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BOLSAS
O Ibovespa: -0,46% Pontos: 
84.820,42 Máxima estável: 
85.210 pontos Mínima de 
-1,62% : 83.833 pontos Volu-
me: 9,69 bilhões Variação em 
2018: 11,02% Variação no mês: 
-0,64% Dow Jones: -2,34% Pon-
tos: 23.932,76 Nasdaq: -2,28% 
Pontos: 6.915,11 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3625 Venda: R$ 3,3630 
Variação: +0,67% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,45 Venda: R$ 3,55 
Variação: +1,05% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3660 Venda: R$ 
3,3666 Variação: +1,42% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3330 
Venda: R$ 3,5130 Variação: 
+0,95% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,38% 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$ 1.336,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,57% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 144,990 
Variação: +2,47%.

Cotação: R$ 3,3675 Variação: 
+0,49% - Euro (17h26) Compra: 
US$ 1,2282  Venda: US$ 1,2282  
Variação: +0,36% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1290 Venda: R$ 
4,1310 Variação: +1,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0530 Ven-
da: R$ 4,3000 Variação: +1,11%.

Futuro: -0,56% Pontos: 84.910 
Máxima (pontos): 85.350 Míni-
ma (pontos): 83.950. Global 40 
Cotação: 839,819 centavos de 
dólar Variação: +0,88%.

“Algo anda mal na 
cultura de um país se os 
seus artistas, em lugar 
de se proporem mudar 
o mundo e revolucionar 
a vida, se empenham 
em alcançar proteção e 
subsídios do governo”.
Mario Vargas Llosa (1936)
Escritor peruano

eleito. “Criar campos de refu-
giados não é a melhor opção”, 
disse Spindler. “Na América do 
Sul, nunca tivemos campos de 
refugiados completou (AE).

O Alto Comissariado da 
ONU para Refugiados 
(Acnur) afirmou na 

sexta-feira (6), que a cada 
dia 800 venezuelanos cruzam 
a fronteira em direção ao Bra-
sil, num fl uxo que não deve 
diminuir nos próximos meses. 
A entidade alertou ainda que 
está sem recursos fi nanceiros 
para bancar os planos de ajuda 
fi nanceira internacional à essa 
crise. Dos US$ 46 milhões que 
a ONU solicitou para auxiliar 
o Brasil, a comunidade inter-
nacional disponibilizou 4% 
desse valor.

De acordo com William 
Spindler, porta-voz do Acnur, 
a ONU e o governo brasileiro 
aumentarão sua capacidade 

ONU diz que diariamente 
800 venezuelanos cruzam 
a fronteira para o Brasil

de atuação na região de frontei-
ra diante do crescente número 
de venezuelanos chegando no 
norte do País com necessidades 
cada vez maiores. “Pedimos 
que a comunidade internacio-
nal dê mais apoio ao Brasil, 
que tem sido generoso em sua 
resposta e precisa fortalecer 
sua capacidade de recepção, 
evitando discriminação contra 
venezuelanos e garantindo uma 
coexistência pacífi ca”, disse o 
porta-voz. 

O que a ONU também cons-
tata é que a onda mais recente 
de refugiados tem sido marcada 
pelas condições cada vez mais 
precárias dos venezuelanos 
que chegam. “À medida que a 
situação política e econômica 

complexa continua a se deterio-
rar, os venezuelanos chegando 
estão mais desesperados por 
alimentos, abrigo e saúde”, 
explicou Spindler. Desde o 
começo de 2017, 52 mil vene-
zuelanos entraram no Brasil, 
sendo que 40 mil deles estariam 
em Boa Vista, Roraima, e 25 mil 
pediram asilo. 

Para o Acnur, a chegada em 
massa dos venezuelanos deixou 
os serviços básicos em Roraima 
em uma situação crítica. O go-
verno brasileiro anunciou um 
pacote de R$ 190 milhões para 
saúde e saneamento, além de 
declarar estado de emergência 
na região. O Acnur garante que 
vai continuar a trabalhar com 
as autoridades brasileiras para 

Refugiados venezuelanos se preparam para deixar Boa Vista com destino

a São Paulo.

registrar os refugiados e garan-
tir que tenham acesso a saúde, 
educação e outros serviços.

A agência da ONU criticou a 
recente declaração do deputado 

e pré-candidato à presidência 
do País Jair Bolsonaro, que afi r-
mou a intenção de criar campos 
de refugiados no norte do País 
para os venezuelanos caso fosse 

O governador Geraldo Alck-
min inaugurou na sexta-feira 
(6), um novo trecho da Linha 
15-Prata do Metrô, em sistema 
de monotrilho. Com 5,5 km 
de extensão, ele inclui quatro 
novas estações: São Lucas, Ca-
milo Haddad, Vila Tolstói e Vila 
União. Agora a Linha 15 passa a 
ter 7,8 km de extensão, ligando 
a Vila Prudente (integração com 
a Linha 2-Verde) à Vila União. 
Já a rede de metrô de São Paulo 
terá 89,8 km e 79 estações.

O governador ressaltou o 
esforço fi scal que permitiu ao 
Estado fazer frente ao maior de-
safi o das grandes metrópoles, a 
mobilidade. “Suamos a camisa, 
foram tempos difíceis. Mas São 
Paulo fi cou de pé, não aumen-
tamos imposto, conseguimos 
manter as obras e não devemos 
1 centavo”. As quatro estações 
estarão abertas de segunda a 

Estação Vila União, da Linha 15 Prata do Monotrilho.

Consumo de energia
O consumo e a geração de ener-

gia elétrica no Brasil cresceram 
2% em março na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. A elevação no consumo 
foi infl uenciada diretamente pelas 
maiores temperaturas registradas. 
Quanto à geração de energia, o 
mês de março alcançou 68.314 MW 
médios. Essa geração mostra que 
também houve aumento de 2% em 
relação ao mesmo período de 2017. 

Meirelles: “encerro um ciclo 

importante da minha vida”.

Brasília - O ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, dis-
se na sexta-feira (6), que a sua 
decisão sobre a candidatura à 
Presidência não é uma questão 
apenas quantitativa, em termos 
de intenções de voto. “O meu 
nível de conhecimento (pela 
população) ainda é baixo por 
ter sido ministro e nunca ter 
sido candidato a presidente. 
Entre as pessoas que conhe-
cem o meu trabalho, o nível de 
aprovação é elevado”, afi rmou. 

Meirelles lembrou que o 
presidente Temer também 
se declarou pré-candidato. 
“Vamos avaliar e a partir de 
certo momento chegaremos a 
uma conclusão, já que o MDB 
terá apenas um candidato. 
Ainda há muito tempo e va-
mos debater isso ao longo dos 
próximos meses”, completou. 
Meirelles evitou comentar se 
leva vantagem nessa disputa 
com Temer. “O governo tirou o 
País da crise e está indo muito 
bem. É legítimo esse processo 
(da candidatura de Temer) 
assim como é legítima a minha 
avaliação”, acrescentou.

Ele ainda falou que chegou a 
cogitar a hipótese de disputar 
como vice no passado, mas que 
isso não o interessa agora. “Não 
há nenhuma obsessão de que 
eu tenha que ter uma decisão 
agora sobre a candidatura à 
Presidência”, enfatizou. Per-

Ilan vê recuperação da 
economia brasileira

Brasília - O presidente do Ban-
co Central, Ilan Goldfajn, afi rmou 
na sexta-feira (6), em Boston, nos 
Estados Unidos, que vê uma recu-
peração consistente da economia 
brasileira, com o IPCA conver-
gindo para as metas de infl ação. 
Para uma plateia de investidores, 
em almoço organizado pelo Itaú 
BBA, ele ponderou, no entanto, 
que “há riscos”. 

“O panorama global é benig-
no, mas este cenário não vai 
durar para sempre”, afi rmou 
Goldfajn, conforme apresen-
tação publicada no site do 
Banco Central. Em sua fala, ele 
destacou ainda os “progressos 
signifi cativos” do governo no 
âmbito de ajustes e reformas 
econômicas, com várias medi-
das estruturais já aprovadas e 
outras em progresso. “O Brasil 
deve continuar neste caminho, 
para sustentar uma infl ação 
baixa, uma taxa de juros es-
trutural baixa e a recuperação 
econômica”, disse. 

Ao abordar a política mone-
tária, Goldfajn afi rmou que é 
preciso equilibrar duas dimen-
sões: a convergência de infl ação 
para metas em ritmo adequado 
e assegurar o ambiente de baixa 
infl ação, mesmo em caso de 
choques adversos. “O Copom 
vê um corte adicional moderado 
de juros como apropriado”, 
disse Goldfajn (AE).
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Boston - Depois de partici-
par da Brazil Conference 2018 
realizada em Harvard e MIIT, 
o pré-candidato do PDT à 
presidência da República, Ciro 
Gomes, rebateu críticas de não 
ter participado de um ato polí-
tico em apoio ao ex-presidente 
Lula na última segunda-feira 
no Rio de Janeiro. “Não sou 
puxadinho do PT e não serei 
jamais. Nos últimos 16 anos eu 
apoiei o Lula sem faltar um dia. 
Eles que façam dessa história o 
que eles quiserem fazer”, disse.

Perguntado por jornalistas 
se poderia ser o candidato 
apoiado pelo PT nas eleições 
presidenciais deste ano, Ciro 
avaliou que não é provável, 
porque a natureza do PT é de 
ter sempre um representan-
te da legenda para o pleito. 
Para Ciro, é preciso resgatar 
a serenidade na política e o 
diálogo a fi m de acabar com a 
polarização nacional nesta área. 
“Há um quadro generalizado de 
anarquia no País, que se carac-
teriza por votações exóticas do 
Judiciário, por opiniões abso-
lutamente ilegais e arbitrárias 
de comandantes das Forças 
Armadas e a desobediência de 
parte dos políticos da lei e das 
regras”, apontou.

Ele defendeu sua candidatu-

Pré-candidato do PDT à 

presidência, Ciro Gomes.
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HC de Maluf e 
Palocci será na 
quarta-feira

A ministra Cármen Lúcia, 
presidente do STF, incluiu 
na pauta de julgamentos da 
próxima quarta-feira (11) os 
habeas corpus do ex-ministro 
da Fazenda, Antônio Palocci, 
e do deputado federal, Paulo 
Maluf. Palocci está preso pre-
ventivamente desde setembro 
de 2016 e já havia pedido, em 
mais de uma ocasião, priorida-
de no julgamento de seu habeas 
corpus.

Ele foi condenado em junho 
do ano passado a 12 anos e dois 
meses de prisão, inicialmente 
em regime fechado, por cor-
rupção passiva e lavagem de 
dinheiro, pelo juiz Sérgio Moro, 
da 13ª Vara Federal de Curiti-
ba, que lhe negou o direito de 
recorrer em liberdade.

No caso de Maluf, Cármen in-
cluiu na pauta, para referendo 
do plenário, a decisão liminar 
(provisória) com a qual o mi-
nistro Dias Toffoli lhe concedeu 
prisão domiciliar, no fi m do mês 
passado. Ele foi condenado 
no ano passado pela Segunda 
Turma do STF pelo crime de la-
vagem de dinheiro. Um recurso 
contra a condenação também 
foi pautado para julgamento 
em plenário na próxima quarta 
(ABr).

Manifestantes a favor da prisão do ex-presidente 
Lula estouram champanhe em frente ao prédio da 
Superintendência da Polícia Federal, no bairro da 

Lapa, na tarde de sexta-feira (6).

Celebração
Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo

Antônio Cruz/ABr

Alckmin inaugurou quatro estações 
da Linha 15-Prata do Metrô

dente e Oratório. Todas fi cam 
elevadas a cerca de 16 metros 
de altura, no canteiro central 
da Av. Professor Luiz Ignácio 
de Anhaia Mello. Apresentam 
soluções estéticas em concreto 
aparente e aço, com aberturas 
que garantem plena ventilação 
e iluminação natural, nos três 
diferentes pavimentos

A Linha 15-Prata é o primeiro 
monotrilho de alta capacida-
de de transporte do Brasil e 
vai conectar as regiões leste 
e sudeste a toda a rede de 
trilhos de São Paulo. Possui 
características diferentes do 
metrô convencional, pois seus 
trens são operados de modo 
totalmente automático e tra-
fegam com pneus sobre vigas 
de concreto elevadas. Cada 
composição possui sete carros 
e capacidade para transportar 
mil passageiros por viagem.

sexta-feira, das 10h às 15h, no 
formato de Operação Assistida, 
sem cobrança de tarifa. O usuá-
rio poderá embarcar gratuita-
mente nestas novas estações 
e seguir até Oratório, onde 
será orientado a desembarcar 

e acessar a área paga.
Utilizando um conceito ar-

quitetônico leve, que visa a 
menor interferência possível na 
paisagem local, as novas esta-
ções seguem o padrão que pode 
ser visto nas estações Vila Pru-Meirelles admite que é 

pouco conhecido pelo povo

guntado se pode levar parte 
dos votos do ex-presidente 
Lula, Meirelles repetiu que 
primeiro precisa ser candida-
to, mas avaliou que a saída do 
ex-presidente da disputa gera 
mais indefi nição no processo 
eleitoral, com mais incertezas 
e oportunidades.

“Caso a lembrança daquele 
período de crescimento e in-
fl ação controlada dos governos 
Lula seja associada a mim, isso 
seria positivo”, respondeu. 
“Os eleitores vão olhar todos 
os candidatos e o importante 
é que a democracia brasileira 
está consolidada e que as ins-
tituições estão funcionando”, 
arrematou. Segundo ele o novo 
ministro Eduardo Guardia irá 
decidir quem ocupará a secre-
taria-executiva da pasta a partir 
da próxima semana (AE).

Ciro: “Não sou puxadinho 
do PT e não serei jamais”

ra a presidente da República e 
apontou que é preciso “desra-
tizar” o País, numa referência 
ao fi m da impunidade de atos 
de corrupção no setor público. 
Na sua avaliação, os cidadãos no 
Brasil, em geral, não se consi-
deram protegidos pela Justiça. 
Ele afi rmou que os brasileiros 
devem acompanhar o debate 
político no País e expressar 
suas opiniões de forma pacífi ca 
pelas redes sociais. 

Ciro avaliou com ironia a 
participação do ex-ministro do 
STF Joaquim Barbosa nas elei-
ções presidenciais. “Quando a 
gente começa a ver juiz dando 
entrevista demais, se exibindo 
demais, a gente já sabe que o 
que ele quer é entrar para a 
política. Isso é uma impertinên-
cia, mas seja bem-vindo” (AE).
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OPINIÃO

Amor não 
correspondido

Eugênio Gudin, que 

viveu 100 anos (1886-

1986), foi um brasileiro 

notável, com importante 

participação na história 

do desenvolvimento 

nacional

Formando em Engenha-
ria Civil, mas versado 
em outras áreas, ele se 

dedicou aos estudos de econo-
mia e passou a ensinar lógica 
econômica aos estudantes de 
Engenharia e de Direito. Como 
teórico autodidata, escreveu 
quatro obras de economia, 
com grande repercussão. Foi 
ele quem redigiu, em 1944, o 
Projeto de Lei que instituiu o 
curso de Ciências Econômicas 
no Brasil.

O professor Gudin, como era 
conhecido, tinha uma obses-
são: ajudar o Brasil a ser um 
país rico e desenvolvido. Res-
peitado por sua inteligência, 
cultura e conduta moral, muito 
cedo Gudin desacreditou da 
competência gerencial do 
governo e passou a defender 
limitação do Estado em suas in-
tervenções no domínio econô-
mico e na vida das pessoas. Ele 
era um homem global e nunca 
entendeu por que o governo 
amava fazer dívidas em dólar 
para pagar importações, en-
quanto rejeitava investimentos 
estrangeiros em empresas no 
território nacional.

Gudin faleceu em outubro 
de 1986, oito meses após a 
implantação do Plano Cruzado 
pelo presidente Sarney, que 
congelou preços, prendeu pe-
cuaristas, fechou supermerca-
dos e praticou um amontoado 
de insanidades em nome do 
combate à hiperinfl ação. Gu-
din, que houvera sido ministro 
da Fazenda por sete meses, de 
setembro de 1954 a abril de 
1955, abominava invencionices 
em economia e, já indo para 
o fi m de seu século de vida, 
ele desabafou: “O Brasil foi a 
amante que mais amei, e foi a 
que mais me traiu”.

O Brasil foi o amor não 
correspondido do professor 
Gudin e, com tristeza, ele dizia 

que sua geração fracassou, 
pois, tendo tudo para atingir 
a grandeza, o Brasil insistia 
na mediocridade. O professor 
Gudin não fi cou sozinho: desde 
sua morte em 1986 até hoje, 
todas as gerações fracassaram 
na missão de atingir a riqueza 
econômica e eliminar a po-
breza. Tendo tudo para ser 
rico, o país abriga milhões de 
miseráveis.

Em discurso de despedida do 
parlamento, Roberto Campos 
repetiu as palavras de Gudin, 
e disse mais: há países que 
são naturalmente pobres, mas 
vocacionalmente ricos (caso 
do Japão), e países que são 
naturalmente ricos, mas voca-
cionalmente pobres (caso do 
Brasil). Devemos reconhecer, 
com certa melancolia, que 
o Brasil é rico de recursos, 
mas segue atrasado, pobre e 
socialmente violento. Muitos 
culpam o capitalismo. Mas 
nem o capitalismo liberal nem 
a democracia política foram 
praticados no Brasil de forma 
completa.

Aqui, tanto o capitalismo 
como a democracia foram 
usados apenas parcialmente 
e apresentaram muitos de 
seus defeitos sem ter revela-
do todas as virtudes. O país 
é parecido com o sujeito que, 
tendo grave doença, adere a 
um tratamento, porém, toma 
metade dos medicamentos, 
erra na dosagem, confunde os 
horários e agrega outras drogas 
que o médico não receitou. Não 
obtendo a cura, ele culpa o 
médico e a receita, abstendo-se 
de assumir suas falhas.

Agora mesmo, nos últimos 
quatro anos, o país se deu ao 
luxo de jogar quatro anos no 
lixo, com a brutal recessão 
econômica, e mergulhar em 
profunda crise política agra-
vada pela rede de corrupção 
açambarcada pela operação 
Lava Jato e suas congêneres. 
O Brasil tornou-se especialista 
em sabotar a si próprio e des-
perdiçar as chances de crescer 
e de se desenvolver.

 
(*) - É economista, reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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Polícia Federal prendeu 
ex-diretor da Dersa 

A Polícia Federal (PF) prendeu 
na sexta-feira (6) preventivamente, 
em São Paulo, o ex-diretor da Dersa 
- Desenvolvimento Rodoviário S/A 
Paulo Vieira de Souza, acusado de 
desvios de recursos na construção 
do trecho sul do Rodoanel, o pro-
longamento da Av. Jacu Pêssego 
e a ampliação da Marginal Tietê. 
Conhecido como ‘Paulo Preto’, o 
ex-diretor atuou em gestões do 
PSDB no governo paulista.

O mandado de prisão foi execu-
tado pela PF em cumprimento a 
uma decisão da 5ª Vara Criminal 
Federal no estado, que também 
expediu mandados contra mais 
quatro pessoas. Paulo Preto é 
acusado de desviar em espécie e 
em imóveis, entre os anos de 2009 
e 2011, o total de R$ 7,7 milhões 
(valores da época).  A PF também 
cumpriu busca e apreensão na 
residência do ex-diretor da Dersa. 
Os réus respondem pelos crimes de 
formação de quadrilha, peculato e 
inserção de dados falsos em sistema 
público de informação.

Em nota, a defesa de ‘Paulo 
Preto’ informa que a prisão não tem 
qualquer relação com a Operação 
Lava Jato. A prisão foi decretada no 
âmbito do processo sobre supostas 
irregularidades ocorridas em desa-
propriações para a construção do 
Rodoanel Sul (ABr).

A ex-presidente da Coreia 
do Sul, Park Geun-hye, foi 
condenada na sexta-feira (6), 
por um tribunal de Seul, a 24 
anos de prisão, pelo envolvi-
mento no caso de corrupção 
da “Rasputina”, que culminou 
com sua cassação em janeiro 
de 2017. A sentença, que foi 
transmitida ao vivo pela TV, 
considera comprovada que a 
ex-presidente conservadora 
e sua amiga, Choi Soon-sil, 
conhecida como “Rasputina”, 
criaram uma vasta rede de 
favores pela qual extorquiram 
grandes empresas como Sam-
sung, Hyundai e Lotte.

Park, de 66 anos, estava 
presa preventivamente desde 
março de 2017 e foi a primeira 
chefe de Estado sul-coreana 
cassada na democracia. A 
saída dela levou a uma ante-
cipação nas eleições, vencidas 
em maio do ano passado pelo 
liberal Moon-Jae-in. Além dis-
so, o tribunal presidido pelo 
juiz Kim Se-yoon condenou a 
ex-governante ao pagamento 
de uma multa de 18 bilhões 
de wons (US$ 16,8 milhões).

A promotoria tinha pedido 
para ela 30 anos de prisão 
e multa de 118,5 bilhões de 

Ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye.

A televisão estatal do Irã 
censurou o escudo da Roma 
durante a transmissão da parti-
da contra o Barcelona pela Liga 
dos Campeões da Europa, na 
última quarta-feira (5). A emis-
sora cobriu as mamas da Lupa 
Capitolina, loba que representa 
as narrativas sobre a origem da 
capital italiana e que aparece 
no escudo do clube giallorosso.

Ao longo da transmissão, 
quando o distintivo da Roma 
era exibido, o canal desfocava 
as quatro mamas do animal, que 
estão amamentando os gêmeos 
fundadores da cidade, Rômulo e 
Remo. “Há 3 mil anos, Rômulo e 
Remo foram privados do leite de 
sua mãe, mas a emissora estatal 
iraniana privou-os do leite da 

loba”, escreveu em suas redes 
sociais o jornalista esportivo 
iraniano Mehdi Rostampour, 
que mora na Dinamarca.

