura
medieval

Cidade
natal do
profeta
Maomé

(?) Harris,
ator de
"Apollo

13" (Cin.)
A palma 

da mão do
lavrador,
ao tato

Dito 
engraçado
Maranhão

(sigla)

Estanho
(símbolo)
Branca co-
mo a neve

A dona de Coragem,
o Cão Covarde do
desenho animado

Fúria; raiva
7, em

romanos
Fogueiras
funerárias

Banco do
Vaticano
Corrida 

"off-road" 

Neuropatia que ocasiona
convulsões e hidrocefalia

Epopeia
viking

Hidrocarboneto
usado em plásticos

Anedota
Imigrante 
japonês na
América

Titã, em
inglês
Cidade

cujo
Carnaval é 
Patrimônio
Imaterial
da Bahia

Interações
em posts

Quitou 
(a dívida)

Guloseima oferecida
como brinde em

festas de aniversário
infantis

Troca de uma apo-
sentadoria por outra
com mais tempo de
contribuição e maior

valor
mensal a
receber,
no futuro

ME
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ENGATILHADA
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Espetáculos artísticos que 
tiveram a fi gura da avó como ins-
piração, em programação aberta 
à diversidade técnica e estética 
das diversas linguagens artísti-
cas, em seus diferentes públicos. 
Cinema: Minha Avó era Palhaço 
(dia 06/04). O documentário 
conta a trajetória artística da 
primeira palhaça negra do Bra-
sil, Maria Eliza Alves dos Reis: 
“o” palhaço Xamego. A grande 
atração do Circo Guarany, no 
início da década de 40. No teatro, 
Laura (dia  13/04). Com Fabricio 
Moser a peça  solo é inspirada 
em uma experiência biográfi ca, 
a morte da sua avó materna e o 
silenciamento de sua história de 
vida, e na questão ancestral: o 
que das avós há em nós? A peça 
é um caminho para reelaboração 
dessas vivências e sua drama-
turgia surge do jogo afetivo do 
solista e seus colaboradores e do 
público, no contato com memó-
rias e histórias, depoimentos e 
fotografi as, gravações em áudio 
e vídeo, documentos e objetos 
reais, que são transformados 

em dispositivos de cena por 
diferentes meios e linguagens. 
Já na literatura, Minha avó e 
seus silêncios de amor (dia 
20/04). A atriz Kiara Terra, 
exímia contadora de histórias, 
evoca memória, ancestralidade e 
pertencimento na sua contação 
interativa, uma troca afetuosa, 
delicada e, por vezes, engraçada 
com o público, sobre as suas 
avós, mulheres poderosas, fa-
zedoras de sabores, texturas e 
carinhos. E, na música. Tiê em 
Coisa da Minha Avó (dia  27/04). 
Neste show em formato intimis-
ta, a cantora e compositora Tiê 
desfi la o inspirado na fi gura da 
sua avó, a pioneira da televisão 
brasileira Vida Alves, e outras 
mulheres de sua família, como 
sua mãe e fi lhas. Ancestralidade, 
elementos da natureza, com 
toques de humor e ternura, 
permeiam as canções embaladas 
pela sua doce voz.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, 
Santa Paula, São Caetano do Sul. Sextas ( 
6) às 19h30 e sextas (13, 20 e 27) às 20h. 
Entrada franca. Cena de “1 Melhor que o Outro”.

Paulinho Serra, Marcinho Eiras, 
Felipe Ruggeri e Mauricio Dollenz 
vão colocar em cena todas as suas 
habilidades, e o público decide 
quem é o melhor! Na comédia “1 
Melhor que o Outro” que estreia 
no próximo dia 6. Marcinho Eiras 
toca duas guitarras ao mesmo tem-
po, Mauricio Dollenz faz números 
inusitados de mágica e mentalismo, 
Felipe Ruggeri faz imitações únicas 
e Paulinho Serra satiriza questões 
do seu cotidiano. Juntos, os parcei-
ros de palco voltam ao teatro numa 
disputa onde cada comediante terá 
quinze minutos para registrar sua 
marca com o público e provar que 
é melhor do que o companheiro a 
se apresentar na sequência.

Serviço: Teatro Morumbi Shopping, Av. 
Roque Petroni Júnior, 1089, tel. 5183-2800. 
Sextas às 23h. Ingresso: R$ 50. Até 25/05.

“1 Melhor que o Outro”

Claudio Lins revisita os grandes sucessos da MPB no 
show O Expresso Brasileiro. Em seu novo show, Claudio  
pretende fazer uma viagem musical, por meio dos sucessos 
que marcaram épocas importantes da nossa história. No 
repertório Expresso 2222, Canto de Ossanha, Lembra 
de Mim, Tropicana, Corsário, Oceano, Fora da Ordem, 
Ponteio, Volte para o seu lar, entre outras.

 
 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, 

tel. 3226-7300. Terça (10) às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia).

Claudio Lins.