A imagem da Lupa Capitolina 
é um dos maiores símbolos da 
cidade de Roma, já que reproduz 
a lenda da fundação da capital 
italiana. Em campo, o clube giallo-
rosso perdeu por 4 a 1 e viu sua 
classifi cação para as semifi nais 
da Liga dos Campeões fi car mais 
distante. Em janeiro de 2016, 
a “cidade eterna” e o Irã, uma 
teocracia xiita, já haviam protago-
nizado outra polêmica parecida, 
quando estátuas nuas de um 
museu público da capital italiana 
apareceram cobertas durante 
uma visita do presidente do país 
persa, Hassan Rohani (ANSA).

Mamas da Lupa Capitolina apareceram desfocadas em 

transmissão.

Matteo Salvini lidera coalizão mais votada na Itália.

O secretário do partido 
ultranacionalista Liga, Mat-
teo Salvini, possível futuro 
primeiro-ministro da Itália, 
elogiou na sexta-feira (6) a 
ordem de prisão contra o ex-
-presidente Lula. “12 anos [de 
cadeia] a Lula por corrupção e 
lavagem de dinheiro. A Justiça 
brasileira deu um forte sinal de 
liberdade e mudança”, declarou 
Salvini, que lidera a coalizão 
mais votada nas eleições de 4 
de março.

Além disso, o secretário da 
Liga ainda lembrou do caso 
Cesare Battisti, ex-guerrilheiro 
italiano que ganhou o direito 
de viver no Brasil graças a 
uma decisão de Lula, tomada 
no último dia de seu segundo 
mandato. “Neste momento, não 
há mais nenhum obstáculo para 
a extradição de Cesare Battisti”, 
acrescentou. Salvini é o primei-
ro entre as principais lideranças 
políticas da atualidade na Itália 

Convocação do 
Brasil para Copa 
será no dia 14 
de maio

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) anunciou 
na sexta-feira (6) que a con-
vocação fi nal da seleção do 
Brasil para a Copa do Mundo 
da Rússia será realizada no dia 
14 de maio. Na data, o técnico 
Tite irá defi nir ofi cialmente 
os 23 atletas que disputarão 
o mundial entre 14 de junho 
e 15 de julho. O anúncio será 
feito na sede da CBF, no Rio 
de Janeiro, a partir das 14h00 
(horário de Brasília).

Após a convocação, a apre-
sentação do elenco do Brasil 
será feita no dia 21 de maio, 
na capital carioca. No entanto, 
grande parte da preparação da 
seleção para a Copa do Mundo 
será realizada em Londres, no 
Reino Unido. Antes da ida para 
a Rússia, o Brasil ainda fará dois 
amistosos, contra a Croácia e 
a Áustria, nos dias 3 e 10 de 
junho, respectivamente. 

O duelo diante dos croatas 
será em Liverpool, já o jogo 
contra os austríacos será em 
Viena. O Brasil seguirá para 
a Rússia no dia 11 e fará sua 
estreia na Copa do Mundo em 
17 de junho, contra a Suíça, em 
Rostov (ANSA).

É o que estabelece a Lei 
13.431/2017, que nor-
matiza mecanismos para 

prevenir a violência contra 
menores, assim como estabe-
lece medidas de proteção e 
procedimentos para tomada de 
depoimentos. O texto entrou 
em vigor na última quinta-feira 
(5), um ano após a sanção pelo 
presidente Temer.

A lei prevê que a União, os 
estados e os municípios desen-
volvam políticas integradas e 
coordenadas para garantir os 
direitos humanos da criança 
e do adolescente “no âmbito 
das relações domésticas, fa-
miliares e sociais”, de forma a 
resguardá-los “de toda forma 
de negligência, discriminação, 
exploração, violência, abuso, 
crueldade e opressão”.

A nova legislação descreve 
diferentes formas de violência, 
como física, psicológica, sexual 
e institucional – essa última 
praticada por instituições pú-
blicas ou conveniadas, inclusive 

Garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente no 

âmbito das relações domésticas, familiares e sociais.
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Lei que assegura direitos de crianças 
vítimas de violência entrou em vigor

Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência já podem contar com um sistema de 
garantias de direitos nos inquéritos e no curso dos processos

da vítima ou testemunha. A 
oitiva tramitará em segredo de 
justiça. Se a criança tiver menos 
de sete anos ou no caso de vio-
lência sexual em qualquer idade, 
o depoimento especial seguirá o 
rito cautelar de antecipação de 
prova e um novo depoimento 
somente poderá ocorrer se 
considerado imprescindível pela 
autoridade competente e com 
a concordância da vítima ou da 
testemunha.

Pela nova lei, qualquer pes-
soa que tiver conhecimento 
ou presencie ação ou omissão 
que constitua violência contra 
criança ou adolescente tem 
o dever de denunciar o fato 
imediatamente. No prazo de 
60 dias, cabe ao Poder Público 
propor os atos normativos ne-
cessários à efetividade de nova 
lei. Já os estados e municípios, 
no prazo de 180 dias, deverão 
estabelecer normas sobre esse 
sistema de garantia de direitos, 
de acordo com suas competên-
cias (ABr).

quando gerar revitimização. O 
texto prevê dois procedimentos 
para ouvir as crianças vítimas 
ou testemunhas de violência, 
sempre em local apropriado e 
acolhedor: a escuta especia-
lizada, que deve ser realizada 
por órgão da rede de proteção 
e limitado estritamente ao ne-
cessário para o cumprimento de 
sua atribuição; e o depoimento 

especial, quando a criança ou 
adolescente é ouvido perante a 
autoridade judicial ou policial.

No segundo caso, o depoi-
mento será intermediado por 
profi ssionais especializados que 
esclarecerão à criança os seus 
direitos e como será conduzida a 
entrevista, que será gravada em 
vídeo e áudio, com preservação 
da intimidade e da privacidade 

Ex-presidente da Coreia do Sul é condenada 
a 24 anos de prisão por corrupção

wons (US$ 95 milhões). Park, 
que chegou ao poder em fe-
vereiro de 2013, foi declarada 
culpada de 16 das 18 acusações 
no caso de corrupção da “Ras-
putina”, como abuso de poder, 
suborno e coação. Na entrada 
do tribunal, uma multidão de 
simpatizantes da ex-presidente 
se reuniu, agitando bandeiras 
do país e mostrando cartazes 
em inglês onde estava escrito: 
“Parem os processos mortais 
contra Park Geun-hye” ou “O 
Estado de Direito morreu”.

A ex-governante, que não 
comparece ao tribunal desde 
outubro do ano passado ale-

gando problemas de saúde, 
também não participou da 
audiência e denunciou que foi 
julgada de maneira imparcial 
e mantida presa preventi-
vamente sem motivos. A 
sentença é dada depois de a 
“Rasputina” sul-coreana ter 
sido condenada, em fevereiro, 
a 20 anos de prisão e a pagar 
uma multa milionária por ser 
o cérebro da trama de corrup-
ção que escandalizou o país 
asiático. Choi, amiga íntima de 
Park, era a principal responsá-
vel pela ampla rede de tráfi co 
de infl uência tramada ao lado 
da ex-presidente (ABr/EFE).

Possível primeiro-ministro da Itália elogia 
prisão de Lula

a se pronunciar sobre a ordem 
de prisão contra Lula.

Na última quinta-feira (5), 
um grupo de expoentes de es-
querda, incluindo os ex-primei-
ros-ministros Massimo D’Alema 
e Romano Prodi, havia assinado 
um manifesto em defesa do 
ex-presidente do Brasil, mas 

nenhum deles exerce posição 
de destaque nos dias de hoje. A 
aliança conservadora liderada 
por Salvini, que ainda inclui o 
partido de Silvio Berlusconi, 
conquistou 42% dos assentos 
no Parlamento e tenta construir 
uma maioria para conseguir 
governar (ANSA).

TV censura escudo
da Roma em

jogo contra Barcelona
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A - Empregada Doméstica 
No dia próximo dia 27, se comemora o ‘Dia Nacional da Empregada 
Doméstica’, e para celebrar esta data, a Doméstica Legal preparou 
um concurso cultural para homenagear esta categoria profi ssional tão 
importante em nosso país. Para participar, basta enviar um vídeo de 
até 30 segundos, com o empregador parabenizando sua empregada. O 
vídeo deve ser enviado até o próximo dia 23 para (https://www.facebook.
com/DomesticaLegal/), via mensagem privada (inbox). A melhor men-
sagem será divulgada em redes sociais no dia 27.Somente empregados 
domésticos com carteira assinada concorrem ao prêmio. A empregada 
doméstica concorre a um smartphone (Samsung Galaxy J7 Neo TV) e 
o empregador a uma assinatura anual na Doméstica Legal. Mais infor-
mações: (www.domesticalegal.com.br).

B - Vidro e sua Aplicabilidade
O Sincomavi Escola de Negócios programou o workshop gratuito para 
vidraçarias: “Vidro e sua aplicabilidade”, com os docentes Gabriel Batista 
e Cirilo Paes, que acontece entre os próximos dias 23 e 25, 19h às 22h, 
em seu auditório (Rua Boa Vista 356 - 15º). O evento demonstra todas 
as facetas dessa matéria-prima e como o varejista pode se benefi ciar 
dessas características em seu negócio. Diversifi car a atuação e aumentar 
o valor agregado dos serviços prestados estão entre as melhores estra-
tégias que o comerciante pode adotar em suas operações. No entanto, 
para aproveitar as oportunidades abertas é preciso ter uma visão mais 
ampla do mercado, o que garante ao empresário uma taxa de sucesso. 
informações:(www.sincomavi.org.br) ou (cursos@sincomavi.org.br) 
tel. (11) 3488-8200.

C - Apoio na Exportação
Especialistas dão assessoria intensiva e gratuita para empresas da 
cidade com interesse em exportar. É o Núcleo Operacional do PEIEX 
(Programa de Qualifi cação para Exportação), dedicado às empresas 
da cidade com potencial de exportador. A iniciativa é resultado da 
parceria entre a Apex-Brasil, a SP Negócios e a Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado. Avaliar e selecionar um mercado-alvo 
para as exportações, adaptar produtos e defi nir estratégias de preço e 
promoção no mercado externo estão entre os itens que irão compor o 
plano de trabalho de capacitação previsto pela metodologia. Inscrições 

pelo e-mail (fecap.peiex@fecap.br). Informações podem ser obtidas 
pelo site (www.peiex.com.br). 

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

E - Filmes sobre Migração
A Organização Internacional para Migrações da ONU (OIM), está re-
cebendo a inscrição de fi lmes de curta e longa-metragem para serem 
exibidos no Festival Global de Filmes sobre Migração no fi m deste ano. 
O festival faz parte da campanha Junto com as Nações Unidas (UN 
Together, na sigla em inglês). São aceitas candidaturas de fi lmes em 
todos os gêneros: fi cção, documentário, animação, drama e outros. A 
competição está aberta tanto a cineastas emergentes quanto a realiza-
dores com mais experiência. Para serem considerados, os fi lmes devem 
abordar desafi os e promessas da migração e as várias contribuições dos 
migrantes nas novas comunidades. Outras informações em: (https://
www.iom.int/gmff/submit-your-fi lm).

F - Descobrindo a Biologia
Um teatro em que o público é protagonista e aprende sobre o modo de 
vida das abelhas; passeios no jardim onde se vê o conceito de interações 
ecológicas se materializando; um laboratório que usa bichos de pelúcia 
“desmontáveis” para simular a formação de um fi lhote e ensinar gené-
tica. Essas são só algumas das atividades preparadas e oferecidas pelos 
educadores e educadoras da Estação Biologia, projeto dos estudantes de 
graduação do Instituto de Biociências da USP. A Estação Biologia está 
instalada na sala do Edifício Félix Kurt Rawitscher, na Rua do Matão, nº 
277, campus Cidade Universitária. Não há custos para escolas públicas. 
Para escolas particulares é solicitada uma taxa de R$ 130 por visitação. 
Visitas agendadas pelo site (www.ib.usp.br/estacaobiologia). 

G - Negócios e Cozinha 
No próximo dia 12,  acontece no espaço de eventos Via Appia, em Va-
linhos, a segunda edição do ‘Universo Food Service’, um ambiente de 
negócios que une a indústria, empresários e profi ssionais gastronômicos 
de Campinas e região. Acesso a novas tecnologias, métodos para pro-
dução, insumos, equipamentos e tecnologia são alguns dos destaques 
da feira de negócios que conta com a participação de marcas de grande 
expressão no mercado de gastronomia, além de empresas de serviço. O 
evento também terá uma extensa agenda de palestras durante todo o dia, 
proporcionando troca de conhecimento e um ambiente propício para a 
discussão sobre os desafi os de empreender no mercado de alimentação 
fora do lar. Saiba mais em: (www.universofood.com.br).

H - Evento de Beleza
Considerado o mais importante evento profi ssional de beleza da América 
Latina, a Hair Brasil - Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética, 
realiza sua 17ª edição entre os próximos dias 14 e 17, no Expo Center 
Norte, reunindo novidades e conteúdos relevantes para os profi ssionais 
do mundo da beleza se atualizarem e promoverem negócios. Serão mais 
de 900 marcas expositoras, entre nomes nacionais e internacionais, que 
apresentarão para o mercado tendências, lançamentos e novas técnicas, de 
acordo com a setorização da feira: Profi ssional Show, Profi ssional Negócios, 
Varejo Show e Negócios, Nail Brasil, Make Up Brasil e Estética. Previsão 
de mais de 100 mil visitantes. Mais informações: (www.hairbrasil.com).

I - Jovens Talentos
A Ingredion está selecionando jovens profi ssionais para seu programa de 
estágio. Líder mundial no fornecimento de soluções em ingredientes, a 
empresa busca profi ssionais que queiram fazer parte de um time altamente 
qualifi cado, com muita disposição para contribuir com os resultados e que 
respirem inovação. O programa tem duração de 1 a 2 anos, com possibilidade 
de contratação ao fi m do primeiro ou do segundo ano, com base no desenvol-
vimento do estagiário a partir de oportunidades em sua área. As inscrições 
podem ser feitas até o próximo 19 de abril, pelo site (www.grupociadetalentos.
com.br). O processo seletivo acontecerá entre abril e maio com início do tra-
balho marcado para junho. Para saber mais, acesse (www.ingredion.com.br). 

J - Concurso para Delegados
A inscrição para o concurso que vai selecionar 250 delegados para a Polícia 
Civil já começaram. O edital foi publicado no dia 23 de março no Diário Ofi cial 
do Estado. As inscrições devem ser  realizadas exclusivamente pelo site da 
Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é de R$ 84,81 e o período de cadastro 
termina no dia 2 de maio.Para concorrer ao cargo, é preciso ser brasileiro 
nato ou naturalizado. Deve ter diploma de bacharel em Direito e precisa 
comprovar que exerceu no mínimo dois anos a atividade jurídica ou dois 
anos de efetivo exercício de cargo de natureza policial civil, anteriormente 
à publicação do edital. É necessário, também, não registrar antecedentes 
criminais, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

A - Empregada Doméstica
No dia próximo dia 27, se comemora o ‘Dia Nacional da Empregada 

pelo e-mail (fecap.peiex@fecap.br). Informações podem ser obtidas 
pelo site (www.peiex.com.br). 

Por que as mudanças 
no Cadastro Positivo 

benefi ciam o consumidor?

Cadastro Positivo é 

um banco de dados 

com informações de 

adimplemento para 

formação de histórico de 

crédito

Foi implantado com a 
expectativa de que se 
reduzisse o risco de 

crédito por operação, tra-
zendo redução dos custos do 
crédito, benefi ciando princi-
palmente os bons pagadores 
de baixa renda e a população 
não bancarizada. No modelo 
atual, os credores enxergam 
apenas os débitos, deixando 
de considerar a pontualidade 
de pagamentos. 

No entanto, o Cadastro 
Positivo ainda não colheu os 
benefícios, tendo encontrado 
muitas difi culdades na sua efe-
tiva implementação. O projeto, 
atualmente na Câmara, propõe 
alterar a legislação vigente, 
corrigindo os obstáculos que 
inibem o pleno funcionamento 
do Cadastro Positivo. 

Entre as mudanças mais 
relevantes estão a alteração 
do sistema de opt in (no qual 
existe a necessidade de auto-
rização prévia do cadastrado 
para participar), para opt out 
(modelo no qual todas pessoas 
físicas e jurídicas participam, 
podendo solicitar sua exclusão 
do cadastro caso não queiram 
participar) para a pontuação 
de crédito, e o fi m da responsa-
bilidade solidária entre fonte, 
gestor de banco de dados e 
consulente.

Os opositores das mudanças 
propostas alegam que o texto 
viola o artigo 43 do Código de 
Defesa do Consumidor, elimina 
a livre determinação do con-
sumidor, traz risco de invasão 
de privacidade porque altera a 
lei do sigilo bancário, e enfra-
quece o consumidor com o fi m 
da responsabilidade solidária. 
Uma análise mais apurada mos-
tra que os alegados riscos não 
são como se apresentam e que 
os benefícios ao consumidor e 
à economia são enormes.

Além do consumidor ser 

comunicado da abertura do 
cadastro em até 30 dias, as 
informações serão disponibili-
zadas para consulta apenas 60 
dias após a abertura. Os direi-
tos do consumidor realizar o 
opt out, efetuar a autoconsulta 
gratuita, a retifi cação de infor-
mações, entre outros, serão 
mantidos. Aberto o cadastro, 
os consulentes terão acesso 
apenas ao score. Os detalhes 
do histórico de crédito ainda 
dependerão de autorização do 
consumidor.

O temor de aumento no 
risco à invasão de privacida-
de também não se justifi ca, 
pois o histórico positivo não 
abrange saldo, limites de cré-
dito ou investimentos, apenas 
as informações de operações 
de crédito contratadas. Além 
disso, os gestores que operam o 
cadastro passam por rigorosas 
exigências, como patrimônio 
líquido mínimo e certifi cações 
que garantem o sigilo e a prote-
ção de dados; e os consulentes 
se responsabilizam por utilizar 
as informações apenas para 
análise de risco de crédito do 
consumidor com o qual preten-
dam manter relação comercial 
ou creditícia.

O fi m da responsabilidade so-
lidária fortalece todo o sistema, 
uma vez que cada participante 
terá que garantir sua própria 
conduta sem benefi ciar-se da 
possibilidade de que outro 
venha a arcar com eventual 
prejuízo fi nanceiro, aumen-
tando a solidez do sistema, e 
mantendo o direito de indeni-
zação ao consumidor por quem 
causou o dano. 

Ou seja, além dos benefí-
cios para a economia, com a 
redução do spread bancário e 
o crescimento do PIB, o consu-
midor terá muitos ganhos com 
o Cadastro Positivo: análise 
dos pagamentos efetuados na 
avaliação de crédito, inclusão 
de consumidores no mercado 
de crédito, juros mais adequa-
dos a seu perfi l e prevenção ao 
superendividamento.

(*) - É Diretor jurídico da
Boa Vista SCPC; 

(**) - É Superintendente de
Serviços da Boa Vista SCPC.

Dirceu Gardel (*) e Pablo Nemirovsky (**)

Demanda por bens 
industriais teve queda 
em fevereiro

A demanda por bens industriais 
no Brasil teve queda de 1,6% 
entre janeiro e fevereiro, de 
acordo com o indicador mensal de 
Consumo Aparente (CA) de Bens 
Industriais divulgado pelo Ipea. 
O indicador mede, em termos 
gerais, os bens industriais que 
permaneceram no país, sendo 
ofertados tanto no varejo quanto 
atacado e também usados como 
insumos para a produção de ou-
tros bens. O cálculo inclui tanto 
aquilo que foi produzido pelo 
Brasil e não foi exportado quanto 
o que foi importado pelo país.

Os dados mostram que ambos 
os componentes do indicador 
recuaram no mês. A produção do-
méstica líquida de exportações, 
ou seja, o que foi produzido e 
fi cou no mercado interno, recuou 
1,2%. Já as importações de bens 
industriais caíram 2,8%. A queda 
foi puxada principalmente pelos 
alimentos, que tiveram uma redu-
ção de 4,4% em relação a janeiro. 
Os produtos de fumo e os serviços 
de impressão e reprodução de 
gravações também recuaram 
6,9% e 13,4%, respectivamente.

No geral, o estudo mostra que 
houve crescimento em 11 dos 22 
segmentos da indústria de trans-
formação analisados. Os que mais 
contribuíram foram os segmentos 
de químicos, com alta de 5,8%, 
e de máquinas e equipamentos, 
com expansão de 2,6%. Para o 
coordenador da pesquisa, Leonar-
do Carvalho, a queda foi pontual 
e não indica uma interrupção 
na recuperação econômica. “Às 
vezes, ocorrem pequenas quedas 
pontuais, mas o importante é ter 
sempre o cuidado de analisar a 
tendência desse indicador. Até 
agora, a tendência é de cresci-
mento, apesar de ter um mês ou 
outro com queda”, disse (AE).

O governo disse que está 
preparado para pagar 
o preço de uma guerra 

comercial que, embora não 
deseje, não teme. “Se os Esta-
dos Unidos persistirem no seu 
comportamento de protecio-
nismo comercial, ignorando a 
oposição chinesa e da comu-
nidade internacional, a China 
vai continuar até o fi m a qual-
quer preço e contra-atacará 
contundentemente”, garantiu 
o Ministério do Comércio em 
comunicado.

As autoridades chinesas 
reagiram dessa forma à deci-
são do presidente americano 
Donald Trump, ao anunciar 
que estuda impor US$ 100 bi-
lhões em tarifas sobre a China, 
adicionais aos US$ 50 bilhões 

Fábrica de aço na China, que exporta grandes quantidades do 

produto para os EUA.