A temporada do 
espetáculo infantil 
“DesPrincesa”, 
montagem da 
Companhia Casa da 
Tia Siré foi prorrogada 
até 8 de abril

Com texto e atuação de 
Andressa Ferrarezi 
e Juh Vieira a peça 

destaca, por meio da histó-
ria da menina Lila, como as 
questões de gênero  podem 
ser realçadas, ludicamente, 
favorecendo à expressão de 
dúvidas e sentimentos que 
são comuns entre meninas e 
meninos no seu desenvolvi-
mento. Lila é uma criança de 
sete anos, que no seu primeiro 
dia de férias é convocada, 
pela avó, a arrumar o quarto 
começando pelo guarda-rou-
pa. Dentro do armário, Lila 
encontra seu brinquedo, um 
dinossauro infl ável, que será 
seu companheiro com quem 
vai desbravar os mundos 
existentes por trás dos portais 
do reino do guarda-roupa. 
Juntos, eles embarcam em 

Andressa Ferrarezi e Juh Vieira.

“DesPrincesa”
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uma série de aventuras, que 
aos poucos mostram à prota-
gonista que ela não é com as 
princesas dos contos de fadas. 
Lila sugere ao dinossauro que 
seja seu príncipe, dragão, bruxa 

e fada-madrinha e passeia pelo 
mundo dos contos-de-fada, 
tornando-se a princesa das his-
tórias por ela conhecidas. Mas, 
a cada história, Lila percebe 
seus desejos e comportamento 

cada vez mais distantes aos das 
princesas descritas nas fábulas 
e começa a “desprincesar-se”.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, . 
Sábados e domingos às  16h. Entrada franca. 
Até 08/04.

Clássicos da MPB
Divulgação

Problemas
Neste dia de sua vida, queri-
do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba...... 
QUE NÃO PODE ESPERAR 
QUE UM PROBLEMA SE 
RESOLVA...Usando a mesma 
energia que o criou. Quer se 
trate de guerras intermináveis 
no mundo ou de discussões 
intermináveis e lutas em sua 
própria casa, o problema é o 
mesmo: energias confl itantes. 
Se você quer mudar o resultado, 
mude a energia. O mais extraor-
dinário desta solução é que você 
não precisará esperar por outra 
ocasião para fazer isto.
Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch.
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Só vovós
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C
onceito – Disciplinas 
e procedimentos que 
visam prevenir riscos 

e estabelecer regras para 
cumprimento correto de 
normas legais.

Informar e analisar o con-
teúdo de novas leis e regu-
lamentos que podem afetar 
a empresa.

Investigar práticas ilegais 
que possam estar sendo pra-
ticadas pela empresa.

Regular: corrigir erros e 
aplicações de normas.

Avaliar o impacto das novas 
leis.

O cumprimento de normas 
legais compreende o exame 
de contratos que geram obri-
gações para a empresa.

Procedimentos que envol-
vam o consumidor e o direito 
ambiental.

Descumprimento
de normas

Denunciar infi ltrados que 
possam descobrir a existên-
cia de fraudes e ou erros na 
aplicação das normas legais.

Programa de Conduta Ética 
- A Ética supõe uma conduta 
interior independente da 
norma, seja de pessoa física 
como jurídica que podem, se 
não forem observadas, causar 
danos à sociedade.

O Programa deve compre-
ender uma estrutura para 

formação de lideranças capa-
zes de transmitir o conceito 
ético e dissimulá-las junto aos 
subordinados. Na companhia 
aberta deve focar a divulgação 
de informações aos acionistas 
minoritários.

Independência e segrega-
ção da área do Compliance 
Jurídico.

Independência: quem 
analisa e corrige essas fraudes 
não deve participar das opera-
ções comerciais da sociedade 
nem das  atividades rotineiras 
do Departamento Jurídico.

Colaboração com as au-

toridades - A colaboração 
com as autoridades pode 
mitigar sanções e, em certos 
casos,  diminuir e eximir res-
ponsabilidades.

Riscos - A colaboração com 
as autoridades pode porem 
envolver riscos, e até mesmo 
processos, pois em certos 
casos o Ministério Público 
não pode deixar de assumir 
e promover uma ação Civil 
Pública.

Treinamento - Visa me-
diante trabalho permanente 
estabelecer junto aos geren-
tes o perfi l ético a ser seguido, 
pois a imagem da Empresa 
externa deve transmitir à 
sociedade visibilidade de seus 
negócios.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Compliance
Jurídico

Leslie Amendolara (*)

Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn.

Ele destacou que a Fe-
braban deve anunciar 
em abril medidas rela-

cionadas ao cheque especial, 
mas não deu detalhes sobre as 
mudanças. Goldfajn lembrou 
que nesta semana o BC anun-
ciou medidas para baratear o 
custo de uso das máquinas 
de cartão de crédito pelos 
lojistas, com objetivo de re-
duzir os preços cobrados dos 
consumidores.

O BC também anunciou a re-
dução dos depósitos compulsó-
rios, o que libera mais recursos 
para os bancos emprestarem 
aos clientes. A redução dos 
compulsórios pode resultar na 
diminuição do spread bancário. 
Para o presidente do BC, os 
efeitos do ciclo atual de cortes 
na taxa básica, a Selic, nos juros 

Relatório diz que 40,5% dos trabalhadores usaram recursos do FGTS para adquirir 

imóveis; 38,4% pagaram dívidas.

A maior parte dos recursos sacados 
das contas inativas do FGTS por clientes 
bancários foi destinada para a compra 
de imóveis e redução do endividamento, 
segundo análise publicada no Relatório 
de Infl ação, divulgado pelo Banco Central 
(BC), em Brasília. Na análise, foi possível 
mapear o destino de R$ 13,055 bilhões, 
representando em torno de 30% dos re-
cursos totais sacados (R$ 44,3 bilhões). 

Desse total analisado, 38,4% foram des-
tinados para redução de endividamento, 
2,6% para redução de inadimplência, 
14% para aumento de gastos no cartão de 
crédito, 4,5% para compra de veículos e 
40,5% à aquisição de imóveis. Por conta da 
limitação de dados, a evolução de dívidas 
contraídas fora do sistema bancário e o 
consumo realizado por outros meios de 
pagamento não foram investigados.

Entretanto, o BC acredita que R$ 15 
bilhões, ou 54% dos recursos totais sa-
cados, podem ter sido destinados para 
fi nanciar gastos realizados com outros 
meios de pagamento – dinheiro, cartões de 
débito, boleto e transferências bancárias 
– e para realizar investimentos em ativos 
fi nanceiros. Sobre o montante sacado por 
indivíduos sem acesso a cartão de crédito 
ou a empréstimos do setor bancário e, 
portanto, não incluídos na análise (R$ 
16,1 bilhões), a hipótese é que os recursos 
foram destinados ao consumo.

A liberação do saque do FGTS ocorreu no 
ano passado, com injeção de R$ 44,3 bilhões 
na economia, representando 0,71% do PIB 
de 2016, 2,84% do saldo total de crédito 
para pessoas físicas e 7,24% do saldo de 
crédito livre rotativo (cheque especial e 
cartão de crédito) para pessoas físicas 
no fi nal de 2016. Aproximadamente, 26 
milhões de indivíduos foram benefi ciados, 
com saque médio de R$ 1.704.

BC trabalha para que juros do 
crédito caiam rapidamente

O Banco Central continuará trabalhando para que haja queda de juros do crédito mais rápida, afi rmou 
o presidente da autarquia, Ilan Goldfajn, ao apresentar o Relatório de Infl ação, em Brasília
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bo tempo prolongado. Para ele, 
o objetivo que é seja uma mu-
dança “mais estrutural e não 
só conjuntural”.

“A economia brasileira pre-
cisa continuar com os ajustes 
e reformas. As projeções do 
Copom embutem as reformas. 
Não é uma questão de curto 
prazo, mas uma questão de 
continuarem a ser implemen-
tadas”, disse, destacando a 
reforma da Previdência e o 
projeto de autonomia do BC, 
que será enviado ao Congresso 
pelo governo. Ilan acrescentou 
que os riscos para a infl ação 
e a economia brasileira estão 
na interrupção desses ajustes 
e reformas e de mudanças no 
cenário internacional, atual-
mente benigno para a econo-
mia brasileira (ABr).

dos empréstimos “estão mais ou 
menos compatíveis com outros 
episódios [de redução da Selic] 
do passado”.

Goldfajn enfatizou que é 
preciso balancear a neces-

sidade de garantir uma ve-
locidade adequada da volta 
da infl ação para a meta e, ao 
mesmo tempo, assegurar que 
essa “conquista” e dos juros 
mais baixos se mantenha por 

Trabalhador usa saques de contas 
inativas do FGTS para comprar imóveis
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O BC estima que houve queda de aproxi-
madamente R$ 5 bilhões no endividamento, 
excluindo os novos fi nanciamentos de 
veículos e imóveis. O relatório também 
aponta redução de aproximadamente R$ 
335 milhões na inadimplência (valores 
em atraso) e impacto positivo de R$ 7,7 
bilhões nas despesas das famílias. o caso 
dos gastos, R$ 1,83 bilhão foi destinado a 
consumo realizado por meio de cartões de 
crédito nas modalidades à vista e parcelado 
com lojistas, R$ 590 milhões no valor gasto 
na entrada para compra de veículos e R$ 
5,3 bilhões gastos em entrada para compra 
de imóveis.

O BC também projeta que houve au-
mento de R$ 799 milhões e R$ 6,8 bilhões 
na concessão de novos fi nanciamentos de 

veículos e imóveis, respectivamente. Esses 
valores representam incremento de 2,7% 
e 18,9% no valor total fi nanciado quando 
comparado com os mesmos meses do ano 
anterior. Os saques das contas inativas, 
“aliados à queda da infl ação e melhoria do 
mercado de trabalho, com consequente 
aumento da renda real, à queda dos juros 
e ao aumento da confi ança”, contribuíram 
para a retomada da economia brasileira.