O Indicador de Uso do Cré-
dito apurado pelo SPC Brasil 
(Serviço de Proteção ao Cré-
dito) e pela CNDL (Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas) mostra que 35% dos 
consumidores fi zeram uso do 
cartão de crédito para realizar 
alguma compra em fevereiro 
e um em cada quatro (24%) 
usuários entraram no rotativo, 
sendo que 10% pagaram um 
valor entre o mínimo e o total. 
A maioria (72%) afi rma ter pa-
gado o valor integral da fatura.

A sondagem ainda investi-
gou o uso de outras modalida-
des de crédito, pré aprovadas 
ou não, e constatou que quatro 
em cada dez consumidores 
(41%) utilizaram alguma de-
las: o crediário foi mencionado 
por 9%; o cheque especial por 
6%, e os empréstimos também 
6%, além dos fi nanciamentos 
(3%). Para a economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, atrasos no rotativo 
custam muito caro e o consu-
midor precisa ter consciência 
disso. 

“O pagamento do mínimo 
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China vai contra-atacar “a qualquer 
preço” medidas tarifárias dos EUA

A China advertiu, na sexta-feira (6), que vai “contra-atacar” as medidas tarifárias dos Estados Unidos
reiterou o Ministério do Comér-
cio, acrescentando que serão 
observadas as ações tomadas 
por Washington. 

Após criticar novamente o 
protecionismo adotado por 
Trump contra o livre-comércio, 
a China reafi rmou que vai seguir 
com sua reforma e abertura, a 
proteção do sistema multilateral 
de comércio e a facilitação do in-
vestimento global. Como já tinha 
advertido, Pequim apresentou 
formalmente ontem à Orga-
nização Mundial do Comércio 
(OMC) uma denúncia contra os 
EUA. A crescente tensão entre 
as duas potências econômicas 
fez com que o secretário-geral 
da ONU, António Guterres, insis-
tisse na necessidade de diálogo 
(ABr/EFE).

já anunciados a centenas de 
produtos chineses, em resposta 
às tarifas com as quais Pequim 

castigou Washington esta sema-
na. “Não queremos uma guerra 
comercial, mas não a tememos”, 

Um em cada quatro usuários de 
cartão entraram no rotativo

não é algo com que se deve 
contar, sob pena de ver a dívida 
crescer muito rápido. Mesmo 
que se aplique as novas regras 
do cartão de crédito, que deter-
minam que os atrasos devem 
fi car no máximo 30 dias no ro-
tativo, a opção de parcelamento 
da fatura também envolve altas 
taxas, que chegam a mais de 
170% ao ano, na média”, alerta.

O levantamento revela ainda 
que cerca de 20% dos brasi-
leiros tiveram crédito negado 
em fevereiro ao tentarem 
parcelar uma compra em es-
tabelecimentos comerciais ou 

contratar serviços a prazo. A 
inadimplência (9%) e a falta 
de comprovação ou insufi -
ciente de renda (5%) foram 
as principais razões para a 
negativa. “O consumidor que 
tem acesso ao crédito conse-
gue antecipar o consumo de 
bens que, de outro modo, só 
seriam conquistados depois 
de um tempo de poupança. 
Mas muitos consumidores 
acabam se perdendo no atalho 
do crédito e comprometendo 
a própria vida financeira”, 
afi rma a economista (SPC/
CNDL).

O papa Francisco fez um apelo para autoridades do 
mundo inteiro rejeitarem uma "economia de exclusão" 
e "abrirem novos caminhos". A declaração foi feita 
através de uma mensagem em vídeo, cujo título era: 
"Para aqueles que têm responsabilidade em matéria 
econômica". A mensagem foi difundida pelo site "Va-
tican News" em sete idiomas diferentes. De acordo 
com o veículo, o propósito indicado por Francisco será 
pauta do mês de abril na Rede Mundial de Oração.

"A economia não pode pretender somente au-
mentar a rentabilidade reduzindo o mercado de 

trabalho e criando, desta maneira, novos excluí-
dos", disse o Pontífi ce. "Ela deve seguir o caminho 
dos empresários, políticos, pensadores e atores 
sociais que colocam em primeiro lugar a pessoa 
humana e fazem todo o possível para assegurar 
que existam oportunidades de trabalho digno", 
acrescentou o Papa.

"Levantemos, unidos, nossa voz para que os res-
ponsáveis pelo pensamento e gestão da economia 
tenham o valor de rejeitar uma economia de exclusão 
e saibam abrir novos caminhos", concluiu (ANSA).

Papa faz apelo por economia 'sem excluídos'
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Fake News
nas eleições 2018

Fiz campanhas 

eleitorais nas décadas 

de setenta e oitenta, 

quando os comícios 

eram os grandes 

mobilizadores da 

opinião pública

Comício com bastan-
te gente era sinal de 
prestígio do candidato. 

Naquela época, os candidatos, 
menos abastados como eu, 
transformavam uma traseira 
de caminhão em palanque. 
Puxava-se um bico de luz sobre 
ele e pronto, estava armado o 
palanque. Era só esperar pelos 
ouvintes. As vezes vinham, ou-
tras não. Fiz comício com mais 
gente em cima do caminhão/
palanque do que em baixo, 
assistindo.

Naquela época, as notícias 
falsas já existiam, mas tinham 
outro nome: calúnia, maldade, 
mentira e outros adjetivos. 
Os candidatos falavam mal 
uns dos outros em cima do 
palanque mesmo. Os tempos 
mudaram. Hoje, são fake 
news, informações falsas, 
distorcidas, maldosas, espa-
lhadas pelas redes sociais. Ul-
timamente transformaram-se 
numa guerra de informações, 
usadas com fi ns políticos, no 
mundo inteiro. 

Ganharam visibilidade na 
eleição presidencial dos Es-
tados Unidos, na eleição de 
Donald Tramp em 2016, quan-
do pesquisas apontaram que 
houve forte infl uência das fake 
news nas eleições. Sem nenhu-
ma dúvida, as redes sociais 
têm sido grandemente usadas 
para difundir notícias falsas, 
de consequências desastrosas 
para o mundo político, social e 
econômico.

Ultimamente as fake news 
se transformaram numa ati-
vidade altamente rentável, 
que movimenta bilhões de 
dólares por ano. Essa indústria 
do entretenimento remunera 
os criadores dos fakes news 
pelo número de seguidores 
que cada um alcança, com as 
notícias falsas que publicam. 
O anonimato é a trincheira 
desses artistas! 

Agora em 2018, o Brasil vai 
experimentá-las com maior 
intensidade! Quem viver, verá! 
Elas já contaminam o debate 
político por aqui, há algum tem-
po. O cenário está armado! Ano 
de Copa do Mundo, atenção do 
povo desviada para o futebol, 
eleição curtíssima, de quarenta 

e cinco dias, forte polarização 
ideológica, enfi m uma eleição 
muito acirrada, com previsão 
clara de um desvirtuamento 
do debate público.

As fake news tem trazido 
preocupação para o Tribunal 
Superior Eleitoral, que já está 
se mobilizando para combate-
-las e inibi-las em 2018, sem 
contar os diversos projetos 
de lei apresentados pelos 
deputados e senadores nessa 
direção. O que tem preocupado 
as pessoas de bom senso é que 
essas notícias falsas se valem 
do compartilhamento descui-
dado e até irresponsável dos 
internautas que disseminam 
notícias falsas, inverídicas, 
caluniosas.

Sem dúvida as eleições que 
se avizinham nos mostrarão 
mais ainda a importância das 
redes sociais e os estragos que 
elas podem fazer se não forem 
combatidas com rigor, tarefa 
nada fácil, convenhamos! 
Noticiou-se recentemente que 
as megacorporações tais como 
o Facebook, Google e Twitter 
não tem obtido pleno êxito no 
combate às fake news publica-
das em suas plataformas, o que 
tem levado algumas empresas 
a deixarem de investir milhões 
em anúncios digitais.

O combate às fake news 
deve ser uma tarefa de todos, 
desde as empresas de tecno-
logia, passando pelos órgãos 
públicos, chegando a nós, 
usuários das redes sociais, 
que temos acesso fácil a elas. 
Nosso papel social e nossa 
responsabilidade com nossa 
Pátria, num momento tão 
difícil por que passamos, deve 
levar-nos a prudência antes de 
qualquer compartilhamento ou 
publicação.

Vários meios de comuni-
cação hoje em dia já contam 
com os “checadores” de in-
formações, havendo ainda 
aqueles que fazem parcerias 
com empresas especializadas 
nessa checagem de notícias, 
outro novo negócio que surge 
atualmente. Essa cautela que 
devemos ter com as redes 
sociais signifi ca dizer que pre-
cisamos fi car atentos, pois já 
existem no mercado, empresas 
especializadas na criação e vi-
ralização de fake news para as 
próximas campanhas políticas.

Interessados em contratá-
-las, certamente não faltarão!

(*) - Professor de Direito Eleitoral no 
Curso de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie/Campinas, 
onde é diretor do Centro de Ciências 

e Tecnologia.

Gilson Alberto Novaes (*)

O ministro Gilmar Mendes, 
do STF, suspendeu na sexta-
-feira (6) os efeitos do julga-
mento em que o plenário do 
TSE cassou, no mês passado, 
o mandato do governador 
e e da vice-governadora do 
Tocantins, Marcelo Miranda 
e Cláudia Lelis, e determinou 
a realização imediata de nova 
eleição. Miranda recorreu ao 
STF para ter direito de per-
manecer no cargo pelo menos 
até o julgamento do recurso 
que impetrou no próprio TSE 
contra a condenação, um em-
bargo de declaração.

O governador cassado ale-
gou que, caso tenha provida 
a apelação e consiga reverter 
a perda do mandato, o Poder 
Público teria prejuízo de ao 
menos R$ 32 milhões, que 
seria o custo da realização 
imediata de nova eleição. 
“Constato que, na presente 
situação, seria necessário, 
no mínimo, aguardar a pu-
blicação do julgamento dos 

Marcelo Miranda recorreu ao STF para fi car no cargo.

A ex-presidente Dilma Rous-
seff concorrerá ao cargo de 
senadora por Minas Gerais, 
estado onde nasceu, nas elei-
ções de 2018. Segundo o jornal 
“Folha de S. Paulo”, a mudança 
de domicílio eleitoral já foi re-
alizada. Apesar de ter nascido 
em Minas, Dilma mora em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul. O 
veículo também informou que 
ela fez a alteração acompanha-
da pelo governador mineiro, 
Fernando Pimentel.

A decisão pela candidatura 
foi tomada após a emissão do 
mandado de prisão contra seu 
companheiro de partido, o 
também ex-mandatário Lula. 

Dilma: decisão foi tomada 

após ordem de

prisão contra Lula.

Os deputados adiantaram, 
no entanto, o proces-
so de análise dos três 

itens da pauta, com a leitura 
dos pareceres pelos relatores. 
A deputada Cristiane Brasil 
(PTB-RJ) apresentou relatório 
sobre a regulamentação do lo-
bby; o deputado Walter Ihoshi 
(PSD-SP) ofereceu mudanças 
ao cadastro positivo de consu-
midores; e o deputado Alberto 
Fraga (DEM-DF) divulgou o 
seu texto sobre a criação do 
Sistema Único de Segurança 
Pública. 

Essas três propostas vol-
tarão nesta semana. O que 
dominou os trabalhos, no 
entanto, foi a expectativa 
em relação ao julgamento 
pelo STF do pedido do ex-
-presidente Lula para que ele 
não seja preso até que sejam 
decididos todos os recursos 
contra a sua condenação. Par-
tidos de oposição declararam 
obstrução e não houve quórum 
para a realização de votações. 

Os deputados adiantaram o processo de análise dos três itens da pauta, com a leitura dos 

pareceres pelos relatores.

Cadastro de 
condenadas por 
crime de corrupção

A Câmara analisa o projeto 
do deputado Heuler Cruvinel 
(PSD-GO), que cria o Cadastro 
Nacional de Pessoas Condena-
das por Crime de Corrupção. O 
cadastro conterá, no mínimo, 
os seguintes dados: carac-
terísticas físicas e dados de 
identifi cação datiloscópica dos 
condenados; DNA; fotos; local 
de moradia e atividade laboral 
desenvolvida, nos últimos cinco 
anos, dos condenados que es-
teja em livramento condicional.

“No campo da prevenção, 
a informação é ferramenta 
essencial, pois permite o plane-
jamento de ações que tenham o 
potencial de evitar a ocorrência 
de eventos criminosos”, justi-
fi ca Cruvinel. Um instrumento 
de cooperação, celebrado entre 
a União e os entes federados, 
defi nirá o acesso às informações 
da base de dados e as respon-
sabilidades pelo processo de 
atualização e de validação dos 
dados inseridos.

O desenvolvimento, a instala-
ção e a manutenção dessa base 
de dados serão custeados com 
recursos do Fundo Nacional de 
Segurança Pública. A proposta 
será analisada pelas comissões 
de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público e de Consti-
tuição e Justiça  (Ag.Câmara).

Pneus de caminhões 
de empresas livres 
do IPI

A Câmara analisa projeto do 
ex-deputado Marcos Medrado que 
isenta os pneus de caminhões, 
quando adquiridos por empresas 
transportadoras, do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI). De 
acordo com o autor, as empresas 
transportadoras percorrem o Bra-
sil, diuturnamente, em todas as 
direções, distribuindo a produção 
nacional e prestando relevantes 
serviços a toda a sociedade. 

Essa constante locomoção, con-
tudo, ocasiona rápido desgaste dos 
pneus dos veículos, segundo Medra-
do. “A isenção do IPI proporciona às 
empresas transportadoras a opor-
tunidade de comprar pneus novos 
a preços reduzidos, fator que, sem 
dúvida alguma, se refl etirá no cálculo 
das tarifas do setor de transporte 
rodoviário”, diz o ex-parlamentar. O 
projeto, que tramita conclusivamen-
te, será analisado pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

A Comissão de Relações Ex-
teriores do Senado aprovou um 
acordo assinado entre Brasil e 
China para assistência mútua 
administrativa em matéria adu-
aneira. A análise deste acordo 
segue agora ao Plenário. O texto 
determina, entre outros pontos, 
que a pedido e na medida do 
possível, as autoridades adua-
neiras de ambos os países de-
verão manter especial vigilância 
e compartilhar informações 
relativas ao tráfi co de drogas. 

O mesmo se dará em relação 
a pessoas, mercadorias, locais e 
meios de transporte sob suspeita 
ou já sabidamente reconhecidos 
na prática de infrações aduanei-
ras. O relatório pela aprovação, 
feito por Ana Amélia (PP-RS), 
foi lido na Comissão por Cris-
tovam Buarque (PPS-DF). 
Ele considera o acordo como 

um instrumento internacional 
da maior relevância. “Acordos 
desta natureza estabelecem o 
intercâmbio de informações 
entre aduanas, constituem ins-
trumentos importantes para a 
facilitação do comércio, além 
de atuarem como ferramentas 
valiosas contra a fraude no co-
mércio internacional”, apontou 
Cristovam, durante a leitura do 
parecer.

O senador também lembrou 
que este acordo está sendo efeti-
vado num momento de tensão nas 
relações comerciais entre EUA e 
China, em que ambas as nações 
tem unilateralmente aumentado 
as tarifas de importação de diver-
sos produtos entre si. Para ele, 
este novo acordo entre Brasil e 
China tem o viés oposto, e visa 
a aproximação e facilitação das 
trocas comerciais (Ag.Senado).

Foi sancionada e publicada 
no Diário Ofi cial da União da 
última quarta-feira (4) a Lei 
13.643/2018, que regulamenta 
a profi ssão de esteticista, divi-
dida em esteticista e cosme-
tólogo, com nível superior, e o 
técnico em estética. O projeto 
que deu origem à lei, foi apro-
vado primeiramente na Câmara 
em novembro de 2016, sofreu 
modifi cações e foi votado como 
substitutivo no Senado em 
dezembro de 2017 e depois foi 
alterado mais uma vez quando 
retornou à Câmara, onde foi 
votado em março deste ano.

Em relação ao substitutivo 
do Senado, a Câmara retomou 
trechos do texto aprovado ante-
riormente pela Casa, ao separar 
a profi ssão de estetacosmetólo-
go em esteticista e cosmetólogo. 
Ambos ainda são considerados 
profi ssionais esteticistas, no en-
tanto. A profi ssão de esteticista, 
com nível superior, compreen-
derá as atividades de esteticista 
e cosmetólogo. O requisito é o 
curso de nível superior no país 
em Estética e Cosmética, ou 
equivalente, ou o diploma de 
graduação no exterior revali-
dado no Brasil.

As atividades do esteticista 
são as seguintes: responsabili-
dade técnica pelos centros de 

A nova lei já está em vigor. Posteriormente, será elaborado um 

regulamento sobre a fi scalização do exercício da profi ssão.
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Câmara avança no lobby, no cadastro 
positivo e na Segurança Pública

O Plenário da Câmara terminou a semana sem votações em virtude da obstrução liderada por partidos 
de oposição motivada pelo julgamento, no STF, de habeas corpus em defesa do ex-presidente Lula

Além de motivar a obstrução 
de partidos oposicionistas, a 
discussão no STF foi objeto 
de vários pronunciamentos 
ao longo da sessão.

O deputado Mauro Pereira 
(PMDB-RS) cobrou uma de-
cisão favorável à prisão do ex-
-presidente. “O STF está com 
uma responsabilidade em suas 
mãos: fazer justiça, fazer com 
que quem cometeu crime seja 
condenado e preso”. Já o depu-

tado Waldenor Pereira (PT-BA) 
afi rmou que a Constituição ga-
rante ao ex-presidente o direito 
de responder em liberdade. Por 
sua vez, o deputado Fábio Trad 
(PSD-MS) avaliou que qualquer 
resultado proferido pelo STF 
poderá agravar o quadro de 
instabilidade do País. 

Deputados também comen-
taram a manifestação, pelas 
redes sociais, do comandante-
-geral do Exército, general 

Villas Boas. O militar escreveu 
que “se mantém atento às 
suas missões institucionais” e 
compartilha “com os cidadãos 
de bem” o “repúdio à impuni-
dade”. O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que a 
manifestação de Villas Boas não 
foi adequada. O líder do Psol, 
deputado Ivan Valente (SP), 
afi rmou que a declaração do 
general ofende a Constituição 
(Ag.Câmara).

Gilmar Mendes suspende cassação 
do governador do Tocantins

embargos de declaração opos-
tos para que novas eleições, 
caso mantido o acórdão, sejam 
marcadas”, disse Gilmar ao 
conceder o pedido.

O ministro ressaltou que a 
jurisprudência do TSE sempre 
vinha sendo a de aguardar o 
julgamento do recurso para 
que seja determinada nova 
eleição em caso de cassação 
de mandato. Ele chamou de 
“populismo constitucional” a 
interpretação que contraria 

essa jurisprudência no caso 
do govenador do Tocantins.

“Em meu entender, ao nos 
afastarmos desses preceden-
tes, estamos deixando de 
lado a segurança jurídica e a 
proteção da confi ança por um 
populismo constitucional”. 
Marcelo Miranda e a vice-
-governadora Cláudia Lélis 
tiveram o mandato cassado 
por suposta captação de re-
cursos ilícitos na campanha 
de 2014 (ABr).

Dilma será candidata ao Senado 
por Minas Gerais

(5) com outros líderes políticos 
no Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, localizado em São 
Bernardo do Campo, para dis-
cutir os próximos passos para 
as eleições de 2018.

Caso sua candidatura seja 
confi rmada, Dilma pode concor-
rer contra Aécio Neves (PSDB), 
como na corrida presidencial de 
2014, mas o tucano ainda não 
decidiu se tentará a reeleição. 
Ainda na sexta-feira (6), o go-
vernador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, e o prefeito da capital 
paulista, João Doria, deixaram 
seus cargos para disputar as elei-
ções presidenciais e estaduais, 
respectivamente (ANSA).

A antiga presidente se reuniu 
na noite da última quinta-feira 

Profi ssões de esteticista e técnico 
em estética são regulamentadas

estética; direção, coordenação, 
supervisão e ensino de cursos 
na área; auditoria, consultoria 
e assessoria sobre cosméticos 
e equipamentos; elaboração de 
informes, pareceres técnico-
-científi cos, estudos, trabalhos 
e pesquisas mercadológicas ou 
experimentais; elaboração do 
programa de atendimento ao 
cliente; e observância da pres-
crição médica apresentada pelo 
cliente ou solicitação posterior 
de exame médico ou fi sioterápi-
co para avaliar a situação.

O técnico em estética precisa 
ter ou curso técnico com concen-
tração em Estética oferecido no 

Brasil, ou curso no exterior com 
revalidação do diploma. Também 
pode exercer a atividade o profi s-
sional que possui prévia formação 
técnica em estética, ou que com-
prove o exercício da profi ssão há 
pelo menos três anos. Entre as 
atividades do técnico em estética, 
estão: procedimentos estéticos 
faciais, corporais e capilares; 
solicitação de parecer de outro 
profi ssional que complemente a 
avaliação estética; e observância 
da prescrição médica apresen-
tada pelo cliente ou solicitação 
posterior de exame médico ou 
fi sioterápico para avaliação da 
situação (Ag.Senado).