“A liberação para saques dos recursos das 
contas inativas do FGTS contribuiu para 
impulsionar o consumo de bens duráveis 
e não duráveis e reduzir o endividamento 
dos indivíduos benefi ciados pela medida, 
assim como regularizar parte do saldo de 
crédito em atraso junto ao setor bancário”, 
concluiu o Banco Central (ABr).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afi r-
mou, em uma mensagem pos-
tada no Twitter, que a segunda 
emenda da Constituição do 
país – que garante aos cidadãos 
norte-americanos o direito ao 
porte de armas – nunca será 
revogada. “A segunda emenda 
jamais será revogada!”, afi rmou 
Donald Trump. O texto foi pu-
blicado com letras maiúsculas, 
o que na internet tem um valor 
de grito ou uma forte afi rmação. 
No texto, ele disse que isso 
não vai acontecer, “embora os 
democratas queiram” . 

A declaração foi feira depois 
que, na última terça-feira (27), 
o juiz aposentado da Suprema 
Corte John Paul Stevens afi r-
mou que a ‘eliminação da emenda seria a solução para combater 
e eliminar a violência armada no país’. “De jeito nenhum [apesar 
das palavras do juiz]. Precisamos de mais republicanos em 2018 
e esperamos mais da Suprema Corte”, destacou.

Mudanças nas regras, aumento do controle de armas e até mesmo 
uma discussão sobre a retirada da emenda permeiam o debate para 
combater a violência armada no país, principalmente após casos de 
tiroteios, como o que matou 17 pessoas em uma escola de ensino 
médio em Parkland, na Flórida, em fevereiro passado. Desde en-

Ataque a escola reabre debate sobre 
porte de armas nos EUA

Milhares de manifestantes se reuniram no último sábado (24) 

em Washington, em protesto pelo controle

de armas nos Estados Unidos.
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FE tão, estudantes da escola, pais, 
professores e entidades ante 
armas têm realizado frequentes 
marchas em protesto, várias 
delas em Washington. 

No último sábado (24), uma 
multidão se reuniu na capital 
americana, em uma das maiores 
demonstrações de que parte da 
sociedade civil quer mudanças. 
O governo Trump está discutin-
do mudanças, como por exem-
plo o aumento da idade para 
compra de armas, para 21 anos, 
bem como a proibição de venda 
de dispositivos que aumentam a 
capacidade de disparos, trans-
formando um revólver em uma 
arma mais potente, com disparo 
automático.

A segunda emenda foi rati-
fi cada em 1791 e é considerada um dos preceitos de cidadania 
nos Estados Unidos.  O texto declara que, “sendo necessária uma 
milícia bem ordenada para a segurança de um Estado livre, o di-
reito do povo a possuir e portar armas não poderá ser violado”. O 
fator cultural é determinante na questão das armas nos Estados 
Unidos, assim como a atuação política da Associação Nacional 
do Rifl e (NRA), entidade que mantém conectados usuários de 
armas e a indústria bélica, além de manter altas doações para 
políticos no país, nos estados e no Congresso (ABr).

Entre as doenças que 
costumam tirar o sono dos 
brasileiros no começo do 
ano, a febre amarela é que 
mais deixa a população 
apreensiva em todo o país. A 
maioria dos brasileiros está 
mais preocupada com essa 
doença do que com outras 
como dengue (16%) e zika 
(14%), segundo pesquisa 
realizada pela Ipsos. 

O sudeste (73%), que con-
centra o maior número de 
casos, está mais apreensivo 
do que as demais regiões 
– centro-oeste (70%), nor-
deste (63%), norte (53%) 
e sul (47%). Três em cada 
dez entrevistados (28%) 
declararam que tomaram a 
vacina nos últimos seis me-
ses. O número sobe para 45%, 
quando considerado apenas 
as respostas do sudeste, 
onde as campanhas contra 
a doença estão mais fortes. 

Os mais escolarizados 
são também os que mais 
se vacinaram – 37% dos 
entrevistados com ensino 
superior completo se pro-
tegeram contra a doença 
recentemente. A ameaça da 
febre amarela é considerada 
algo muito preocupante 
para 64% dos entrevistados.  
Esse índice cresce no nor-
deste (77%), norte (75%) 
e sudeste (70%) e entre os 
sem instrução (75%) ou com 
até cinco anos de estudo 
(75%).

A pesquisa integra o es-
tudo Pulso Brasil realizado 
mensalmente pela Ipsos. 
Foram entrevistadas presen-
cialmente 1.200 pessoas em 
72 cidades do Brasil entre 1º 
e 16 de fevereiro. A margem 
de erro é de três pontos 
percentuais.

Fonte e mais informações: 
(www.ipsos.com).

O número de novos contratos 
de locação de imóveis comer-
ciais na cidade de São Paulo foi 
9% maior no primeiro bimestre 
de 2018 na comparação com 
igual período do ano passado. 
As informações são da Lello, 
administradora e imobiliária 
paulistana. Os contratos co-
merciais responderam por 13% 
das novas locações neste ano, 
três pontos percentuais a mais 
do que nos dois meses iniciais 
de 2017.

As salas e conjuntos comer-
ciais, mostram aos poucos, que 
estão se recuperando. Elas ge-
ralmente são procuradas para 
a instalação de escritórios de 
advocacia e de clínicas médicas 
e ondontológica,  foram os mais 
procurados, respondendo por 
37% dos contratos fi rmados nos 
dois primeiros meses de 2018. 
O valor médio do aluguel para 
esse tipo de imóvel foi de R$ 
1.780,00.