Comissão aprovou acordo 
aduaneiro entre Brasil e China
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 
e 2016. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Administração

 Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais - R$)

Ativo                2017                2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 11.582.129,34 32.414.562,96
Clientes, deduzido de
 provisão para perdas (5) 10.484.753,82 3.344.108,20
Direitos a faturar (Nota 6) 24.364.411,82 14.246.293,56
Adiantamentos concedidos 87.199,90 110.263,61
Impostos a recuperar (Nota 7) 4.945.285,90 2.231.377,61
Outras contas a receber 1.450.083,76 1.412.483,76
Despesas antecipadas      303.038,23      219.620,42
 53.216.902,77 53.978.710,12

Não circulante
Realizável a longo prazo
Propriedade para investimento  69.196,05 69.196,05
Depósitos judiciais (Nota 8) 377.495,88 310.680,47
Investimentos disponíveis para venda        75.877,32        75.877,32
 522.569,25 455.753,84
Imobilizado (Nota 9) 3.883.711,82 4.141.115,98
Intangível (Nota 10)        58.836,48        71.873,58
   3.942.548,30   4.212.989,56
   4.465.117,55   4.668.743,40

Total do ativo 57.682.020,32 58.647.453,52

Passivo                2017                2016
Circulante
Fornecedores (Nota 11) 11.549.771,00 6.059.567,19
Provisão para férias e encargos (Nota 12) 3.179.159,90 3.425.396,79
Obrigações tributárias (Nota 13) 2.251.390,32 1.154.727,93
Encargos sociais a recolher 623.460,39 688.309,19
Adiantamentos de clientes (Nota 14) 4.285.223,88 7.741.395,78
Provisão para processos (Nota 15) 1.783.220,13 1.969.063,35
Outras Provisões 194.257,80 -
Outras contas a pagar 133.009,58 133.009,58
Receita antecipada (Nota 16)   2.644.793,41   2.546.026,73
 26.644.286,41 23.717.496,54
Não circulante
Parcelamento Especial
 Lei 11.941/2009 (Nota 13)      550.252,67      765.609,66
 550.252,67 765.609,66
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 17) 4.019.528,04 4.019.528,04
Reserva de capital 53.395,97 53.395,97
Reserva Legal 803.905,61 803.905,61
Reserva de retenção de lucro 4.019.528,04 4.019.528,04
Reservas Estatutárias 21.591.123,58 25.267.989,66
 30.487.481,24 34.164.347,32
 31.037.733,91 34.929.956,98
Total do passivo 57.682.020,32 58.647.453,52

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais - R$)

Demonstrações do Resultado Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais- R$)

                    2017                    2016
Receita operacional 
 líquida (Nota 18)  184.977.166,06  118.293.005,68
Custo dos serviços  (174.147.449,06)  (106.550.381,20)
Lucro bruto  10.829.717,00  11.742.624,48
Despesas e receitas
 operacionais
Despesas gerais e administrativas  (17.000.259,83)  (15.231.018,32)
Provisão para devedores duvidosos  (879.285,07)  (1.674,52)
Outras receitas operacionais  73.203,04  274.894,81
Resultado antes das receitas
 e despesas financeiras  (17.806.341,86)  (14.957.798,03)
Receitas financeiras  3.475.122,83  5.583.839,99
Despesas financeiras  (175.364,05)  (152.629,99)
Lucro antes do
 imposto de renda 
 e contribuição social  (3.676.866,08)  2.216.036,45
Contribuição social  -  (155.059,05)
Imposto de renda   -  (396.382,31)
Lucro líquido do exercício  (3.676.866,08)  1.664.595,09
Lucro líquido por ação  (R$ 0,40249)  R$ 0,18222 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais - R$)

 Reservas  
 de Capital                 Reservas de Lucros                                  
   Correção   Reserva de   
   Monetária Reserva Retenção Reservas Lucros 
Descrição                                                             Capital do Capital          Legal             Lucro  Estatutárias   Acumulados               Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 4.019.528,04 53.395,97 803.905,61 4.019.528,04 23.603.394,57 - 32.499.752,23
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.664.595,09 1.664.595,09
Transferência para reservas estatutárias                     -                 -                  -                     -     1.664.595,09 (1.664.595,09)                       -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 4.019.528,04 53.395,97 803.905,61 4.019.528,04 25.267.989,66 - 34.164.347,32
Prejuízo líquido do exercício - - - - - (3.676.866,08) (3.676.866,08)
Transferência de reservas estatutárias                     -                 -                  -                     - (3..676.866,08)   3.676.866,08                       -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 4.019.528,04   53.395,97 803.905,61 4.019.528,04   21.591.123,58                       - 30.487.481,24

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais - R$)

Fluxo de caixa das
 atividades operacionais:                  2017                2016
Lucro (Prejuízo) liquido do exercício (3.676.866,08) 1.664.595,09
Ajustes do lucro (prejuízo) líquido:
Depreciações e amortizações  546.508,31 572.720,56
Baixa de bens do imobilizado           47.278,61        37.393,78
Caixa operacional antes dos
 movimentos de capital de giro (3.083.079,16) 2.274.709,43
Diminuição (aumento) nos ativos:
Clientes, deduzido de
 provisão para perdas (7.140.645,62) (109.959,70)
Direitos a faturar (10.118.118,26) (1.242.000,41)
Adiantamentos concedidos 23.063,71 106.297,72
Impostos a recuperar  (2.713.908,29) (5.936,00)
Outras contas a receber (37.600,00) 192.865,00
Despesas antecipadas (83.417,81) 149.811,91
Depósitos judiciais (66.815,41) (60.303,82)
Aumento (diminuição) nos passivos:
Fornecedores  5.490.203,81 (5.765.704,02)
Provisão p/ férias e encargos (246.236,89) 137.718,01
Obrigações tributárias 1.096.662,39 (406.699,95)
Provisão para o imposto de renda
 e contribuição social - 6.346,00
Encargos sociais a recolher (64.848,80) 111.662,36
Adiantamentos de clientes (3.456.171,90) 813.081,07
Provisão para contingências
 trabalhistas (185.843,22) (363.616,30)
Outras Provisões 194.257,80 -
Outras contas a pagar - (1.044.132,33)
Receitas antecipada 98.766,68 45.606,93
Parcelamento Especial
 (PAES Lei 11.941/2009)      (215.356,99)    (206.258,40)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais  (20.509.087,96) (5.366.512,50)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento:
Compras de imobilizado (313.294,66) (324.712,96)
Compras de intangível       (10.051,00)        (5.889,00)
     (323.345,66)    (330.601,96)
Aumento líquido de caixa e
 equivalentes de caixa (20.832.433,62) (5.697.114,46)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do período  32.414.562,96 38.111.677,42
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do período    11.582.129,34 32.414.562,96
Aumento (redução) líquido de
 caixa e equivalentes de caixa (20.832.433,62) (5.697.114,46)

Diretoria

 Naohiko Imagawa Vanderlei Roasio Hidemasa Goto Luis Sebastião Vieira Gonçalves Osvaldo Okamura 
 Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Gerente Diretor Diretor

Contador
Renato Miyoshi Saito

CRC 1SP 215.106/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações Contábeis

Ilmos Srs. Administradores e Acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A. Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da Construtora Toda do 
Brasil S/A que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patri-
mônio 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Construtora Toda do Brasil S/A em 31 de dezembro de 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. 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade 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.  Responsabilidade 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 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 ava-
liação da capacidade de a Sociedade 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 Sociedade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade 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, 

-
ção 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, 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 

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 Sociedade. 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 

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 pla-
nejado, 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, 02 de Abril de 2018.
BC Control Auditores Independentes S.S. - CRC 2SP022159/O-0

Sandro Casagrande - Sócio Contador - CRC 1SP194140/O-9

1. Contexto Operacional - A Sociedade tem por objetivos: a) A construção de edifícios 
com todas as suas obras complementares, por conta própria e de terceiros; b) Elaboração 
de projetos, consultorias, administração e fiscalização das obras e serviços de engenharia 
civil, com exceção de trabalhos de geodesia, obras relativas a rios, canais e as concer-
nentes a aeroportos; c) A compra e venda de materiais de construção; d) Condomínio e 
incorporações; e, e) Demais empreendimentos correlatos. Está localizada à Rua Manuel 
da Nobrega, 1280 - 3° andar - São Paulo, Brasil.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras - As demonstrações financeiras da 
Sociedade são preparadas de acordo com as normas contábeis estabelecidas pela Lei 
nº 11.638/07 e suas alterações posteriores, bem como pela NBC T 19.41 - Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho 
Federal de Contabilidade para vigência a partir de 1º de janeiro de 2010.
3. Sumário das Principais Práticas Contábeis - As principais práticas contábeis adotadas 
pela Sociedade para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis são as 
seguintes:
a) Apuração do resultado, receitas, despesas e classificação dos ativos e passivos - O 
resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios e considera os rendimentos, 
encargos e efeitos das variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, inciden-
tes sobre os ativos e passivos, e os efeitos dos ajustes para o valor de mercado, quando 
aplicável e ajustes a valor presente, se relevantes. As receitas de contratos das obras são 
reconhecidas no resultado com base na relação percentual apurada entre os custos orçados 
e correspondentes custos incorridos até a data do balanço. São classificadas como receitas 
antecipadas, no passivo circulante, os valores faturados de contratos firmados com Clientes, 
cuja execução será complementada no exercício seguinte. As receitas apropriadas, mas 
ainda não faturadas, são demonstradas na rubrica Direitos a Faturar. As despesas são 
reconhecidas com observância do regime de competência contábil. Os itens relacionados 
às obras são alocados como custos. As contas a receber de Clientes são demonstradas 
pelo valor nominal do faturamento. Foi constituída provisão para créditos de liquidação 
duvidosa no valor de R$ 930.210,58 (R$ 50.925,51 em 2016), considerada suficiente para 
cobrir eventuais perdas. Os demais ativos são demonstrados pelo custo de aquisição e/ou 
aplicação que incluem, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias incorridas 
até a data do balanço. Os passivos são demonstrados pelos valores contratados, acrescidos, 
quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço, 
ajustados a valor presente quando aplicável e relevantes.
b) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa estão representados 
por dinheiro em caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos tem-
porários de liquidez imediata, cujos resgates apresentem riscos insignificantes de perdas. 
Estes investimentos estão demonstrados ao custo acrescidos dos rendimentos “pro rata” 
auferidos até a data do balanço.
c) Propriedade para investimento - Refere-se a um terreno localizado no Município de 
Atibaia - São Paulo. É demonstrado ao custo de aquisição.
d) Investimentos - Refere-se a investimentos em ações disponíveis para venda futura  
demonstrados ao custo de aquisição.

e) Imobilizado - É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é 
calculada pelo método linear mediante aplicação das taxas máximas permitidas pela le-
gislação fiscal, discriminadas na Nota nº 9. A Sociedade revisou as estimativas de vida útil 
dos  imóveis, mas optou por manter as depreciações com base nas taxas fiscais devido à 
imaterialidade do ajuste. No entendimento da Administração as taxas fiscais utilizadas para 
os demais grupos do imobilizado refletem  razoavelmente o tempo de vida útil estimado 
dos bens para a Sociedade, e a revisão das estimativas de vida útil não resultarão em 
diferenças significativas.
f) Intangível - Valores correspondem a valores pagos na cessão de direitos de uso de 
programas de computador, amortizados à taxa de 20% a.a. que corresponde ao prazo 
contratual desses direitos.
g) Provisão para férias e encargos sociais - Foram constituídas com base nas férias 
vencidas e proporcionais correspondentes, até a data do balanço.
h) Provisões para o imposto de renda e contribuição social - São constituídas pelo seu 
valor bruto de acordo com as normas fiscais aplicáveis em cada período base. O imposto 
de renda é calculado à alíquota de 15% até um lucro tributável anual de R$ 240.000,00. 
Acima desse valor, é devido um adicional de 10%. A alíquota da contribuição social é de 
9% sobre a base tributável. Os cálculos do imposto de renda e contribuição social, bem 
como suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitas a revisões por parte 
das autoridades fiscais, por períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data do 
pagamento ou entregas das declarações de rendimentos. As declarações de imposto sobre 
a renda estão sujeitas à revisão pelas autoridades competentes por período de cinco anos 
após a sua entrega.
i) Demais passivos, provisões, ativos e passivos contingentes - A Sociedade reconhece 
uma provisão no balanço quando há uma obrigação legal ou não formalizada presen-
te como consequência de um evento passado e é provável que recursos sejam exigidos 
para liquidar essa obrigação. As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são 
registradas tendo como base as avaliações dos consultores jurídicos responsáveis pela 
condução dos processos, por montantes que a Administração considera suficientes para 
cobrir as prováveis perdas. Ativos contingentes, quando existentes, não são reconhecidos 
nas demonstrações contábeis e somente são divulgados quando for provável a entrada 
de benefício econômico. Os passivos contingentes são divulgados em nota, a menos que 
sejam classificados como perdas remotas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
             2017                 2016
Disponibilidades em Bancos 23.429,41 46.851,39
Aplicações financeiras:
Em CDB - Certificados
 de Depósitos Bancários 8.900,953,07 2.662.123,45
Em fundos de investimentos 2.657.746,86 25.282.668,27
Operações 
 compromissadas                       -   4.422.919,85
 11.558.699,93 32.367.711,57
 11.582.129,34 32.414.562,96

As aplicações financeiras apresentaram a seguinte movimentação durante o exercício:
 Tipo Saldos     Saldos
Bancos Aplicação      31/12/2016 Aplicações            Resgates Rendimentos    IRRF / IOF      31/12/2017
Bradesco S/A Bradesco FI R.Fixa Target 11.074.314,78 10.193.000,00 (20.795.400,00) 474.510,33 (134.372,77) 812.052,34
Itaú Unibanco S/A Compromissada Plus 4.422.919,85 134.996,27 (4.585.673,58) 44.851,02 (17.093,56) -
Itaú Unibanco S/A Corp Plus DI - 30.842.000,00 (30.354.000,63) 486.075,72 (114.469,91) 859.605,18
Sumitomo Mitsui S/A Master Plus FI Ref DI Credito Priv 6.683.118,89 14.900.000,00 (21.310,000,00) 877.674,05 (164.703,60) 986.089,34
Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A BTMU Mix FI Renda Fixa CP 5.204.374,70 54.829.000,00 (60.783.138,82) 988.211,05 (238.446,93) -
Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A CDB P Indeib Pós – Indexador CDI - 23.501.000,00 (16.633.098,08) 131.536,28 (28.304,21) 6.971.133,99
Banco Mizuho do Brasil s/a CDBPO 2.662.123,45 4.982.121,00 (6.069.533,42) 432.548,93 (77.440,88) 1.929,819,08
Banco Alfa S/A LAM Indexado (Alfalease)   2.320.859,90                        -     (2.322.589,88)       30.879,36   (29.149,38)                      -
  32.367.711,57 139.382.117,27 (162.853,434,41)  3.466.286,74 (803.981,24) 11.558.699,93

As aplicações financeiras estão concentradas no Banco Bradesco, Itaú, Sumitomo Mitsui, 
Tokyo-Mitsubishi, Banco Mizuho e Banco Alfa em aplicações conservadoras como CDB e 
Fundo de aplicações de curto prazo, a taxas usuais de mercado, com rentabilidade média 
de 3,91% a 13,60% ao ano. 5. Clientes, Deduzido de Provisão para Perdas
Clientes                2017                2016
JBS S/A. 4.708.762,89 -
Sociedade Beneficente São Camilo 2.300.142,75 -
Sumitomo Industrias 
 Pesadas do Brasil Ltda.  1.080.615,15 -
Philips Medical
  Systems do Brasil Ltda. - 1.356.883,72
Stanley Electric do Brasil Ltda. - 1.328.557,87
Outros 3.325.443,61 709.592,12
(-) Provisão p/Perdas    (930.210,58)     (50.925,51)
 10.484.753,82   3.344.108,20
6. Direitos a Faturar - Clientes                2017                2016
Nal do Brasil Ind.e Com.de 
 Comp. de Iluminação 9.201.054,33 -
Sociedade Beneficente São Camilo 4.779.873,86 -
Sumitomo Rubber do Brasil Ltda.  4.235.890,97 -
Pirelli Pneus Ltda. 2.593.273,88 -
Central Geral do Dizimo - Pró-Vida - 4.585.494,82
Dentsu Inc. - 3.353.155,90
Outros   3.554.318,78   6.307.642,84
 24.364.411,82 14.246.293,56
7. Impostos a Recuperar - Descrição                2017                2016
IRRF sobre aplicações financeiras 3.010.262,94 1.134.281,78
Retenção seguridade social sobre obras  1.643.873,25 253.382,87
Outros impostos a recuperar      291.149,71      843.712,96
   4.945.285,90   2.231.377,61

Declaração dos Diretores Sobre as Demonstrações Financeira

Os membros da diretoria da Construtora Toda do Brasil S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, são de opinião que o 
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras tomadas em seu conjunto, documentos esses 
relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2017, e com base nas análises realizadas, nos esclarecimentos prestados pela 
administração e pela Auditoria Independente BC Control Auditores Independentes S.S., que emitiu Parecer sem ressalvas, concluíram 

que os referidos documentos, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados e opinam favoravelmente à 
sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

São Paulo, 02 de abril de 2018.
Naohiko Imagawa - Diretor Presidente - Vanderlei Roasio - Diretor Vice-Presidente - Hidemasa Goto - Diretor Gerente

Luis Sebastião Vieira Gonçalves - Diretor - Osvaldo Okamura – Diretor

13. Obrigações Tributárias - Curto Prazo
Descrição                2017              2016
COFINS – Contribuição a Seguridade Social 758.167,30 197.272,55
Retenção Para Seguridade Social 368.067,77 228.378,20
IRRF – Imposto Renda Retido na 
 Fonte Folha Pagamento 338.078,62 274.681,72
ISS – Imposto sobre Serviços de 
 Quaisquer Naturezas 278.469,80 172.262,53
PAES – Parcelamento Especia
 l Lei 11.941/2009 205.306,08 195.913,80
PIS – Programa de Integração Social 164.333,69 42.047,53
OUTROS    138.967,06     44.171,60
 2.251.390,32 1.154.727,93
Longo Prazo - Descrição               2017             2016
Parcelamento em 120 meses, com vencimento
 final previsto para janeiro de 2024, atualizado
 pela TJLP–Taxa de Juros a Longo Prazo 755.558,75 961.523,46
Total no curto prazo (205.306,08) (195.913,80)
Total no longo prazo   550.252.67   765.609,66
Em 06 de dezembro de 2013 a Sociedade entrou com novo pedido de parcelamento junto 
a Receita Federal do Brasil – Lei nº 11.941/2009. 14. Adiantamentos de Clientes - Os 
valores correspondentes aos saldos dos adiantamentos de clientes para execução das 
obras contratadas no decorrer do período.
Clientes              2017              2016
Sumitomo Rubber do Brasil Ltda 2.066.278,26 -
Beiersdorf Industria e Comercio Ltda 1.520,305,15 -
Nissin Foods do Brasil Ltda - 5.099.063,22
Associação Brasil S.G.I. - 2.155.327,79
Outros    698.640,47    487.004,77
 4.285.223,88 7.741.395,78
15. Provisão para Processos - A Sociedade constitui provisões para todos os processos 
que provavelmente resultarão em desembolsos de recursos para a liquidação das obri-
gações, utilizando como parâmetro as opiniões dos advogados responsáveis e análises 
individuais do andamento de cada ação. A provisão para processos apresentou a seguinte 
movimentação no exercício:
   Aumento  Baixas/ Saldo
 Saldo Aumento processo Baixas/ depósitos
Descrição    31/12/2016 processos         cível Pagamentos      judiciais    31/12/2017
Provisão para 
 processos 1.969.063,35                  -                -  (133.608,05)   (52.235,17) 1.783.220,13
A Sociedade está sujeita a contingências fiscais, trabalhistas, cíveis e outras. Periodica-
mente, a Administração revisa as contingências conhecidas e avalia as probabilidades de 
eventuais perdas. 16. Receita Antecipada - São classificadas como receitas antecipadas os 
valores faturados de contratos firmados com Clientes, cuja execução será complementada 
no exercício seguinte.
Descrição              2017               2016
Beiersdorf – Itatiba 563.695,08 -
Sumitomo – Itu 386.230,88 -
Montana Quimica 255.660,65 -
Soc.Japonesa de Educação 182.377,50 -
Nissin Foods – Ibiuna 144.251,63 -
Beneficência Portuguesa - 1.108.825,03
Sumitomo Rubber – PR - 713.470,33
Outros 1.112.577,67    723.731,37
 2.644.793,41 2.546.026,73
17. Capital Social - O capital social, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, estava representado 
por 9.135.291 ações ordinárias sem valor nominal, assim distribuídas:
         2017          2016
Toda Corporation - Japão 9.135.289 9.135.289
Domiciliados no país               2                2
 9.135.291 9.135.291
O Estatuto Social prevê dividendos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado de acordo 
com as normas estabelecidas pela Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 11.638/07, aos quais 
podem ser retidos parcial ou totalmente, caso não haja oposição de qualquer acionista. Em 
31 de dezembro de 2016, a Administração decidiu não contabilizar a proposta de distribuição 
dos dividendos obrigatórios no valor de R$ 416.148,71, tendo em vista a intenção manifesta 
do sócio controlador que deliberou pela retenção integral desse valor na Assembleia Geral 
que aprovou as demonstrações contábeis. Devido ao prejuízo apurado em 31 de dezembro 
de 2017 os dividendos obrigatórios não serão distribuídos por sua não previsão estatutária, 
na hipótese de resultados negativos. 
18. Receita Operacional Líquida 
Receitas Operacionais                  2017                  2016
Receita Bruta de Vendas 194.457.139,21 125.339.208,49
Impostos incidentes sobre vendas  (9.479.973,15)   (7.046.202,81)
Receita Operacional Liquida 184.977.166,06 118.293.005,68
19. Cobertura de Seguros - Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Sociedade possuía 
cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado 
e para os estoques por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 20. 
Instrumentos Financeiros - Os instrumentos financeiros apresentados pela Empresa em 
31 de dezembro de 2017 são basicamente Aplicações Financeiras em CBD’s e Fundos de 
Investimentos decorrentes de operações com os Bancos Tokyo-Mitsubishi, Bradesco, Itaú, 
Sumitomo Mitsui,  Banco Mizuho e Banco Alfa. 21. Eventos Subsequentes - Não existem 
eventos subsequentes às demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2017 até o 
momento que possam impactar significativamente aos números apresentados.