O segundo tipo de imóvel 
mais procurado foram as casas 
comerciais, usadas para escri-
tórios, escolas de línguas e clí-
nicas de estética, entre outras 
atividades. Elas responderam 
por 29% das novas locações, 
com valor médio de aluguel de 
R$ 3.000,00. Já os salões e lojas 
comerciais, com valor médio de 
aluguel de R$ 4.200,00, repre-
sentaram 20% dos novos con-
tratos. Esses imóveis costumam 
ser procurado para instalação 
de ofi cinas de automóveis, lan-

chonetes, farmácias, comércio 
de roupas e sapatos, presentes, 
entre outros.

Os galpões, usados principal-
mente para armazenamento e 
por indústrias, responderam 
por 8% das novas locações no 
primeiro bimestre, e tiveram 
valor médio de aluguel de R$ 
6.500,00.

Já os prédios comerciais – 
para instalação de pequenas e 
médias empresas de produção 
industrial, além de comércio e 
escolas, representaram 4% dos 
novos contratos, com aluguel 
médio de 12.000,00, e os ter-
renos – usados principalmente 
para estacionamentos – respon-
deram por 2% e tiveram aluguel 
médio de 2%.

“Com o aquecimento da 
economia, embora ainda lento, 
o setor de locação comercial 
começa a dar sinais de recupe-
ração. O fechamento de novos 
negócios depende muito da 
boa vontade dos proprietários, 
seja na concessão de descon-
tos sobre o preço do aluguel 
inicialmente proposto, seja 
na negociação de condições 
contratuais”, afi rma Roseli Her-
nandes, diretora de Locação da 
Lello Imóveis.

Segundo ela, essa melhora 
também se deve à troca de 
imóveis. “Muitos clientes estão 
trocando de imóveis para redu-
zir as despesas com aluguel, e 
isso provoca movimentação no 
mercado”, conclui (AI/Lello).

Setor de locação comercial 
dá sinais de recuperação

Maioria dos brasileiros 
está preocupada com

a febre amarela
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O pretendente: FABIANO HERÉDIA, solteiro, profi ssão gerente comercial, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, 03/02/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lauro Herédia e de Maria da Conceição Herédia. A pretendente: 
MAYARA DA SILVA LUGLIO, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo 
- SP, 08/07/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Geraldo Luis Luglio e de Deise Aparecida Inacio da Silva Luglio.

O pretendente: LOURENÇO PEREIRA DA SILVA DE ALMEIDA BRAGA, solteiro, pro-
fi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, 07/11/1988, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Joaquim de Almeida Braga e de Silvia Cesar 
Pereira da Silva de Almeida Braga. A pretendente: DÉBORA TONETTI E SOUZA, sol-
teira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, 16/11/1988, residente e domiciliada 
no Morumbi, São Paulo - SP, fi lha de José Bento de Souza e de Daniela Bartoli Tonetti.

O pretendente: EDUARDO SERAFINI DE FARIA, solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em São Paulo - SP, 14/07/1968, residente e domiciliado no Ibirapuera, São Paulo 
- SP, fi lho de Emiliano Jose Galante de Faria e de Maria Serafi ni de Faria. A pretendente: 
FERNANDA REGINA BARTOLO DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo - SP, 28/04/1973, residente e domiciliada no Ibirapuera, São Paulo - SP, 
fi lha de Denis Roberto de Oliveira e de Vera Lucia de Bartolo Oliveira.

O pretendente: CAIO HENRIQUE MURAD PERES, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Belo Horizonte - MG, 31/07/1986, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João de Assis Peres e de Soraya Murad Peres. A pretendente: 
NATHÁLIA GUERRA DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão economista, nascida em Ca-
pitolio - MG, 24/10/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Reinaldo de Oliveira e de Cleuza Guerra de Oliveira.

O pretendente: ALBERTO GENTIL ALMEIDA PEDROSO, divorciado, profi ssão Juiz de di-
reito, nascido em São Paulo - SP, 09/08/1979, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alberto Gentil de Almeida Pedroso Neto e de Patricia Mendes Pereira de 
Almeida Pedroso. A pretendente: DANIELA FREITAS, divorciada, profi ssão advogada, nas-
cida em São Bernardo do Campo - SP, 14/01/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Paulo de Freitas e de Silvia Maria Lopes de Freitas.

O pretendente: NICOLAS RODRIGUEZ CELYS, nacionalidade colombiana, solteiro, pro-
fi ssão engenheiro de software, nascido na Colombia, 23/08/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jairo Rodriguez Waltero e de Maria Lucero Celys 
Gomez. A pretendente: PRISCILA CRISTINA LACERDA, divorciada, profi ssão administra-
dora de empresas, nascida em Guarulhos - SP, 24/03/1984, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Epifanio Alves Lacerda e de Nadir Jampaulo Lacerda.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/07/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Raimundo Vieira e de Benedita Maria das Graças Vieira. 
A pretendente: THAIS NEVES LACERDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/02/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Lacerda e de Angela Maria Rodrigues Neves.