 Saldos  Compensações/ Saldos
Descrição     31/12/2016     Adições Transferências 31/12/2017
IRRF 2011 10.305,76 -  - 10.305,76
IRRF 2012 4.636,00 - - 4.636,00
IRRF 2015 587.348,93 - - 587,348,93
IRRF 2016 1.136.381,78 - 368.917,59 1.505.299,37
IRRF 2017 - 902.672,88 - 902.672,88
CSLL/PIS/
COFINS 218.674,25  51.827,44 - 270.501,69
Retenção para
 seguridade
 social 253.382,87 4.407.928,46 (3.017.438,08) 1.643.873,25
Imposto 
diferido      20.648,02                     -                       -      20.648,02
 2.231.377,61 5.362.428,78 (2.648.520,49) 4.945.285,90
8. Depósitos judiciais - Descrição           2017           2016
ISS Imposto sobre Serviços 142.057,89 142.057,89
Processos trabalhistas 235.437,99 168.622,58
 377.495,88 310.680,47
Depósito ISS: a Sociedade busca o direito de excluir da base de cálculo do ISS os materiais 
empregados em suas obras, bem como de obter a restituição dos valores indevidamente re-
colhidos no período de abril a agosto/1998.  Para todos os depósitos judiciais acima foram 
constituídas provisões para perdas. 9. Imobilizado
Contas Taxa anual Depreciação                 2017                2016
Veículos 20% 1.734.539,63 1.744.803,12
Terrenos - 1.666.064,11 1.666.064,11
Imóveis 4% 1.572.073,74 1.572.073,74
Máquinas e equipamentos 10% 689.395,29 649.615,34
Móveis e utensílios 10% 528.755,44 503.375,73
Instalações 10%      475.516,07      475.516,07
  6.666.344,28 6.611.448,11
Depreciação acumulada  (2.798.423,46) (2.483.923,13)
  3.867.920,82 4.127.524,98
Outras imobilizações -        15.791,00        13.591,00
    3.883.711,82   4.141.115,98

O imobilizado apresentou a seguinte movimentação durante o exercício:
 Saldos em   Saldos em Depreciação Líquido
Descrição    31/12/2016       Compras           Baixas    31/12/2017       acumulada     31/12/2017
Veículos 1.744.803,12  220.400,00 (230.663,49) 1.734.539,63  (1.157.554,55) 576.985,08
Terrenos 1.666.064,11 1.666.064,11 - 1.666.064,11
Imóveis 1.572.073,74  - - 1.572.073,74  (405.862,07) 1.166.211,67
Máquinas e equipamentos 649.615,34 64.846,95 (25.067,00) 689.395,29 (555.773,84) 133.621,45
Móveis e utensílios 503.375,73 25.847,71 (468,00) 528.755,44 (394.120,33) 134.635,11
Instalações    475.516,07                     -                      -    475.516,07     (285.112.,67)     190.403,40
 6.611.448,11 311.094,66 (256.198,49) 6.666.344,28 (2.798.423,46) 3.867.920,82
Adiantamento para investimentos - 2.200,00 - 2.200,00 - 2.200,00
Outras imobilizações       13.591,00                    -                     -      13.591,00                        -      13.591,00
  6.625.039,11   313.294,66 (256.198,49)) 6.682.135,28  (2.798.423,46) 3.883.711,82
10. Intangível - Os valores correspondentes aos programas de computador e marcas e patentes, anteriormente apresentados no imobilizado foram reclassificados para o Intangível.
Contas             2017             2016
Programas de computador 494.770,73 484.719,73
Amortização (20% a.a.) (445.239,23) (425.151,13)
Marcas e Patentes       9.304,98        9.304,98
     58.836,48      71.873,58
O intangível apresentou a seguinte movimentação durante o exercício:
 Saldos em Saldos em   Depreciação Líquido
Descrição 31/12/2016    Compras Baixas 31/12/2017   acumulada 31/12/2017
Programas de Computador 484.719,73  10.051,00 - 494.770,73  (445.239,23) 49.531,50
Marcas e Patentes     9.304,98                  -            -     9.304,98                    -     9.304,98
 494.024,71   10.051,00            - 504.075,71 (445.239,23)  58.836,48

11. Fornecedores - A Conta Fornecedores são obrigações à pagar por materiais e serviços 
que foram adquiridos no decorrer do curso normal para execução das obras. Os vencimen-
tos são devidos no período de até um ano.
Fornecedores             2017           2016
Mina Montagens 
 Eletromecanicas Ltda 1.444.682,39 485.551,31
MHPS Brazil Equipamentos e Participações Ltda 514.637,66 -
JJ Com.de Pisos e Revestimentos Eireli - EPP 245.059,30 -
Adm Administradora de Beneficios Ltda. 228.902,19 159.503,00
Soluções em
 Aço Usiminas S/A. 121.602,61 -

Retenções por garantia de serviços 5.564,746,47 3.527.510,15
Outros   3.430.140,38 1.887.002,73
 11.549.771,00 6.059.567,19
12. Provisão para Férias e Encargos - A Provisão para Férias e Encargos é constituída 
mensalmente, em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias 
adquiridas  e proporcionais, acrescidos dos respectivos encargos. 
Descrição              2017              2016
Provisão para Férias 2.324.024,12 2.503.945,02
Encargos Sociais sobre Férias    855.135,78    921.451,77
 3.179.159,90 3.425.396,79

EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A
CNPJ nº 60.730.645/0001-01 - NIRE 35300058861

Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária, a realizar-se no dia 18/04/2018 às 14:00h, em sua sede social à Avenida São José, 450 - Ayrosa -
Osasco/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, exame, discussão e votação
do Relatório da Diretoria, Balanço patrimonial, e das demonstrações do resultado do exercício social en-
cerrado em 31/12/2017; 2) Destinação do Lucros Líquidos do Exercício findo de 2017 e distribuições
dos dividendos; 3) Alteração dos membros do quadro diretivo. 4) Outros assuntos de interesse da
Companhia. Comunicamos que se encontram à disposição dos acionistas, os documentos a que se
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017, podendo os
mesmos serem consultados na sede social da empresa. Osasco, 02/04/2017. Jonas Francisco Correa
Duarte - Diretor Executivo, Eduardo Antonio Serrano - Diretor Comercial.                      (05, 06 e 07)

38ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0075524-04.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do 
Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RITA DE 
CÁSSIA FLORENÇO, CPF. 095.019.258-97, que ABETEC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA lhe ajuizou uma Ação Monitória, julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao 
Estando a executada em  
dias, a flui  
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase 

 art. 513 e 523 do CPC, ficando 
 

Será  
nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018. 

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VIII – Tatuapé - SP. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE ROSA DE BRITO, REQUERIDO POR VAGNER PEREIRA DE BRITO - PROCESSO 
Nº1005202-24.2017.8.26.0008. A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Regional VIII -  Estado de São Paulo, Dra. Daniela Dejuste de Paula, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER 
sentença INTERDIÇÃO de ROSA DE 
BRITO, CPF 170.220.018-39, declarando-
atos da vida CURADOR, em caráter 
DEFINITIVO, o Sr. Vagner Pereira de Brito.  
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS ade 

 

Transformação 
digital e varejo

Walter Sabini Junior (*)

Termos como Big Data, 
Internet das Coisas e com-
putação em nuvem estão 
cada vez mais presentes em 
diversos setores, e com o 
varejo não é diferente. 

Esses elementos fazem 
parte do conceito de trans-
formação digital, que con-
templa as adaptações reali-
zadas pelas empresas para 
satisfazer as exigências 
tecnológicas atuais do seu 
público. O estudo “Digital 
Business Research Index”, 
realizado pela Dell Techno-
logies, mostra que o nosso 
país é o segundo mais ma-
duro tecnologicamente para 
impulsionar a transformação 
digital, atrás apenas da Índia.

O varejo tradicional per-
cebeu que em uma época 
de instabilidade econômica 
e com a concorrência cada 
vez mais forte, ter inteligên-
cia na gestão impulsiona o 
crescimento dos negócios. 
Entretanto, se o comércio 
eletrônico consegue extrair 
com mais facilidade as aná-
lises das operações, o varejo 
físico precisa se desdobrar 
para buscar informações 
que indiquem a eficiência do 
estabelecimento.

Inovações tecnológicas 
permitem que varejo tradi-
cional fidelize seus consu-
midores

Muito tem se falado sobre 
o compartilhamento das prá-
ticas entre os mundos físico 
e digital. Em se tratando de 
varejo, até pouco tempo, as 
lojas físicas não desfrutavam 
de tecnologias equiparadas 
ao meio online, que pudes-
sem de alguma forma trazer 
dados com precisão e em 
tempo hábil para tomadas 
de decisão.

O investimento em tec-
nologia para os estabeleci-
mentos comerciais abrange 
alternativas como dispo-
sitivos multisensores de 
Internet das Coisas (IoT, em 
inglês), que, instalados em 
ambientes de venda, emulam 
a prática de web-analytics, 
ou seja, a capacidade do 
e-commerce de mensurar 
o comportamento de clien-
tes no ambiente offline. 
Diferentemente de meto-
dologias precursoras, essa 
inovação consegue entregar 
por meio do monitoramento 
de tráfego, índices exatos 
de conversão, atratividade, 
lealdade, frequência, entre 
outros indicadores sobre o 
comportamento do cliente 
dentro de um estabelecimen-
to comercial. 

Dados que vão muito além 
da visão singular do fatu-
ramento com o objetivo de 
trazer à luz o nível de efici-
ência de qualquer ambiente 
de varejo, e que fornece 
insights para aprimorar o 
atendimento e o nível de 
engajamento do cliente por 
meio da tecnologia.

A transformação digital 
é inevitável, necessária e 
disruptiva para o varejo. Por 
isso, é preciso entender o 
comportamento dos clien-
tes para que essa mudança 
comece na cultura da compa-
nhia e reflita no atendimento 
na ponta. 

Entretanto, pequenas em-
presas ainda resistem em se 
modernizar. Isso precisa se 
tornar uma prioridade para 
o planejamento estratégico 
dos negócios, independen-
temente do tamanho do 
comércio, já que o futuro 
do varejo passa por revisões 
frequentes de modelos de 
negócio.

(*) - É sócio fundador da FX Retail 
Analytics, empresa que oferece 

inteligência para o varejo por meio 
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(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

Especial

Mestre do choro, Jacob do Bandolim 
se destacou por suas composições e 
pesquisas sobre música brasileira

Luiz Prado/Jornal da USP

Jacob Pick Bittencourt teria completado cem anos em 14 de 
fevereiro passado. Escrevente juramentado do Rio de Janeiro 
que chegou a escrivão titular, Jacob foi um sujeito estudioso, 

com fama de exigente, disciplinado e perfeccionista. Balanceava o 
rigor com que encarava a vida juntando-o uma grande emotividade. 
Talvez isso explique os três infartos que sofreu. Do último não 
escapou, desabando para sempre nos braços da esposa Adylia, 
logo após voltar da casa do mestre e amigo Alfredo. Tinha 51 anos 
e deixou um casal de fi lhos. Isso foi em 13 de agosto de 1969, na 
Rua Comandante Rubens Silva, 62, em Jacarepaguá.

No tempo livre, entre outras coisas, Jacob se dedicou a co-
letar documentos sobre a música brasileira. Foram décadas de 
trabalho que resgataram e preservaram a obra de autores como 
Ernesto Nazareth, Candinho do Trombone e João Pernambuco. 
Os números do arquivo impressionam: cerca de 1.400 discos de 
78 rotações, 142 LPs, mais de 1.200 livros, revistas e catálogos, 

10 álbuns de fotografi a, 122 rolos 
magnéticos e 5.458 partituras. 
Também foi um fotógrafo amador 
com conhecimento de revelação, 
microfi lmando milhares de par-
tituras. Não à toa, uma coleção 
dessa magnitude viria a integrar 
o acervo do Museu da Imagem e 
do Som (MIS) do Rio de Janeiro 
a partir de 1974.

Com as horas que lhe restavam, 
Jacob dedilhava o bandolim. E 
foram seus passeios pelo aço das 
cordas que o tornaram imortal. 
“Jacob foi um músico extraordi-

nário, um grande virtuose do bandolim”, comenta o fl autista e 
professor da ECA/USP Toninho Carrasqueira. “Ele tocava muito 
expressivamente. Quando o Jacob surgiu, todo mundo fi cou im-
pressionado com a expressividade do toque dele, da palhetada 
dele. Emocionava as pessoas.”

O primeiro instrumento foi 
um violino, aos 12 anos. A 
lenda conta que Jacob não se 
adaptou ao arco e o dispensou 
em favor dos grampos de ca-
belo da mãe. Foi uma amiga 
da família que disparou: “O 
que esse menino quer é tocar 
bandolim”. Estava feito. Con-
fi nado na disciplina rígida da 
mãe, ia da escola para casa, 
ou seja, para o bandolim. E 
ensaiava exaustivamente, sem 
professor. 

Aos 15 anos, Jacob ribom-
bava na Rádio Guanabara 
com o Conjunto Sereno: era 
sua primeira apresentação, tocando Aguenta a Calunga, choro 
de Attilio Grany. Em menos de seis meses estava no programa 
Horas Luso-Brasileiras, desvendando fados ao lado do guitarrista 
Antonio Rodrigues e dos cantores Ramiro D’Oliveira e Esmeralda 
Ferreira. Espécie de educação informal e alternativa, a temporada 
fadista de Jacob foi responsável pelo formato característico do seu 
bandolim, mandado fabricar como uma espécie de versão menor da 
guitarra portuguesa. “O bandolim, de uma forma geral, e a forma 
do Jacob tocar vêm muito do fado”, pontua Carrasqueira. “Essa 
expressividade brasileira é herdeira da expressividade do fado.”

No mesmo mês em que dançava pelo fado, Jacob se inscre-
veu despre-tensiosa-mente no Progra-ma dos Novos, na Rádio 
Guanabara. Era o dia 27 de maio de 1934, data em que bateu 28 
concorrentes e ganhou nota máxima dos jurados Orestes Bar-
bosa, Francisco Alves e Benedito Lacerda. A contratação pela 

A discografi a de Jacob conta com 52 discos em 78 rotações, 12 LPs e uma série de participações
em registros de outros artistas.
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Jacob também teve passagem pela televisão. Em 1955 e 1956 organizou para a TV 
Record dois especiais sobre choro, a Noite dos Choristas. Na segunda edição,

levou ao palco um grupo formado por 133 integrantes.
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Jacob do Bandolim.
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Jacob do Bandolim e Almirante.
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Maior virtuose do bandolim é 
lembrado no seu centenário

rádio era certa. Com o grupo Jacob e sua Gente, acompanhou 
nomes como Noel Rosa, Augusto Calheiros, Ataulfo Alves, Carlos 
Galhardo e Lamartine Babo.

A vida pelo bandolim nunca foi o sufi ciente para pagar as 
contas. Daí veio o emprego público, datado de 1940 e assumido 
por sugestão de Donga. Ficou nele até o fi m da vida. Antes da 
repartição, Jacob também vestiu o paletó de vendedor, corretor 
de seguros e dono de farmácia.

Sua primeira gravação solo viria mais de uma década depois 
da estreia radiofônica, em 1947. Um 78 rotações com sua com-
posição Treme-Treme no lado A e a valsa Glória, de Bonfi glio de 
Oliveira, no verso da bolachinha. Jacob já era um veterano dos 
estúdios, entretanto: participara de registros antológicos como 
Leva Meu Samba, de Ataulfo Alves, e Ai que Saudades da Amélia, 
de Ataulfo e Mário Lago.

A trajetória no rádio o acompanharia até o fi m. Trabalhou na 
Nacional, onde apresentou e produziu Jacob do Bandolim e seus 
Discos de Ouro. Entre um disco e outro de seu acervo que com-
partilha com os ouvintes, revela seu apreço pela tradição. “Ele 
tinha uma paixão enorme pela música brasileira tradicional, mas, 
ao mesmo tempo, ele inovava, ele colocava ritmos ou harmonias 

inusitadas e inesperadas”, ana-
lisa Carrasqueira sobre a deba-
tida dicotomia entre tradição e 
inovação em Jacob.

Atento ao passado e voltado 
para o futuro, Jacob chama a 
atenção do maestro Radamés 
Gnattalli. Surge a suíte Retra-
tos. Peça em quatro partes 
para bandolim e orquestra, 
Retratos é uma homenagem a 
Pixinguinha, Ernesto Nazare-
th, Chiquinha Gonzaga e Ana-
cleto de Medeiros e foi a obra 
responsável por uma guinada 
nos métodos já rigorosos de 
Jacob. De tocador “de ouvido” 

passa a estudioso obsessivo, como relata o próprio em carta 
para Gnattalli: “Valeu estudar e fi car dentro de casa o Carnaval 
de 64, devorando e autopsiando os mínimos detalhes da obra”. 
Em agosto do mesmo ano Jacob estreia sua interpretação de 
Retratos acompanhado pela Orquestra da CBS, no saguão do 
Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Música popular se 
fundia à linguagem camerística.

Mais famosos que suas idas aos salões, entretanto, foram os 
saraus que Jacob organizava na própria casa em Jacarepaguá. 
Encontros de exaltação à música, executados com ouvidos aten-
tos e bocas caladas. “O respeito dele pela música era tão grande 
que ele não permitia que ninguém falasse enquanto eles estavam 
tocando”, lembra o professor, cujo pai foi amigo de Jacob. “Se 
alguém falasse, ele mandava embora ou ia embora.”

Pelos saraus passaram gente 
como Dorival Caymmi, Elizeth 
Cardoso, Ataulfo Alves, Pauli-
nho da Viola e Serguei Dorenski. 
Deste último, pianista russo, é a 
responsabilidade por levar aos 
soviéticos, através das ondas da 
Rádio Moscou, o som mágico do 
bandolim de Jacob.

Foi nos últimos anos de vida 
que fundou o Época de Ouro, 
conjunto que o acompanhou em 
gravações que se tornaram se-
minais como Vibrações e o disco 
ao vivo com Elizeth Cardoso e 
o Zimbo Trio. Isso foi em 1968.

No ano seguinte, Jacob partia. 
Quando faleceu, na varanda da 
própria casa, acabava de voltar 
da casa de Alfredo, também 
conhecido como Pixinguinha. 
Sabendo que o amigo passava 
por problemas, tentava acer-
tar a gravação de um disco só 
com músicas do mestre, com 
renda revertida para ele. Não 
aconteceu.

Ficaram as gravações e as composições. Noites Cariocas, 
Receita de Samba, Doce de Coco, Assanhado, Vibrações. E 
a homenagem do fi lho, Sérgio Bittencourt, tornando pública 
sua dor e saudade:

"Naquela mesa ele sentava sempre
E me dizia sempre o que é viver melhor
Naquela mesa ele contava histórias
Que hoje na memória eu guardo e sei de cor
Naquela mesa ele juntava gente
E contava contente o que fez de manhã
E nos seus olhos era tanto brilho
Que mais que seu fi lho
Eu fi quei seu fã
Eu não sabia que doía tanto
Uma mesa num canto, uma casa e um jardim
Se eu soubesse o quanto dói a vida
Essa dor tão doída, não doía assim
Agora resta uma mesa na sala
E hoje ninguém mais fala do seu bandolim
Naquela mesa tá faltando ele
E a saudade dele tá doendo em mim
Naquela mesa tá faltando ele
E a saudade dele tá doendo em mim”.

Um dos discos 
da carreira 
de Jacob do 
Bandolim.
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A gestão está em xeque: 
quem efetivamente paga 

pelos produtos que
você consome?

Quando perguntamos 

"quem paga pelo produto 

ou serviço consumido 

por um consumidor ou 

cliente" a resposta vem 

de boca meio cerrada 

ou desconfi ada que 

"consumidor ou cliente", 

pois lhes parece óbvio.
 

O consumidor ou cliente 
pagar por um produto 
ou serviço que conso-

me, sim, parece razoável! Se 
avaliarmos a maioria das defi -
nições que aprendemos, quase 
todas falam de “troca de valor” 
entre duas partes.

Presumo que aceitar o óbvio 
como verdade acontece por-
que somos constantemente 
pressionados por resultados 
de curto prazo e nem sempre 
“investimos” tempo em pensar 
no modelo de negócios com 
uma visão mais holística.

Tampouco nos “interessa-
mos” em buscar novas ideias 
em outros mercados  diferen-
tes dos que atuamos e conhe-
cemos. Isso a princípio nos 
leva à mesmice, mas não vou 
desviar o assunto. Ah! Grifei 
“investimos” e “interessamos” 
porque gestores com foco no 
curto prazo usariam a expres-
são “não gastamos tempo” ou 
“não nos dispersamos”.

Para exemplifi car esse arti-
go, me referencio a um tema 
polêmico e aparentemente 
sem solução, embora você 
possa aplica-lo a qualquer tipo 
de negócio. Segundo o relató-
rio da OXFAM International 
Report publicado no Fórum 
Econômico Mundial, 15% da 
população estão vivendo com 
menos de 2 dólares por dia e 
56% estão vivendo com uma 
média de 6 dólares por dia.

Isso não mostra tendência 
de mudar no curto prazo, pois 
o mesmo relatório mostra que 
82% das novas riquezas de 
2017 foram para os 1% mais 
ricos da população, enquanto 
a metade mais pobre não viu 
nada!

Como dar o mínimo neces-
sário para uma vida digna com 
esse montante mensal? Parece 
impossível! Mas é a pergunta 
que está errada!

2 motivos para alcançar 
minha conclusão:

Primeiro, verificamos em 
detalhes a defi nição de Ma-
rketing pela AMA (Associação 
Americana de Marketing), 
que prega que"Marketing é 
a atividade, conjunto de ins-
tituições e processos para a 
criação, comunicação, entrega 
e troca de ofertas que tragam 

valor para os consumidores, 
clientes, parceiros e sociedade 
como um todo."

Nisto, notamos a citação dos 
envolvidos na troca, porém 
sem estabelecer “quem” de 
fato troca, em que momento e 
como o faz. Assim, consumidor, 
fornecedor e patrocinador 
podem ser papéis de entidades 
diferentes.

Segundo, verifi co que o Goo-
gle é frequentemente usado 
por consumidores que não 
desembolsam qualquer valor 
monetário ou de qualquer 
natureza “diretamente” ao 
Google. O modelo de negócios 
do Google os permite uma bela 
receita, mas não diretamente 
do bolso dos consumidores. 
Anunciantes interessados nos 
acessos destes consumidores 
geram essa receita.

A pergunta correta é: (vol-
tando ao objeto do artigo) 
“quem se interessaria” para 
que essa porção da população 
tivesse uma vida minimamente 
digna, com educação, saúde, 
moradia e segurança?

Será que não são, por exem-
plo, os que mesmo morando em 
grandes centros estão sujeitos 
a morrerem pelas crescentes 
epidemias (muitas voltando 
após décadas erradicadas) 
causadas pela falta de condi-
ções dessa população menos 
favorecida aliadas às cada 
vez mais frequentes viagens 
internacionais conectando os 
continentes com maior inten-
sidade?

Será que não são os que, 
mesmo morando em grandes 
centros, estão sujeitos às vio-
lências e sequer protegidos 
mesmo com os altos investi-
mentos ou despesas em segu-
rança privada? Será que não 
são aqueles afetados, sobre-
tudo, pela falta de educação?

Defi nitivamente não é essa 
porção da sociedade - menos 
favorecida - que pagará efeti-
vamente por esses produtos 
ou serviços que necessitam 
consumir!

Consumidor, fornecedor e 
patrocinador podem eventual-
mente ser papéis de entidades 
diferentes, com bases nos seus 
interesses próprios.

Quem paga pelo produto ou 
serviço? Quem tem interesse, 
mesmo que indiretamente, 
no consumo do produto ou 
serviço. Certamente o Plano 
de Negócios deverá conter 
elementos inclusivos para 
alcançar este resultado.

Pense holisticamente! Seja 
mais estrategista e abrangente 
nos seus Planos de Negócio!

(*) É professor da IBE Conveniada 
FGV e conselheiro empresarial 

orientado ao marketing.

Flavio Ricardo Rodrigues (*)

News@TI
Evino fecha parceria com Apple Pay

@Aumentar o volume de vendas no aplicativo é um dos maiores 
focos de investimento da Evino para 2018. Por isso, a empresa 

que é um dos maiores e-commerces de vinhos do Brasil, único apli-
cativo brasileiro da categoria e principal importadora nacional de 
rótulos franceses e italianos, acaba de fechar parceria com a Apple 
Pay, sistema de pagamento móvel e carteira digital desenvolvido pela 
Apple, que chega ao Brasil no início de abril. O objetivo é impulsionar 
as vendas no aplicativo da Evino e fazer com que as negociações na 
plataforma fi quem igualadas às vendas pelo site, além de oferecer 
uma experiência mais simples, ágil e completa ao cliente. "Nossa pre-
visão para 2018 é fazer com que as vendas pelos dispositivos móveis 
representem a metade do nosso volume, e a parceria com a Apple 
faz parte desta estratégia. A experiência de compra via dispositivos 
móveis é uma frente muito importante para nós", afi rma Marcos Leal, 
co-CEO da Evino (www.evino.com.br).

Atos apresenta novo smartphone

@A Atos, líder global em transformação digital, lançou a nova 
versão do Hoox for business, solução em telefonia ultrassegura 

para contratos corporativos. Baseado em Android, o Hoox K31 atende 
às necessidades dos usuários mais exigentes, com uma grande tela 
AMOLED de 5,5 polegadas para maior conforto e facilidade de uso, 
bateria de longa duração (mais de 48 horas em uso profi ssional) e 
leveza (149 gramas). Intuitivo e fácil de usar, ele protege todas as 
funções essenciais de um smartphone, além de proteger funções 
adicionais personalizadas para uso colaborativo, como conferência 
de voz com múltiplos usuários, mensagens instantâneas para grupos 
com compartilhamento de arquivos e correio de voz. A loja segura 
e privada de aplicativos do Hoox permite que os usuários utilizem 
opções corporativas e convencionais, todas previamente testadas 
pela Atos. Isso garante a segurança de todos os aplicativos utilizados 
pelos funcionários de uma empresa. O Hoox for business é uma so-
lução completa que protege todos os elos da cadeia de comunicação 
– smartphones, aplicativos e infraestrutura –, garantindo segurança 
de dados confi denciais e estratégicos para profi ssionais dos setores 
público e privado (atos.net).

O perfil do consumidor 
mudou. Segundo a consultoria 
Ebit, cerca de 25,5 milhões de 
brasileiros compraram pelo 
menos uma vez pela internet 
durante o primeiro semestre 
de 2017. Por isso, se engana 
quem acredita que os peque-
nos varejistas devem ter seus 
negócios restritos a uma loja 
física. Empresas de menor 
porte podem (e devem) contar 
também com um e-commerce 
para garantir o sucesso de 
seus negócios. Contudo, 
para colher bons resultados 
é necessário que a loja virtual 
esteja integrada ao sistema de gestão (ERP) da empresa - que 
precisa cada vez mais atuar de maneira omnichannel para manter 
e fi delizar seus clientes.

A principal vantagem de ter o e-commerce integrado ao 
ERP é que a loja virtual pode ser incorporada a grandes e tra-
dicionais marketplaces - que são as melhores vitrines on-line 
que um negócio pode ter. O custo é acessível e a visibilidade é 
bastante relevante, ajudando a aumentar as visitas e também 
melhorando a otimização para mecanismos de busca (SEO). 
Tudo isso, aumenta a possibilidade de sucesso da loja virtual 
e, por consequência, o crescimento do negócio.

Outro benefício da integração do e-commerce ao sistema 
de gestão é a possibilidade de controlar todos os processos da 
companhia em um único ambiente e ainda viabilizar a elaboração 
de análises e mensuração de resultados, ações que ajudam a ter 
insights e defi nir estratégias que terão refl exo no faturamento. 
A exigência por agilidade é cada vez maior e supervisionar as 
atividades das diferentes áreas da empresa é fundamental para 
o desenvolvimento do negócio. Afi nal, não basta ter um bom 
site e bons produtos com uma gestão inefi ciente.

O ERP se destaca por sua capacidade de ser integrado a di-
versas outras soluções. Todos os processos da empresa como 
dados e atualização de estoque, emissão de notas, verifi cação 
de faturamento, pagamento de impostos, controle de vendas, 
entre outros, fi cam reunidos em um mesmo local e, desta forma, 
as informações transitam livremente entre os setores, o que 

elimina a inconsistência de 
dados e, por consequência, 
diminui os erros. A gestão se 
torna mais estratégica e ágil, 
resultando em otimização do 
tempo, uma supervisão mais 
certeira das finanças, ali-
nhamento logístico e melhor 
atendimento ao cliente.

Todas essas facilidades ofe-
recem vantagem competitiva 
aos empresários em relação 
a concorrência. Contar com 
uma loja on-line deixou de ser 
um diferencial para tornar-se 
essencial. Os consumidores 
estão cada dia mais conecta-

dos e quem não se adaptar a essa nova realidade corre o risco 
de desaparecer em poucos anos.

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confede-
ração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) realizaram um 
estudo sobre os hábitos de compra dos brasileiros. Segundo o 
levantamento, que foi feito em 2017 nas capitais do país, 89% 
dos internautas realizaram ao menos uma compra on-line nos 
últimos 12 meses - independente da classe social. Os principais 
benefícios mencionados para optar pelas compras por meio da 
internet foram a percepção de que os produtos vendidos pela 
internet são mais baratos do que nas lojas físicas (58%); a co-
modidade de comprar sem sair de casa (45%); o fato de poder 
fazer as compras no horário que quiser (31%); a economia 
de tempo (29%); e a facilidade que a internet proporciona na 
comparação de preços.

Por isso, os pequenos e médios empresários devem buscar no 
mercado um sistema de gestão baseado em nuvem, que é um 
armazenamento acessível, seguro e efi ciente,  e que possa ser 
facilmente integrado com outras plataformas e, principalmente 
com marketplaces. Estes detalhes são essenciais para que o 
gerenciamento do negócio seja efi ciente, e assim o sucesso fi ca 
mais próximo de se tornar realidade.

 
(Fonte: Robinson Idalgo – fundador da SoftUp – empresa brasileira criadora do 

sistema de gestão* (ERP) grátis. Mais informações
no site: www.sistemagratis.com.br).

PMEs também devem contar com lojas on-line

Marcos Guglielmi (*)

No entanto, sabemos que 
nem todas se adequaram 
a isso ainda, embora 

não faltam motivos para que 
se migre. Basta ver que hoje, 
no Brasil, temos 139 milhões 
de usuários de internet, 122 
milhões de usuários ativos de 
redes sociais e 239 milhões de 
usuários de dispositivos mobile. 
Qualquer negócio depende do 
mercado, e este já está na era 
digital.

Ficar de fora é condenar sua empresa à morte, de forma pro-
gressiva, e acelerada exponencialmente. Mas por onde começar? 
Muitas empresas nasceram e viveram por décadas, antes da 
revolução digital, e isso pode criar certas ilusões de que mudar 
não é necessário. Quando analisados os fatos, percebemos que 
os custos já não são tão altos. As vantagens são imensas. Podem 
existir até barreiras de conhecimento e qualifi cação, mas não 
existem desvantagens. Só que há, certamente, a relutância de 
alguns empresários, algo de caráter muito mais comportamental 
do que prático.

Respondendo à pergunta do título, o quando, pode ser respon-
dido simplesmente com: agora! Já não vale protelar a migração. 
É tudo muito rápido e muito mais simples se tirarmos o medo 
de mudança da nossa frente. Entretanto, podem faltar recursos. 
Pode haver fatores que atrasam o processo. O que mais deter-
mina isso como imprescindível, a meu ver, é seus concorrentes 
já terem migrado e seu mercado não aceitar mais o analógico.

Se houver concorrentes grandes atuando no digital, o seg-
mento deve estar demandando a digitalização - e isso quer dizer 
que em breve você perderá clientela. É bom estar em grupos 
de discussão, acompanhar notícias, inclusive as de tecnologia. 
Isso permite que, como empresário, se tenha insights do que o 
mercado está pedindo.

A digitalização está dividida em dois grandes grupos, o interno, 
que inclui a parte de operações e gestão, e o externo, que inclui 
marketing e vendas, quem faz a ponte com o cliente. Se a venda 
da empresa não está boa, não vale a pena investir em operação. 
Porém, se as vendas estão estáveis, mas o volume de dados está 
tomando tempo e dinheiro, não vale se focar em automação dos 
fatores externos, por exemplo.

Como e quando levar minha 
empresa para o universo digital?

A automatização, ou migração para o digital, já é uma realidade para empresas de todos os portes e 
segmentos

O interno cobre processos do dia a dia. Automatização de sof-
twares de gestão, de contabilidade, de pagamentos, digitalização 
de documentos e até de processos cotidianos. Informatizar a 
empresa permite maior controle sobre o que acontece nela, seja 
no aspecto fi nanceiro ou mesmo na operação. É algo que oferece 
agilidade para lidar com mais clientes e deixa a empresa pronta 
para se desenvolver e melhor aproveitar o que já possui. Melhor 
ainda, vai fornecer dados para tomar boas decisões em gestão.

O externo cobre um site responsivo, campanhas de divulgação 
na internet, automação de marketing, CRM, e-commerce, dentre 
outras coisas que irão modernizar a parte de contato com o clien-
te. Seu maior objetivo é expandir o alcance da sua mensagem, 
ampliando potencial de vendas e permitindo maior entrada de 
caixa. É tão crucial e estratégico quanto a digitalização interna.

Se antes era preciso contratar empresas de softwares e 
desenvolver programas específi cos para cada necessidade, de-
mandando grandes investimentos, hoje já é possível encontrar 
sistemas padronizados, que atendem as demandas de uma boa 
parte das empresas, por preços que partem de R$ 20,00 / mês. 
Ou seja, falta de recurso não serve mais como desculpa para não 
digitalizar processos. 

Se dinheiro não é o problema, a difi culdade maior talvez esteja 
na barreira psicológica. Aquela velha máxima de que “sempre 
foi assim e deu certo”, simplesmente não pode mais ser aceita. 
Por mais que os colaboradores, e até mesmo os empresários, 
tenham difi culdades para lidar com a tecnologia, é preciso que 
todos estejam abertos a aprender e incluir o uso desses sistemas 
no dia a dia. 

Cabe ressaltar que, se esses programas não forem adotados 
e alimentados corretamente por todos, certamente não serão 
efi cazes. Para vencer a resistência e difi culdades, além de cursos 
e treinamentos, pode-se lançar mão de abordagens como o coa-
ching, que tende a trabalhar questões de cunho comportamental. 

Independentemente de qual for a maior necessidade de digi-
talização da sua empresa, os recursos que ela tem disponível ou 
o empenho da equipe em adotá-los, já deu para perceber que 
trata-se de um caminho sem volta. O mundo já é digital e, fi car de 
fora signifi ca perder mercado e, talvez, nem sobreviver. Cabe ao 
responsável pela empresa, seja ele o dono ou presidente, buscar 
alternativas para fazer essa transição de modo tranquilo e efi caz. 
Felizmente, opções não faltam. Basta foco e uma boa dose de 
empenho de todos para que os benefícios logo apareçam.

(*) É treinador de empresários, empresário e sócio fundador
da ActionCOACH São Paulo.
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Esta segunda o vigésimo quarto dia da lunação. De manhã com a Lua em Aquário a imaginação será a grande 

aliada para se encontrar soluções no trabalho. Porém é melhor não se envolver com tarefas minuciosas e cheias de 

detalhes. A Lua aquariana está dando vigor, energia, dinamismo e maior impulsividade. Com a Lua neste signo 

a tendência geral é de agitação e muita vitalidade. Sentimo-nos mais dispostos a resolver impasses e a enfrentar 

os desafi os. Com a Lua em Aquário o dia ganha ritmo acelerado e tudo passa a ter um caráter urgente.
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Com o Sol indo em direção a sua casa 
dois, este é um bom momento para 
cuidar da vida material e redefi nir 
suas metas para este novo ano astral. 
Com a Lua em Aquário haverá uma 
atitude pelo impulso da ação e 
liberdade para fazer o que gosta. 
65/565 – Amarelo.

No começo da semana que vem o Sol 
vai para o seu signo e fará sua energia 
mental e física aumentar muito. Maior 
necessidade de reconhecimento 
e destaque. Faça suas atividades 
rotineiras com todo o empenho e 
terá os resultados esperados. 45/145 
– Azul.

Aceite as pessoas como são, para 
que os atritos não aconteçam. Neste 
período com a Lua em Aquário as 
03h51da manhã dá muita energia 
positiva para aumentar sua atividade 
física e resolver situações. Com jeito 
será bem mais fácil satisfazer os seus 
desejos. 35/335 – Verde.

Precisa ser firme para diminuir 
os problemas que vem sendo 
enfrentados neste mês. Entenda 
melhor o mundo que o cerca e 
aceite opiniões. Evite a inércia, será 
gratifi cante ter um dia produtivo e 
conhecer lugares novos e sair com 
gente animada e otimista. 16/416 
– Azul.

A Lua a tarde em Áries deixa 
as pessoas mais expansivas e 
desejosas de fazer algo diferente. 
Conte com a cooperação de amigos, 
mas cuidado com a ampliação do 
egocentrismo. Pode iniciar novos 
empreendimentos visando melhorar 
a carreira profissional. 44/344 – 
Amarelo.

Estude, pesquise e aprenda mais 
qualquer coisa que faça com gosto 
de dedicação. Nesta segunda 
estabeleça novos contatos e 
participe de algo novo ou inédito 
que alargue seus horizontes. Fuja 
da acomodação, olhe adiante e 
prepare-se para novidades. 55/255 
– Branco.

Com a Lua em Aquário tudo ganha 
ritmo acelerado e passa a ter um 
caráter urgente.  Poderá se decidir 
sobre separações inevitáveis em 
parcerias desgastadas. A imaginação 
torna-se grande aliada para se 
encontrar soluções no trabalho. 
54/854 – Cores escuras.

Evite a inércia, será gratifi cante 
ter um dia produtivo e conhecer 
lugares novos e novas pessoas. 
Algo inesperado pode surgir, dando 
oportunidade de se dedicar a algo 
que gosta. Cuidado com confusões 
pela falta de entendimento com 
alguém que estiver apoiando em 
seu trabalho. 12/112- Azul.

Lua ingressa em Aquário dando 
vigor, energia, dinamismo e maior 
impulsividade. Prepare-se para 
agir, terá uma energia a mais para 
fazer o que gosta. Os aspectos são 
positivos e ajudam a retomar suas 
atividades com maior força e garra. 
78/578 – Verde.

Evite cometer gastos a mais, 
não aumente suas dívidas neste 
momento. O período é bom para 
dedicar mais atenção à relação 
familiar e aceitar que nem sempre 
você acerta. Ouça opinião de pessoa 
que esteja ao seu lado em um projeto 
e terá bons resultados. 89/989 – Azul.

Irá viver em novos ambientes e 
conhecer novas pessoas. Isso lhe 
fará muito bem neste período 
em que mudanças e novidades 
são muito atraentes. Vá a lugares 
novos e saia com gente animada e 
otimista que irá levantar seu astral 
e fazer viver momentos felizes. 
44/244 - Verde

Dê mais valor à maneira como se 
comunica com as pessoas e cautela 
nas suas opiniões. O dia é favorável 
aos empreendimentos novos os 
negócios importantes e a cooperação 
dos amigos. Evite afastar aqueles que 
desejariam aproximar-se de você 
com boas intenções. 25/325 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 09 de Abril de 2018. Dia de Santa Cacilda, Santa 
Maria de Cléofas, São Acácio, São Demétrio e Dia do Anjo 
Nelcael, cuja virtude é a liderança. Dia do Bibliotecário e 

Dia do Aço. Hoje aniversaria o ator Jean-Paul Belmondo que 
faz 85 anos, a cantora Raquel Stevens que nasceu em 1978, o 
ator Nicolas Maciel que faz 3 anos e a atriz Kristen Stewart que 
nasceu em 1990.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau possui um razoável domínio 
sobre suas emoções e sentimentos, fazendo uso deles com 
equilíbrio, harmonia e sabedoria. Capacidade de liderança, 
empreendedorismo e muita criatividade. Confi ável e orgulhoso 
de seu trabalho. Embora romântico e em busca de um grande 
amor, gosta de viver só e têm hábitos muito próprios. Mostra 
muita iniciativa para alcançar o que pretende na vida. No lado 
negativo a preocupação com o lado material pode bloquear sua 
criatividade.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. 
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta. 
Quente: mexericos. Números de sorte: 27, 29, 
32, 37, 48 e 63.

Simpatias que funcionam
Para as quarentonas rejuvenescerem: 
Colocar água de chuva em vasilha de louça, 
ou de vidro, e deixar 3 dias no sereno, em fase 
de Lua Nova. Após os 3 dias começar a tomar 
a água, apenas 1 cálice antes das refeições. 
Neste período diminuir bem o óleo e o sal de 
toda a comida.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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Dança
A Jorge Garcia Companhia de Dança reali-

za ofi cinas e ensaios em torno de seu último 
espetáculo Plano-Sequência/Take 2, além 
de realizar uma curta temporada da obra. 
Criado em função e a partir do espaço que 

ocupa – em 2017 a obra estreou na Casa das 
Caldeiras e para tanto fez uma imersão em 
suas dependências o espetáculo reescreve 
agora em 2018 sua coreocinegrafi a para o 
espaço . O espetáculo é inteiramente imerso 
na interação com o cinema, a coreografi a é 
fi lmada e transmitida ao vivo, em um único 

plano-sequência. Em mais de uma hora sem 
interrupção e um take, os sete bailarinos em 
cena – incluindo o próprio diretor Jorge Gar-
cia,  se alternam entre fi lmar e ser fi lmado.

 Serviço: Sesc Consolação, R. Dr. Vila Nova, 245, Vila 
Buarque. De terça (24) a quinta (26/04) e quarta (02/05) e 
sexta (03/05) às 20h30 e 21h30. Entrada franca.

O show da turnê da cantora Angela Maria

“As Canções de Roberto & Erasmo”, álbum pela gravadora 

Biscoito Fino, lançado no ano de 2017.