O pretendente: FELIPE DE LIMA PRADO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 02/12/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Valter Luiz do Prado e de Rosana Maia de Lima Prado. A pretendente: 
CLARA FONTELLA MCALLISTER, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
ilustradora, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 16/09/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Alexander James McAllister e de Paloma Fontella McAllister

O pretendente: THIAGO DE OLIVEIRA MAIA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Valinhos - SP, no dia 09/02/1984, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Julio de Oliveira Maio Junior e de Maria Inês de Jesus. 
A pretendente: CRISTIANE SCUDELER, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em Cerquilho - SP, no dia 24/10/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Henrique Scudeler e de Maria Regina Foltran Scudeler.

O pretendente: IGNACIO JAVIER MARIN BLASCO, nacionalidade espanhola, estado civil 
solteiro, profi ssão pesquisador, nascido em Vitória, Gasteiz, Espanha, no dia 19/10/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fernando Alfonso Marin Castellot e de 
Maria RosaBlasco Martinez. A pretendente: JULIA DE SOUZA QUEIROZ, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão pesquisadora, nascida em Campinas - SP, no dia 
28/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos de Souza Queiroz 
e de Mary Luci de Souza Queiroz

INICÍO A COLUNA comentando o processo movido contra o 
humorista Dedé Santana, na cidade de João Pessoa, desde janeiro. 
O autor é  Edvan Araújo, que já foi funcionário da Record e até 
na época tentou levar Dedé Santana para a emissora, fato esse 
que acabou não dando certo por uma série de razões.

O EMPRESÁRIO COBRA NA JUSTIÇA 285 MIL REAIS 

POR PERDAS E DANOS MORAIS, pois segundo ele anunciou 
os shows do humorista e ele não apareceu , inclusive nem nas 
reuniões que eram marcadas Dedé deu as caras. Por outro lado, 
a coluna teve informações que Vitor Lustosa responsável pela 
carreira do humorista confi rmou a ausência dele 

LUSTOSA DISSE QUE CANCELOU EM CIMA DA HORA 

AS APRESENTAÇÕES DO HUMORISTA até porque nem a 
passagem de volta o empresário teria mandado, e acima de tudo, 
depois de checar várias informações teve conhecimento que não 
havia nenhuma divulgação dos shows e que não haveria público 
para o humorista. Entretanto, o que pegou também foi a falta da 
passagem áerea de volta que o empresário não teria mandado.

A BEM DA VERDADE, EXISTEM MUITOS AVENTUREI-

ROS PELO BRASIL que se dizem  empresário de determinado 
artista, mas na real ele compra a data as vezes até de terceiros 
para tentar vende-la em alguma cidade. Como o artista tem com-
promisso com o aventureiro, cobra a sustentabilidade do Show 
e muitas vezes o aventureiro não tem esse dinheiro para bancar.

COM A PRIMEIRA ENTREVISTA DO JUIZ SÉRGIO 

MORO, A TV CULTURA FEZ O ‘RODA VIVA’ bater recorde 
de audiência na última segunda feira (26), com uma média de 5 
pontos percentuais em São Paulo. Em 18 anos no ar, foi a melhor 
audiência do programa até pela importância do entrevistado. A 
emissora deve reprisar o programa.

LONGE DA TV HÁ TRÊS ANOS, A ATRIZ HELENA RI-

NALDI recusou novelas na  Record e agora volta à Globo. Nos 
últimos anos, ela se dedicou só ao teatro, deixando a televisão de 
lado. Volta protagonizando o seriado ‘Carcereiros’, com estreia na 
Globo em junho, a partir das 23 horas de segunda á sexta-feira.

SÍLVIO SANTOS CONTINUA GANHANDO DA GLOBO 

AOS DOMINGOS com o seu programa. Com muito carisma e 
bom humor, o homem do baú vem mantendo a liderança com suas 
brincadeiras com os convidados da semana. No último domingo, 
Sílvio disse “Já transei no banheiro do avião”, para a surpresa 
de todos. Sílvio chega na próxima semana dos Estados Unidos 
onde curte suas férias.

OUTRO PROGRAMA QUE JÁ COMEÇA A PONTUAR BEM 

NA REDE TV é o do João Kleber. Uma apresentação diferente, 
onde as pegadinhas bem humoradas e com um elenco diversifi cado 
vem alavancando a audiência aos domingos a noite. Na Rede TV, 
comenta-se que o apresentador ganhará outro programa.

FRASE FINAL:  Toda força é fraca se não é unida.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

O pretendente: RAFAEL RAHAL DISPOSTI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em Birigui - SP, no dia 30/03/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vilson Aparecido Disposti e de Fernanda 
Rahal Disposti. A pretendente: VANESSA FREIRE LEMOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em Araçatuba - SP, no dia 13/07/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Saulo Cintra Lemos e de Denise 
Maria Freire Lemos.