Aos 87 anos de idade, quase 70 anos de carreira, Angela 
Maria canta composições das décadas de 1960 e 1970 
dos dois maiores expoentes da Jovem Guarda Roberto 
Carlos e Erasmo Carlos.  Angela Maria, com uma dispo-
sição invejável no palco, apresenta as dez canções do seu 
mais recente disco. As músicas pertencem à dupla de 
compositores Erasmo e Roberto Carlos, ícones do movi-
mento Jovem Guarda, e foram compostas no período de 
efervescência do movimento nas décadas de 1960 e 1970. 
O disco tem duas participações especiais, a primeira 
participação é do Tremendão Erasmo Carlos na canção 
“Sentado à beira do caminho” – Angela Maria e Erasmo já 
dividiram o palco no início dos anos 1970. A segunda par-
ticipação é de Cauby Peixoto, amigo e parceiro de palco, 
falecido em 2016. Eles fazem duo na música “Como é gran-
de o meu amor por você” e para essa gravação foi utilizado 
um take inédito da voz do cantor com um novo arranjo. 
Nesse show não vai faltar no repertório da diva do rádio 
seus grandes sucessos como “Gente humilde”, “Orgulho”, 
“Lábios de mel” e “Vida de bailarina”.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sábado (21) às 18h. 
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

O livro “O Advogado de 
Deus”, um dos mais emblemáti-
cos romances de autoria de Zí-
bia Gasparetto e que já vendeu 
milhares de exemplares, volta 
aos palcos trazendo música, 
fi gurinos e o glamour da déca-
da de 50. O enredo traz temas 
atuais como a ética na política e 
nos relacionamentos pessoais e 
profi ssionais e o imenso valor de 
um advogado corajoso e ético 
que defende um injustiçado 
em luta para restabelecer a 

justiça, reavendo o que é seu 
por direito. Além disso, aborda 
o confl ito entre pais e fi lhos e 
o confronto de valores entre 
gerações. O elenco conta com 
11 atores em cena que interpre-
tam 20 personagens, e também 
participações especiais como 
Ronnie Von, em vídeo e Mamma 
Bruschetta, em off.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. 
Apeninos, 118 (Próx. ao Metrô Vergueiro), 
tel. 3209-4858. Domingos às 20h. Ingresso: 
R$ 60. Até 27/05.
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O festival contará com 
mais de 40 atrações  
vindas de diversas ci-

dades brasileiras e também de 
artistas da Bélgica, Espanha, 
Itália, Argentina, Chile, Equa-
dor e Uruguai. Os espetáculos 
reúnem o encanto e a maestria 
do Circo mundial, enriquecidos 
pelo teatro, dança e cinema. 
Grandes nomes e inspirações 
estão confi rmados, como o 
artista Tato Villanueva, da 
Argentina, e o Circo Pitanga, 
da Bélgica. Grande parte das 
atividades acontece na Cidade 
do Circo, um espaço montado 
no Centro Esportivo Tietê, que 
contará com três lonas, palco 
e estrutura para apresenta-
ção de números aéreos. Uma 
praça de alimentação também 
será montada para receber os 
presentes com pipocas, algo-
dão doce, cachorro quente e 

maçã do amor. Também serão 
oferecidos alimentos veganos 
e vegetarianos. A abertura traz 
um atrativo especial: a Mostra 
Competitiva, onde números 
circenses disputam prêmios. 
Foram mais de 600 inscritos 
e apenas 12 fi nalistas selecio-
nados para concorrerem a dois 
prêmios de R$ 5.000,00, que 
serão entregues para o Melhor 
Número de Pista e Melhor 
Número de Aéreo. Também 
serão premiados com o valor 
de R$ 1.000,00 os três núme-
ros que receberem Menções 
Honrosas. O público também 
poderá participar como Júri 
Popular votando nos melhores 
da Mostra Competitiva.

 
Serviço: Centro Esportivo Tietê, Av. 

Santos Dumont, 843,  Armênia. Quarta 
(11) às 20h, quinta (12) e sexta (13) às 
19h30, 20h30 e 21h, sábado (14) das 11h 
às 21h e domingo (15) das 11h às 11h45. 
Entrada franca.

Festival de Circo
Arte, cultura, expressão, cores, acrobacias, 
malabarismos e muita palhaçada invadem São 
Paulo no mês de abril. O respeitável público da 
capital vivenciará o universo e a magia circense 
do 1º FIC - Festival Internacional de Circo
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Cia Can Can Volant.

Diva do rádio
Divulgação

Sinais. Preste mais atenção
Os seus anjos estão lhe mostrando de todas as maneiras concebíveis 
que eles estão com você, apoiando-o e lhe oferecendo orientação 
para que você saiba que está no caminho certo. É o momento de 
prestar mais atenção às mensagens que estão ao seu redor. Às 
vezes, é tão simples quanto não interferir. Saia um pouco mais 
de sua cabeça e fi que um pouco mais em seu coração, um pouco 
mais na permissão e um pouco menos tentando muito para que 
as coisas aconteçam. Pensamento de Hoje: Pare o que você está 
fazendo, feche os seus olhos e respire profundamente e quando 
liberar esta respiração, apenas libere as coisas e esteja neste 
momento. Então, abra os seus olhos e perceba todos os sinais 
que estão a sua volta. E assim é.Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.



INICÍO A COLUNA comentando a decisão da direção da 
Globo em obrigar o autor reescrever 12 capítulos inteiros de 
‘Deus Salve o Rei’,  novela das 19h30 da emissora. A direção 
quer aproveitar a boa audiência do folhetim para aplicar novas 
mudanças.

NA ÚLTIMA  SEMANA, SÍLVIO DE ABREU, chefe do 
Departamento de Dramaturgia do canal carioca, devolveu ao 
autor Daniel Adjafre um bloco de capítulos da história medieval 
e simplesmente exigiu que o autor mudasse os textos.

PARA A DIREÇÃO DA GLOBO algumas diretrizes devem ser 
palavra de ordem na roteirização da novela de agora em diante. 
A ideia é cortar de vez tramas paralela que não possuem apelo 
junto ao público e delimitar melhor ações cômicas e sequências 
dramáticas envolvendo os personagens principais.

EM UMA AÇÃO INÉDITA, A RECORD comprou horários 
nos intervalos da Globo para anunciar o lançamento do fi lme 
‘Nada a Perder’, cinebiografi a de Edir Macedo, que já é recordista 
de bilheteria em todo o Brasil. O lançamento do fi lme superou 
as expectativas.

A APRESENTADORA XUXA QUEBROU O PÉ nos estú-
dios da Record e não vai mais dançar durante a apresentação 
de seu programa ‘Dancing Brasil’. O acidente aconteceu du-
rante o ensaio do programa. Com isso ela deverá apresentar o 
programa sentada.

COM SEU RETORNO Á TV NA SÉRIE ‘ONDE NASCEM 

OS FORTES’, na  TV Globo, a atriz Patrícia Pillar faz questão 
de participar ativamente de movimento sociais, principalmente 
quando se trata de minorias. A atriz, já recebeu vários convites 
para entrar na política mas não aceitou.

  
APÓS QUATRO ANOS LONGE DA TV, o autor Marcílio 

Moraes acertou com a Record e já começou a escrever o seriado 
‘Pigmalião do Brejo’. O autor também foi autorizado pela emissora 
a escrever a sinopse da próxima novela das 20 horas, que não 
será bíblica e contará uma história do dia a dia dos brasileiros.

O NOVO PROGRAMA DO DATENA na Band terá um re-
pórter invisível, copiando essa mesa função criada pela Globo 
no Fantástico. A falta de criatividade da produção é pública e 
notória, confi rmando o que dizia o velho guerreiro Chacrinha 
‘Na TV nada se cria, tudo se copia’.  

FRASE FINAL: Uma parte dos homens procede sem pensar 
e a outra pensa sem proceder.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31/12 (Valores em R$Mil)
A T I V O      2.017      2.016
ATIVO CIRCULANTE          26         146
Disponibilidades          12           87

Caixa e bancos  12 87
Outros Créditos          14          59

Diversos  14 59
ATIVO NÃO CIRCULANTE      4.060      3.972
Investimentos      4.060      3.972

Participação Coligadas/Controladas: No País      4.060      3.972
TOTAL DO ATIVO  4.086    4.118
P A S S I V O      2.017      2.016
PASSIVO CIRCULANTE            4          54
Outras Obrigações            4          54
Impostos e contribuições sobre salários  1 1
Demais impostos e contribuições a recolher - 49
Provisões para pagamentos a efetuar  3 3
Diversos - 1

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      4.082      4.064
Capital:      1.200         800
  De Domiciliados no país  1.200  800
Reservas de Lucros      2.882      3.264

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  4.086 4.118

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Lei 11.638)  31/12/17  31/12/16
Despesas/Receitas Operacionais 318 452

Despesas Gerais e Administrativas  (70)    (264)
Despesas com pessoal (7) (7)
Outras despesas administrativas (37) (69)
Despesas tributárias (26) (17)
Despesas com remuneração de capital - (171)

Outras Receitas Operacionais - 3
Resultado de Equivalência Patrimonial 388 713

Resultado antes do Resultado Financeiro e Tributos         318         452
Resultado Financeiro             -         253

Receitas Financeiras             -         253
  Rendas de títulos e valores mobiliários - 253

Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro         318         705
Resultado Líquido das Operações Continuadas 318 705
Lucro/(Prejuízo) do Período 318 705
Nº  de Ações 708.252 590.547
Lucro (prejuízo) por Ação: 0,450 1,194
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Resultado do Período         318         705
Resultado Abrangente 318 705

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  31/12/17  31/12/16
Atividades Operacionais          (70)         163

Lucro líquido (prejuízo) do período 318 876
Resultado equivalência patrimonial (388) (713)

Variação de Ativos e Obrigações            (5)           72
(Aumento) diminuição de outros créditos 45 105
Aumento (diminuição) de outras obrigações (50) (33)

Caixa líquido (aplicado)
consumido nas atividades operacionais          (75)         235

Atividades de Investimento         300          20
Dividendos/lucros recebidos coligadas controladas 300 20

Caixa líquido originado (aplicado)
nas atividades de investimento         300           20

Atividades de Financiamento        (300)        (171)
Pagamento de dividendos (300) -
Pagamento de juros de capital - (171)

Caixa líquido originado (aplicado)
nas atividades de financiamento        (300)        (171)

Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa (75) 84
Modificações na Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 87 3

No fim do exercício 12 87
Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa (75) 84

Novo Mundo Holding Financeira S/A
CNPJ/MF nº 08.103.049/0001-81
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Outras Lucros/

Capital Reserva Reservas Prejuízos
E  V  E  N  T  O  S Realizado Legal  de Lucros Acumulado      Total
Saldos em 31/12/15 800  160   2.399 -  3.359
Mutações do Período            -           -          705              -       705
Lucro líquido exercício - - - 876    876
Destinações:            -           -          705         (876)      (171)
Juros de capital próprio (171) (171)
Reserva de lucros - - 705 (705) -
Saldos em 31/12/16   800  160  3.104  -  4.064
Mutações do período        400      (144)        (238)              -        18
Reversão de reservas - - (300) 300 -
Distribuição de
  lucros/dividendos - - - (300) (300)
Aumento de capital  400  (160)  (240) - -
Lucro líquido exercício 318 318
Destinações:            -         16          302         (318)           -
Reserva legal  16 (16) -
Reserva de lucros - - 302 (302) -
Saldos em 31/12/17   1.200   16 2.866 - 4.082

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Contexto Operacional. Em 03/04/2006 através
da Ata da Assembléia Geral foi constituída a empresa Novo Mundo Holding
Financeira S/A, e tem por objeto a participação no capital de instituições
financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo BCB. 2. Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis. Foram preparadas de acordo com
as disposições contidas na Lei das S/A. 3. Principais Práticas Contábeis.
3.1. Apuração do resultado. As receitas e despesas foram apropriadas pelo
regime de competência. 3.2. Ativos e passivos circulantes e a longo prazo.
Demonstrados pelos valores de custo incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos, encargos e as variações monetárias incorridas, deduzidos das cor-
respondentes rendas, despesas a apropriar e, quando aplicável, provisões
para perdas. 3.3. Investimentos. A participação societária permanente em
controlada está registrada pelo método da equivalência patrimonial. 3.4. Pro-
visão para IR e CS. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição
social sobre o lucro líquido são calculados com base no lucro tributável,
ajustado nos termos da legislação pertinente. 4. Investimentos. O investi-
mento em empresa controlada está representado conforme tabela abaixo:
Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A     2.017     2.016
Capital social 1.700 1.700
Patrimônio líquido 4.060 3.972
Quantidade de ações 441.000 441.000
Participação (%) 100% 100%
Saldo do início do período 3.972 3.279
Rendas (despesas) de participação em controladas  388 713
Dividendos recebidos (300)       (20)
Total do investimento 4.060 3.972
5. Patrimônio Líquido. a) Capital Social: O capital social subscrito é de R$

1.200 (R$ 800 em 2016), está dividido em 708.252   ações ordinárias nomi-
nativas (590.547 ações em 2016), sem valor nominal. Em 27/04/2015 foi
aprovado aumento do capital social de R$ 800 para R$ 1.200 mediante a
emissão de 117.705 ações ordinárias nominativas, sendo reconhecido
contabilmente em 01/10/2017. O aumento de capital social foi realizado me-
diante incorporação de reserva legal no montante de R$ 160 e da reserva
especial de lucros no montante de R$ 240, totalizando um aumento de R$
400. b) Distribuição de lucros: Do resultado apurado em cada exercício so-
cial, após a dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o impos-
to de renda, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não
excederá o montante de 20% do capital social, e 25% serão distribuídos
como dividendo obrigatório aos acionistas. O saldo, se houver, terá a apli-
cação que lhe destinar a Assembléia Geral. No exercício de 31/12/2017
houve distribuição de lucros no valor de R$ 300. c) Reservas de Lucros: No
exercício encerrado em 31/12/2017, houve as seguintes movimentações: i)
Foi destinado o saldo de lucros acumulados para reserva legal no montante
de R$16 e reservas especiais de lucros no montante de R$ 302; ii) Houve a
reversão de reservas especiais de lucros no montante de R$ 300 para pa-
gamento de dividendos aos acionistas; iii) Houve a reversão de reservas
legais no montante de R$ 160 e das reservas especiais de lucros no mon-
tante de R$ 240 para aumento do capital social. No exercício de 31/12/2016,
houve as seguintes movimentações: i) Foi destinado o saldo de lucros acu-
mulados para reservas especiais de lucros no montante de R$ 705; 6. Juros
de Capital Próprio. No exercício de 31/12/2017 não foi pago juros s/ capital
próprio (R$ 171 em 2016), conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7.
Contingências. Impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e
aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo.

A  DIRETORIA
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1SP 110330/O-6

Associação de Apoio a Criança 
e ao Adolescente Bom Pastor

CNPJ: 05.972.800/0001-98
COMUNICADO

Associação de Apoio a Criança e ao Adolescente Bom 
Pastor, inscrita no CNPJ: 05.972.800/0001-98 informa 
que as Demonstrações Contábeis dos exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 
de 2016 estão publicadas no endereço eletrônico http://
associacaobompastor.com.br cumprimento à exigência 
contida no parágrafo único do artigo 41 da Lei 12.101, de 
27/11/2009. Maria José Coelho Lira - Presidente

1ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0210158-06.2009.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EVALDO 
SILVA, CPF 147.029.048-09, que nos autos da ação em epigrafe foi proferida sentença, a qual julgou 
improcedentes os embargos monitórios, ficando constituído o título judicial, na forma do artigo 1.102c, § 
3º, do Código de Processo Civil, para prosseguimento do feito nos moldes previstos no Livro I, Título VIII, 
Capítulo X do mesmo diploma legal, ficando sem efeito a suspensão da ordem de pagamento, retomando 
ela sua eficácia, sendo o embargante condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, dentro do prazo de 
15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do valor 
reclamado, cuja importância em março de 2017 correspondia a R$ 41.328,82 (quarenta e um mil, 
trezentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), sob pena de penhora, advertido de que, em caso 
de não pagamento, o valor reclamado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários 
advocatícios de 10% (dez por cento), tudo com fundamento no artigo 523 do Código de Processo Civil. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de março de 2018. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0241681-50.2006.8.26.0100 - 1374/06.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ ANTONIO DA MATTA, Antônio Comotti e sua Esposa, 
Maria Ines Franschini da Matta, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que José Vicente Señer Junquero, Mitsuko Iida Señer 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
João Graeber, 214, Vl. Ema, São Paulo SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas
e Energia Eletrica de São Paulo - AEDAEESP

CNPJ 58.102.872/0001-40
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária

A Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas e Energia Eletrica -
AEDAEESP, com sede na cidade de São Paulo, á Rua Boa Vista 170, Centro,
representada pelo Presidente abaixo assinado, Convoca, pelo presente edital, todos
os associados para  Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 15 de maio
de 2018, na Rua Boa Vista  nº 170, bloco 5,  Centro,  às 10h00, em primeira
convocação com  o quórum legal, ou, ás 10h30, em segunda convocação, com o
quórum existente, com a seguinte ordem do dia: 1 - Eleição do mandado desta
AEDAEESP, por mais um Triênio, 2018/2021. 2 - Outros assuntos pertinentes.

São Paulo, 05 de abril de 2018.
Denis Emanuel de Araujo - Presidente

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA - Torna público que requereu à
SEMA a Licença de Operação Ambiental para fabricação de artefatos de material plástico
para uso pessoal e doméstico à Avenida Martins Júnior, 1685/1725, Jardim Bela Vista,
Guarulhos-SP, através do processo administrativo nº 20839/2018.

AURI PRINT INDÚSTRIA DE ETIQUETAS LTDA - EPP - Torna público que requereu à SEMA
a Licença de Operação Ambiental para fabricação de produtos de papel, cartolina,
papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório à Rua Candel, 111,
Jardim Presidente Dutra, Guarulhos-SP, através do processo administrativo nº 20844/2018.

LIGHTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - Torna público que recebeu da SEMA a
Licença Prévia e de Instalação nº 30/2018 para fabricação de luminárias e outros equipa-
mentos de iluminação à Rua Centenário do Sul 207/225, Cidade Parque São Luiz,
Guarulhos-SP, através do processo administrativo nº 22318/2016 com validade de 2 anos.

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  4.843,25 4.685,41
Bancos com Movimento  4.843,25 4.685,41
Não Circulante  3.252.464,85 3.262.642,81
Realizável a Longo Prazo
Títulos a Receber  55.089,34 55.089,34
Depósitos e Cauções  981.586,52 981.586,52
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  2.177.247,88 2.177.247,88
Investimentos de Incentivos Fiscais  3.147,20 3.470,63
Imobilizado
Valores de Custo e 

Correção Monetária  304.895,98 304.895,98
(-) Depreciações Acumuladas  (269.502,07) (259.647,54)
Total do Ativo  3.257.308,10 3.267.328,22

Passivo  2017/R$ 2016/R$

Circulante  47.583,24 46.083,23

Obrigações Tributárias  47.583,24 46.083,23

Não Circulante  15.680.785,47 15.514.809,27

Créditos de Pessoas Ligadas  3.676.911,51 2.287.329,28

Tributos Parcelados  12.003.873,96 13.227.479,99

Passivo a Descoberto  (12.471.060,61) (12.293.564,28)

Capital Social  11.084.358,00 11.084.358,00

(-) Prejuízos Acumulados  (23.555.418,61) (23.377.922,28)

Total do Passivo  3.257.308,10 3.267.328,22

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017
Receita Operacional Bruta  2017/R$ 2016/R$
Arrendamentos  165.417,73 109.889,18
(-) Impostos sobre Arrendamentos  6.037,86 4.010,97
Receita Operacional Líquida  159.379,87 105.878,21
Lucro Bruto  159.379,87 105.878,21
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  147.082,29 380.587,04
Impostos e Taxas  66.129,32 83.499,63
Depreciações  9.854,53 12.252,11
Despesas Financeiras  101.083,10 80.449,59
Outras Receitas / Despesas  (22,88) 5.482,15
Prejuízo Operacional  (164.792,25) (445.428,01)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (164.792,25) (445.428,01)
Contribuição Social e Imposto 
 de Renda  12.704,08 9.755,21
Prejuízo Líquido do Exercício  (177.496,33) (455.183,22)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuízo Líquido do Exercício  (177.496,33) (455.183,22)
3- Prejuizos Acumulados  177.496,33 455.183,22
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

NOTAS EXPLICATIVAS
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de 

acôrdo com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas 

adequado a Lei 11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas 

e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 

competência. 3- As depreciações e amortizações foram cal-

culadas pelo método linear as taxas permitidas pela legis-

lação tributária. 4- O Capital Social é de R$ 11.084.358,00 

totalmente integralizado e representado por 10.556.513.232 

ações ordinárias sem valor nominal. 5- O Imposto de Renda 

e a Contribuição Social são apurados com base no lucro

presumido 6- A suspensão das atividades industriais da em-

presa ocorreu em Dezembro de 2007, situação que perdura 

até esta data.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017

Metalgráfica Giorgi S.A.
CNPJ 61.354.932/0001-27

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017/ Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 05 de Março de 2018.