O pretendente: EDERSON ESTEVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão Físico, nascido em Patrocínio - MG, no dia 27/01/1986, residente e 
domiciliado na Consolação, São Paulo - SP, fi lho de Edson Esteves da Silva e de Ilda 
Maria Oliveira Silva. A pretendente: MARIANA DE PAULA DOS ANJOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/04/1984, residente e domiciliada na Penha, São Paulo - SP, fi lha de José Aparecido 
dos Anjos e de Ester de Paula Auletta dos Anjos.

O pretendente: THIAGO DE ARRUDA MENDES MONTEIRO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/08/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Machado Monteiro e de 
Mary Rose de Arruda Mendes Monteiro. A pretendente: CAROLINE GARCIA DE FI-
GUEIREDO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 02/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Rubens Villela de Figueiredo e de Maria de Lourdes Garcia e Figueiredo.

O pretendente: GUILHERME APOSTÓLICO BORTOLINI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/02/1992, 
residente na Holanda e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Antonio Bortolini 
e de Sandra Regina Apostólico Bortolini. O pretendente: ATIEH PARISI COURI, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 16/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Abrão Couri e de 
Silvia Cristina Parisi Couri.

O pretendente: ANDRE PIRES CAVALSAN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/01/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Jose Roberto Cavalsan e de Lucia Pereira Pires Cavalsan. 
A pretendente: LUCIENNE APARECIDA DE AMORIM NOGUEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Formiga - MG, no dia 
17/04/1969, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Tarcisio Nogueira 
e de Zélia Maria de Amorim Nogueira.

O pretendente: FELIPE GIMENEZ VILAS BOAS, solteiro, profi ssão professor educação 
fi sica, nascido em São Paulo - SP, 11/09/1983, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lho de Mario Sergio Vilas Boas e de Clarice Helde Gimenez Vilas Boas. 
A pretendente: NATHALIE ROSSI PELLEGRINI JACOB, solteira, profi ssão hoteleira, 
nascida em São Paulo - SP, 05/01/1988, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lha de Paulo Afonso Pellegrini Jacob e de Sonia Regina Rossi Jacob.

O pretendente: FELIPE ANNUNCIATO GOMES SERRÃO, solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em Recife - PE, 08/08/1984, residente e domiciliado neste subdristrito 
- SP, fi lho de Nilton Gomes Serrão e de Sueli Izilda Annunciato Serrão. A pretendente: 
FERNANDA LOPES SECCO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Campinas - 
SP, 02/08/1986, residente e domiciliada em Campinas - SP, fi lha de Rivaldo Lopes Sec-
co e de Tânia Elizabeth de Souza Secco. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao 
subdristrito de residencia da pretendente.

O pretendente: RENATO BARBOSA CAMPOS GOUVEIA, solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em Recife - PE, 19/03/1979, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eufrásio Campos Gouveia Filho e de Magali Barbosa Campos 
Gouveia. A pretendente: DÉBORA RAMIREZ VALENTIM, solteira, profi ssão publicitá-
ria, nascida em São Paulo - SP, 17/02/1990, residente e domiciliada em Indianópolis 
- SP, fi lha de Antonio Paulo Valentim e de Glória Beatriz Ramirez Valentim.

O pretendente: EMERSON SANTOS COSTA MARANHÃO, solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em São Paulo - SP, 27/11/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Genival da Costa Maranhão e de Leonilza dos Santos Costa 
Maranhão. A pretendente: HELENIZE APARECIDA ROZARIO, solteira, profi ssão arqui-
teta, nascida em São Paulo - SP, 11/07/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Laudecir Rozario e de Maria Ilda Guelfi  Rozario.

O pretendente: DIOGO RAFAEL DA SILVA MECABO, solteiro, profi ssão analista de 
planejamento e controle, nascido em Florianópolis - SC, 22/10/1982, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Itamar Cassiano Mecabo e de Maria 
de Fátima da Silva. A pretendente: ÁGATA COLZANI, solteira, profi ssão analista de 
negócios, nascida em Florianópolis - SC, 02/04/1993, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Acir Colzani e de Erotildes Duarte Lopes Colzani.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GUILHERME MARCONI AYRES PEREIRA, solteiro, profi ssão engenhei-
ro, nascido em São Paulo - SP, 27/05/1985, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Ayres Pereira e de Ideli Aparecida Marconi Ayres 
Pereira. A convivente: ANNE KOMATSU AGOPYAN, solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em São Paulo - SP, 03/05/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vahan Agopyan e de Hanae Komatsu Agopyan. Obs.: Faço saber 
que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO OLAIA JORGE, de nacionalidade brasileira, solteiro, publici-
tário, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (08/01/1988), residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Douglas Zarlotin Jorge e de Zuleimar Onha Olaia 
Jorge. A pretendente: PRISCILLA CABBIA DE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, 
solteira, publicitária, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (01/06/1986), residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Rudi William Pereira de Aguiar e de 
Sandra Becker Cabbia de Aguiar.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

O pretendente: GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo de Oliveira e de Tania Regina 
Almeida Santos de Oliveira. A pretendente:BRUNA SANTINA MARTINS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gustavo Martins e 
de Marisa Della Santina.

O pretendente: ALEXANDRE PIOTO MALDONADO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão administrador de empresas, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 05/08/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Janio Maldonado e de Rosa Maria Pioto Maldonado. A pretendente: KARLA 
VERONESI DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
secretária executiva, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/10/1978, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Rildo Lopes da Silva e de Conceição 
Aparecida Veronesi da Silva.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO MAYER ALEGRE, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteiro, profissão professor de educação física, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 15/08/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Pedro Jorge Ferreira Alegre e de Animari Mayer Alegre. A pretendente: NATHASHA 
STIGLIANO PRAXEDES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
veterinária, nascida em Campinas - SP, no dia 04/12/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Joaquim Tadeu Praxedes e de Isabel Aparecida Sti-
gliano Praxedes.

O pretendente: MARCELO DA CRUZ OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão jornalista, nascido em Santos - SP, no dia 13/05/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Genesio de Andrade Oliveira e de Maria Analia 
da Cruz Oliveira. A pretendente: FLÁVIA RODRIGUES MARREIRO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 
06/06/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Laurismundo 
Gonzaga Marreiro e de Elzira Rodrigues Marreiro.

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

Há mulheres que têm casamentos ótimos,

mas que buscam na traição uma fuga da monotonia sexual.

Segundo os estudos, uma 
das principais motiva-
ções das mulheres para 

a infi delidade é a vingança. 
Outras razões apontadas pelas 
pesquisas são o fato de não se 
sentirem mais amadas, a carên-
cia afetiva, a insatisfação sexual 
e com a vida conjugal.

“Porém, atualmente, o que se 
vê na prática clínica é um pouco 
diferente do que as pesquisas 
mostram. Há mulheres que têm 
casamentos ótimos, que dizem 
amar seus maridos, mas que 
buscam na traição uma fuga da 
monotonia sexual, assim como 
uma forma de ter mais roman-
ce e paixão em suas vidas”, 
comenta a psicóloga Marina 
Simas de Lima, terapeuta de 
casal, família e cofundadora do 
Instituto do Casal.

E a percepção da psicóloga 
corrobora com os dados de 
uma pesquisa feita com 100 
mulheres casadas, entre 35 e 
45 anos, inscritas no site (Ash-
leyMadison.com), voltado para 
pessoas casadas que desejam 
uma aventura extraconjugal. 
Segundo o estudo, 67% das 
entrevistadas buscavam paixão, 
romance e sexo. E nenhuma 
delas estava pensando em se 
divorciar do marido. A pesquisa 
mostrou, portanto, que para 
essas mulheres ser feliz no 
casamento é diferente de ser 
feliz na cama.
 • Traição feminina aumen-

tou? - Depois da invenção 
da pílula anticoncepcio-
nal houve uma abertura 
maior para a igualdade de 
gênero quando o assunto 
é infi delidade. A mulher 
hoje tem mais autonomia 
e independência fi nan-

Monotonia sexual
pode levar mulheres 

casadas a traírem
Diversas pesquisas ao longo dos anos procuraram encontrar os motivos que levam homens e mulheres a trair

ceira e as oportunidades 
de ser infi el, que antes 
se apresentavam mais 
aos homens, acabam por 
fazer parte dos cenários 
femininos na atualidade;

 • Traição: será uma esco-
lha? - Para a psicóloga 
Denise Miranda de Figuei-
redo, terapeuta de casal, 
família e cofundadora 
do Instituto do Casal, a 
infi delidade é algo com-
plexo e cada pessoa terá 
uma motivação diferente 
para justificá-la. “Trair 
sempre será uma questão 
de escolha, independente 
da razão ou justifi cativa 
dada”. O fato é que as 
pessoas não são educadas 
sobre o que esperar da 
vida sexual no casamento. 
Muitos casam pensando 

que o ritmo, a paixão e o 
romance irão durar para 
sempre. Essa expectativa 
pode ser frustrante e ser 
usada como justifi cativa 
para a infi delidade.

Para as especialistas, a ideia 
do amor romântico e da paixão 
não é uma realidade na vida a 
dois, o tempo todo. A intimida-
de, a sexualidade, o erotismo e 
as fantasias precisam ter espaço 
dentro do casamento e quanto 
mais o casal investir nisso, mais 
conectado estará.
 • Casamento, sexo e ro-

mance combinam? - A 
primeira dica das espe-
cialistas é ter um bom au-
toconhecimento sexual. 
Tanto o homem quanto 
a mulher, precisam se 
conhecer, entender o que 
lhes dá prazer, do que 

gostam. Depois, a comu-
nicação do casal precisa 
ser boa, ambos precisam 
saber se expressar quan-
do o assunto é intimidade, 
sexo e afetos. E claro, 
como última dica, a pai-
xão dos anos iniciais pode 
até desaparecer, mas o 
romance pode e deve ser 
alimentado por ambos, 
dizem Marina e Denise.

Nunca é demais lembrar 
o que aproximou este casal, 
quais eram os comportamentos 
românticos que faziam o outro 
feliz. Certamente, se houver 
vontade de ambos, é possível 
resgatar a relação e reviver os 
bons momentos. Mas, para isso 
é preciso dedicação e investi-
mento, fi nalizam as psicólogas.

Fonte e mais informações: 
(www.institutodocasal.com.br).
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