A Diretoria
Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios fi ndos em 31.12.17 e 16
(valores expressos em reais R$ (Reais), com supressão de centavos)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31.12.17 e 16 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)
ATIVO 2017 2016
Circulante 43.631.478 41.716.721
 Caixa e Equivalentes de caixa 5.327.768 5.143.450
 Contas a Receber de Clientes 14.704.176 12.229.040
 Estoques 21.773.181 22.631.356
 Impostos a Recuperar 1.672.247 1.370.064
 Outros Ativos Circulantes 154.107 342.811
Não Circulante 2.879.276 2.346.697
 Realizável a Longo Prazo 1.258.264 536.137
  Depósitos Judiciais 1.258.264 536.137
 Imobilizado 1.366.207 1.492.540
 Intangível 254.806 318.020

Total do Ativo 46.510.755 44.063.418

PASSIVO 2017 2016
Circulante 27.508.253 24.664.582
 Fornecedores 24.630.662 21.446.703
 Empréstimos e Financiamento 23.220 20.502
 Salários e Encargos Sociais 249.590 249.296
 Obrigações Tributárias 14.805 11.330
 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar 1.900.000 1.900.000
 Provisões Trabalhistas 685.897 1.036.750
 Outros Passivos Circulantes 4.079 -
Não Circulante 164.687 284.266
 Impostos a Pagar 164.687 284.266
Patrimônio Líquido 18.837.815 19.114.570
 Capital Social 10.000.000 10.000.000
 Reserva de Capital 3.515 3.515
 Reserva de Lucros 8.834.300 9.111.055
Total do Passivo 46.510.755 44.063.418

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e respectivas demonstrações fi nanceiras, devidamente acompanhadas das notas 
explicativas correspondentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.  A Diretoria

DISAL DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.
CNPJ 62.277.041/0001-87

Relatório da Diretoria

Receita Bruta 2017 2016
 Revenda de Mercadorias 88.774.489 83.756.882
 Impostos e Contribuições sobre Vendas (69.670) (68.714)
 Devoluções (2.872.080) (4.265.774)
Receita Operacional Líquida 85.832.739 79.422.394
 Custo das Mercadorias Revendidas (62.804.138) (56.599.023)
Lucro Bruto 23.028.600 22.823.370
Despesas (Receitas) Operacionais (21.320.182) (20.514.404)
 Vendas e Administração (21.742.571) (20.905.489)
 Resultado Financeiro Líquido 294.600 573.419
 Outras Receitas (Despesas) 127.789 (182.335)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 1.708.419 2.308.966
 Imposto de Renda e Contribuição Social (785.173) (912.831)
Lucro Líquido antes da reversão do JCP 923.245 1.396.135
 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio - -
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício 923.245 1.396.135
Quantidade de Ação 114.174 114.174
Lucro/(Prejuízo) Líquido por Ação 8,09 12,23

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31.12.17 e 16 
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)

 2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1.804.164 2.236.662
Recebimentos de clientes 83.361.226 76.612.770
Pagamentos de fornecedores de
 mercadorias e despesas gerais (69.080.556) (64.288.936)
Pagamentos de salários, encargos e benefícios (11.136.021) (10.207.280)
Pagamento de impostos e contribuições (211.454) (203.017)
Recebimento (pagamento) de depósitos judiciais (722.127) 30.478
Recebimento (pagamento)
 de encargos fi nanceiros líquido 357.083 718.757
Pagamento do imposto de renda e da
 contribuição social sobre o lucro (763.988) (426.110)
Fluxos de caixa das
 atividades de investimentos (300.266) (100.902)
Adição do imobilizado/intangível (300.266) (100.902)
Venda do imobilizado - -
Fluxos de caixa das
 atividades de fi nanciamentos (1.319.579) (1.212.825)
Pagamento de REFIS (119.579) (192.825)
Dividendos pagos (1.200.000) (1.020.000)
Aumento (Redução) de caixa
 e equivalentes de caixa 184.319 922.935
Demonstração do aumento (redução)
  do caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 5.143.450 4.220.514
 No fi m do exercício 5.327.768 5.143.449
Variação do caixa e equivalentes
 de caixa no período 184.319 922.935

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em
31.12.17 e 16 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Francisco Salvador Canato - Diretor Presidente Renato Guazzelli - Diretor Luciano Miranda Fernandes - Contador CRC 1SP146509/O-1

 Reservas de Lucros
 Capital Reserva  Reserva para Retenção Lucros Total
 Social Capital Legal Expansão de Lucros Acumulados Patrimônio
Em 31 de dezembro de 2014 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 5.117.368 - 17.812.795
Lucro líquido do exercício - - - - - 2.105.639 2.105.639
Retenção de Lucros - - - - 2.105.639 (2.105.639) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.000.000) - (1.000.000)
Em 31 de dezembro de 2015 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.223.007 - 18.918.435
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.396.135 1.396.135
Retenção de Lucros - - - - 1.396.135 (1.396.135) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.200.000) - (1.200.000)
Em 31 de dezembro de 2016 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.419.142 - 19.114.570
Lucro líquido do exercício - - - - - 923.245 923.245
Retenção de Lucros - - - - 923.245 (923.245) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.200.000) - (1.200.000)
Em 31 de dezembro de 2017 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.142.387 - 18.837.815

1. Contexto Operacional: A DISAL Distribuidores Associados de Livros 
S.A. (a seguir designada como Companhia) é uma companhia anônima de 
capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
à Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Bairro Jaguara. A Companhia tem 
por objeto social a importação, exportação, comercialização, representação 
e distribuição de livros técnicos, culturais, científi cos, didáticos, revistas e 
outros. 2. Base para Preparação e Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base 
nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, observando 
as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 6404/76) 
que incluem dispositivos introduzidos, alterados e revogados pelas leis nºs 
11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 12.973, de 13 de maio de 2014. 3. 
Resumo das Principais Práticas Contábeis: Apuração do Resultado: 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. A receita com as vendas de 
mercadorias é reconhecida no resultado em função de sua realização. 
Uma receita não é reconhecida quando há incerteza signifi cativa de sua 
realização. Estimativas contábeis: As estimativas contábeis, revisadas 
anualmente, foram baseadas no julgamento da Administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
fi nanceiras, em conformidade com a prática contábil vigente. Itens 
signifi cativos, sujeitos a estas estimativas e premissas incluem, entre 
outros, depreciações de bens do ativo imobilizado. Disponibilidade: São 
representadas pelo valor de sua efetiva realização. Provisão para Crédito 
de Liquidação Duvidosa: Essa provisão é fundamentada em análise do 
histórico de perdas monitorada pela Administração, sendo constituída em 
montante considerado sufi ciente para cobrir as prováveis perdas na 
realização das contas a receber. Estoques: O estoque foi avaliado com 
base no custo médio ponderado não superando o custo de mercado. 
Demais Ativos Circulantes e não Circulantes: Estão apresentados ao 
valor de custo ou de realização, e inclui, sempre que cabível os rendimentos 

auferidos pró-rata tempore até a data do encerramento das demonstrações 
fi nanceiras. Imobilizado: O imobilizado é registrado pelo custo de 
aquisição, formação ou construção, corrigido monetariamente até 31 de 
dezembro de 1995, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação fi scal em 
vigor, que levam em consideração a vida útil estimada dos bens. Passivos 
Circulantes e não Circulantes: Estão demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos fi nanceiros e variações monetárias, incorridos 
até a data do balanço. Provisões: São registradas no momento em que a 
sociedade possui obrigações legais ou constituídas como resultado de 
eventos passados, e é provável que recursos econômicos sejam requeridos 
para saldar as obrigações. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas de riscos envolvidos. Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: O imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido do exercício corrente são calculados 
com base nas alíquotas previstas na legislação fi scal vigente na data da 
ocorrência do fato gerador, 15% mais adicional e 9%, respectivamente. 4. 
Resultado Líquido do Exercício: Demonstramos a seguir os efeitos 
extraordinários no ano de 2017 em comparação com o ano de 2016, que 
afetaram o resultado líquido do exercício:
Descrição 31/12/17 31/12/16
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 923.245 1.396.135
a) Efeitos extraordinários: Ajustes de Inventário/
 Perdas no Recebimento de Créditos 19.751 581.459
 Prejuízo na venda de aparas 455.767 - 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
 antes dos efeitos extraordinários 1.398.763 1.977.594
5. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2017, o Capital Social
da Companhia, totalmente integralizado em moeda corrente é de

R$ 10.000.000,00, dividido em 114.174 ações ordinárias nominativas.
6. Cobertura de Seguros: Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia 
possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os 
bens do ativo imobilizado e para os estoques, em montante considerado 
pela administração como sufi ciente para assegurar a reposição dos bens e 
a continuidade das operações da sociedade em caso de sinistros.
7. Hipotecas e Garantias: Os bens da Companhia, cujo saldo líquido 
contábil, no montante de R$ 1.621.013 não foram conferidos como garantia, 
estando, portanto, totalmente livres e desembaraçados de ônus ou 
gravames. 8. Agradecimentos: Registramos nossos agradecimentos a 
todos que contribuíram para a obtenção dos resultados ora apresentados: 
aos parceiros comerciais – clientes e fornecedores; e à comunidade 
fi nanceira – nossos credores, pela confi ança uma vez mais depositada em 
nosso trabalho. A toda equipe de trabalho, nosso especial reconhecimento 
pelo esforço, dedicação e comprometimento.

São Paulo, 20 de março de 2018

SPE Diogo Moreira S.A.
CNPJ/MF nº 12.360.052/0001-58

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

Ativo                  2017                  2016
Ativo circulante 202.450.066,55 200.608.259,15
Disponível 3.842,25 1.248,76
Estoques 202.436.012,74 200.597.348,83
Impostos a recuperar 9.661,56 9.661,56
Adiantamento Fornecedores 550,00 -
Total do ativo 202.450.066,55 200.608.259,15

Passivo e Patrimônio Líquido                  2017                  2016
Passivo circulante 332.886,26 63.241,54
Fornecedores 331.126,02 2.1.0257.375,14
Obrigações tributárias 1.760,24 2.1.045.866,40
Passivo não circulante 7.751.696,21 6.237.303,03
Partes relacionadas 7.751.696,21 6.237.303,03
Patrimônio líquido 194.365.484,08 194.307.714,58
Capital social 164.026.000,00 164.026.000,00
Reserva de capital 30.182.415,00 30.182.415,00
Lucros acumulados 157.069,08 99.299,58
Total do passivo e patrimônio líquido 202.450.066,55 200.608.259,15

Demonstração do Resultado
            2017            2016
Despesas/Receitas operacionais
Despesas comerciais (28.852,42) (3.720,50)
Despesas administrativas (27.310,38) (49.604,71)
Despesas/receitas financeiras (2.839,88) (5.049,66)
 (59.002,68) (58.374,87)
Lucro operacional (59.002,68) (58.374,87)
Despesas / receitas não operacionais 126.939,20 236.589,17
Resultado antes de provisão para o
 imposto de renda e contribuição social 67.936,52 178.214,30
Contribuição social (3.812,63) (7.094,70)
Imposto de renda (6.354,39) (11.824,51)
Resultado líquido do exercício 57.769,50 159.295,09

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital Lucros 

               social acumulados                   Total
Saldos em 31/12/2015 164.025.892,00 (59.995,51) 163.965.896,49
Integralização do capital 108,00 – 108,00
Lucro do exercício – 159.295,09 159.295,09
Constituição da reserva 
de capital 30.182.415,00 – 30.182.415,00
Saldos em 31/12/2016 194.208.415,00 99.299,58 194.307.714,58
Lucro do exercício – 57.769,50 57.769,50
Saldos em 31/12/2017 194.208.415,00 157.069,08 194.365.484,08

Demonstrações dos fluxos de caixa
           2017           2016
Das atividades operacionais
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social 67.937 178.214
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Estoques (1.838.664) (1.197.055)
Acréscimo em passivos
Fornecedores 274.142 47.743
Adiantamento Fornecedores (550) -
Obrigações trabalhistas e tributárias (4.106) (20.703)
Outros passivos – (35.035.454)
Caixa aplicado nas operações (1.501.242) (36.027.255)
Imposto de renda e contribuição social pagos (10.167) (18.919)
Caixa líquido (aplicados nas) atividades 
 operacionais (1.511.409) (36.046.174)
Das atividades de financiamento com acionistas
Integralização de capital – 108
Constituição de reserva – 30.182.415
Partes relacionadas 1.514.002 5.837.303
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
 de financiamento com acionistas 1.514.002 36.019.826
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa 2.593 (26.348)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.249 27.597
No final do exercício 3.842 1.249
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa 2.593 (26.348)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
(Valores expressos em Reais)

1. Contexto operacional – A Sociedade tem por objetivo a construção de 
edifícios, podendo ainda, participar de incorporação imobiliária. 2. Apre-
sentação das demonstrações contábeis: 2.1. Base de apresentação: 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2017 
foram preparadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas disposições contidas na lei das sociedades por ações 
(Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07), nos pronunciamentos, nas 
orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores. 3. Principais 
práticas contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa incluem dinheiro em espécie, depósitos bancários, investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudan-
ça de valor. 3.2. Estoques: Registrado pelo custo de aquisição, formação ou 
construção. 3.3. IRPJ e CSLL: O IRPJ e a CSLL são calculados e registra-
dos com base no lucro presumido, conside rando as alíquotas previstas pela 
legislação. 3.4. Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações 
contábeis são adotadas premissas para o reconhecimento das estimativas 
para registro de certos ativos, passivos e outras operações como: provisões 
para contingências e depreciação do ativo imobilizado e medições de recei-
tas e custos. Os resultados a serem apurados quando da concretização dos 
fatos que resultaram no reconheci mento destas estimativas, poderão ser 
diferentes dos valores reconhecidos nas presentes demonstrações. 3.5. Ati-
vos e passivos contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis 
para registro e divulgação de ati vos e passivos contingentes e obrigações 
legais são as seguintes: a) Ativos contingentes: são reconhecidos somen-
te quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em 
julgado. Os ativos contingentes com êxito provável são apenas divulgados 
em nota explicativa; b) Passivos contingentes: são provisionados quan-

do as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota expli-
cativa e os passivos contingentes ava liados como de perdas remotas não 
são provisionados e/ou divulgados; c) Obrigações legais: são registradas 
como exigíveis, independente da ava liação sobre as probabilidades de êxito. 
3.6. Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos 
circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo ou de re-
alização, incluindo, quando aplicá vel, as variações monetárias e os corres-
pondentes rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não circulantes 
demonstrados por valores conhe cidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, das variações monetá rias e os correspondentes encargos incorri-
dos. Não há ativos ou passivos sujeitos a ajustes relevantes para trazer sua 
mensuração a valor presente de realização. 4. Estoques – A composição 
do estoque da Sociedade é assim representada:
             2017             2016
Terrenos e gastos relacionados 199.509.032 197.670.368
Gastos com materiais prestações de serviços 2.926.981 2.926.981
 202.436.013 200.597.349
5. Partes relacionadas – A composição dos partes relacionadas da Socie-
dade é assim representada:             2017             2016
Ilaja Empreendimento Imobiliário Ltda 1.939.197 623.625
Iuni Participações e Serviços S/A. - 326.529
Maragogipe Investimentos e Participações Ltda 5.287.949 5.287.149
SCP Maragogipe Diogo Moreira 111.449 -
Parceiros de Negócios 413.101 -
 7.751.696 6.237.303
6. Capital social – O capital social autorizado em 31/12/2017 é de R$ 
164.026.000 milhões. O capital social é dividido em 184.076.313 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal. 7. Cobertura de seguros – A Em-
presa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos 
a riscos por montantes considerados pela Administração, como sufi cientes 
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

Diretoria
Rogério Gonçalves – Contador CRC 1SP 201.412/O-7

Para veiculação
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

ligue para

netjen@netjen.com.br
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Hans Freudenthal – Edicon – 117 paginas con-
tendo frases com seis palavras. Quase consegui imitá-lo! 
Uma obra genial de um autor, que do auto dos seus 90 
anos, com muita jovialidade, vive inovando. Um passo a 
mais e melhor que haikai . Uma expressiva obra de uma 
alma sempre inquieta. Ótimo!!

Histórias Narradas
por Apenas Seis Palavras

Malvina E. Muszkat – Summus –  A mes-
tre em psicologia clínica, realizou um trabalho 
com boa profundidade, no qual, valeu-se de 
sua vasta experiência ao traçar um retrospecto 

antropológico sobre a masculinidade humana, dando-nos 
conta desde primórdios, culminando a  momentos atuais, 
sobre a prevalência fálica em algumas sociedades. Não 
é um tratado feminista, nem contra ou a favor deste ou 
daquele. O viés proposto é de uma possível convivência, 
sem “litigâncias” sociais, para a prosperidade comum. 
Impactante.

O Homem Subjugado:
O dilema das masculinidades 
no mundo contemporâneo

Marcos N. Eberlin – Mackenzie – O mestre 
em química, que além de uma série de atributos, 
reconhecido e laureado internacionalmente, 

fundou o Laboratório Thomson de espectrometria de 
massas, lançou uma obra envolvendo trabalho de vulto 
e muito fôlego, que explica,  na forma de contra ponto, 
lastreado única exclusivamente, em dados científi cos 
bastante claros, qual a ciência mais assertiva  para en-
tendermos 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:

de todos os tempos

Kauê Bizzar – Autografi a –  Trabalho bem 
elaborado, que informa de maneira fl uida e 
consistente, a gênese desse esporte que envol-

ve muita disciplina e fl exibilidade corporal que ensejam 
um caráter de plena retidão. Conta ainda, algumas mini 
biografi as de grandes campeões nacionais mundo afora. 
Seus feitos são relatados de maneira exemplar, enfocando 
denodo  e obstinação. Esclarecedor.

A História do Jiu-Jítsu 
Brasileiro: Do jujútsu
ao jiu-jítsu brasileiro

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Página 10 São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de abril de 2018

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ir
ei

to
s 

re
se

rv
ad

os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-a

br
/1

8

SEGUNDA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2018

VANTAGEM DA EMPRESA EM PARTICIPAR DO PAT
Qual a vantagem da empresa em participar do programa do PAT, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DEMITIDO QUE VAI RECEBER O SEGURO-DESEM-
PREGO PODE RECOLHER O INSS COMO FACULTATIVO?

Informamos que não há qualquer vedação ou proibição que o traba-
lhador desempregado em gozo de seguro desemprego venha a efetuar 
o recolhimento de contribuição previdenciária facultativa.

PAGAMENTO POR META ATINGIDA
Cooperativa paga premiação aos seus funcionários que atingiram meta 
definida, trata-se de pagamento pontual de no máximo duas vezes por 
ano, como proceder com termos da reforma trabalhista? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR ACORDO
Como efetuar a rescisão por acordo na prática, quais as verbas do aviso 
e multa? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA ADMISSÃO, FÉRIAS, AFASTAMENTO E DEMISSÃO PODE-SE PAGAR 
A INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE PROPORCIONAL? 

Informamos que os artigos 192 e 193 da CLT, no qual dispõem sobre 
insalubridade e periculosidade, não expressam a possibilidade dos 
pagamentos em ocorrerem de forma proporcional de acordo com os 
dias do mês ou aos dias em que o empregado está exposto ao risco, 
portanto, deverá ser pago integralmente.

RECEBIMENTO INDIVIDUAL DO AUXÍLIO CRECHE
Benefício auxílio creche pode ser recebido por ambos os pais que trabalham 
em empresa diferentes? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SEFIP SEM MOVIMENTO
Empresa que permaneceu durante o ano de 2017 sem movimento e 
continua inativa em 2018, deve apresentar quais SEFIP? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao]. 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

RENATO FELLER,

NATALIE FERREIRA ASSAD,

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A versão online anuncia que ele 
apresentou novo habeas corpus à 
Justiça, para não se entregar, como 

foi determinado pelo juiz Sergio Moro. 
O conservador La Nacion destacou na 
manchete: “Acabou o tempo para Lula”, 
chamando a atenção para a falta de gran-
des manifestações na rua. Já o esquerdista 
Pagina 12 publicou foto de um manifestante 
com um cartaz de Lula, e o título: “A De-
mocracia Presa”.

No Chile, o La Tercera noticia que Lula 
estará “numa cela digna e isolada”, en-
quanto o La Razon, da Bolívia, diz que a 
decisão de Moro deixou o Brasil em estado 
de suspense. Na Colômbia, “Lula perdeu 
a batalha” é a manchete do El Colombia-
no. No Uruguai, o El Telegrafo mostra na 
capa que o governo “não emitirá qualquer 
comunicado referente a Lula”, citando o 
chanceler uruguaio Nin Novoa. O El Pais 
da Espanha – que tem uma versão online 
brasileira e outra latino-americana – des-
tacou que o ex-presidente “poderia” não 
se entregar à Justiça. 

A imprensa norte-americana continuou 
atenta aos desdobramentos. O Washington 
Post destacou na manchete: “Condenação 
à prisão de Lula reformula cenário político 
no Brasil antes de eleições presidenciais”. O 
The New York Times trouxe em destaque: 
“Juiz brasileiro ordena que ex-presidente 
do Brasil, Lula, inicie período de prisão”. 
A rede de TV CNN diz que “Juiz ordena 
prisão de ex-presidente brasileiro Lula 

Ordem de prisão de Lula repercute 
na imprensa internacional

A ordem de prisão do ex presidente Lula foi destaque nos principais jornais da América Latina.
Na Argentina, o Clarin estampou na capa “Terremoto politico no Brasil”

da Silva”. Segundo a matéria, conforme 
a ordem judicial, Lula deveria começar a 
cumprir sentença de 12 anos de prisão por 
corrupção, “uma medida que pode encerrar 
sua carreira política”.

Os principais jornais da Europa também 
amanheceram, na sexta-feira (6), com 
manchetes sobre o mandado de prisão do 
ex-presidente. A BBC de Londres traz, 
em manchete, que “Juiz do Brasil manda 
Lula se entregar”. E que “o sistema legal 
brasileiro costuma ir a uma velocidade gla-
cial, o ritmo desse processo surpreendeu a 
todos”. O espanhol El Mundo estampou na 
capa: “Lula: a queda de um gigante” e diz 
que sua prisão representa um fi nal trágico 

para a carreira do político.
O francês Le Figaro noticiou: “Lula para 

a prisão, a queda de um ídolo”, e lembra 
que o ex-presidente, ao fi nal de seus 
dois mandatos de quatro anos, deixou o 
governo com aprovação de oito em cada 
dez brasileiros. 

Outro periódico francês, o Le Monde, 
destaca: “Menos de 24 horas após o STF 
ter recusado o habeas corpus de Lula, 
Sérgio Moro afi rmou a execução imediata 
da sentença”. O jornal português Expresso 
detalhou as condições em que Lula fi caria 
preso, “num antigo dormitório com 15 m²” 
e avaliou como “atípica e apressada” a 
ordem de prisão do ex-presidente (ABr).

Se existe a alegação de que a 

presunção de inocência é clara na 

Constituição Federal, por que é 

possível interpretar esse texto?

“Ninguém será considerado culpa-
do até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória” 

(artigo 5°, LVII da Constituição Federal de 
1988). Esse é o texto submetido à análise 
do STF, com vistas a defi nir se um conde-
nado em segunda instância pode ou não já 
ser preso. Em outras palavras, o ponto em 
debate é: esse dispositivo constitucional 
determina que se aguarde o trânsito em jul-
gado da decisão condenatória, o que pode 
ocorrer em até quatro graus (instâncias), 
para a prisão do condenado?

Não pretendo neste espaço, obviamente, 
fazer juízo de valor ou manifestar opinião 
de um lado ou de outro. Minha pretensão 
(que é grande) é, em breves palavras, 
tentar explicar os fundamentos dessa 
discussão, haja vista que, aparentemente, 
o texto constitucional é claro. É fácil perce-
ber a posição e os argumentos daqueles que 
defendem a interpretação literal: quando a 
Constituição Federal escreve “considerado 
culpado”, ela faz a mais ampla referência 
possível, o que inclui a prisão. 

Portanto, um condenado somente pode 
ser preso com o trânsito em julgado da 
decisão condenatória, isto é, quando não 
houver mais possibilidade de recurso. 
Pode-se buscar a origem do texto legal 
no momento histórico em que a Con-
stituição Federal foi redigida. Após 21 
anos de ditadura militar, em que muitos 
foram executados sem qualquer tipo de 
julgamento, seria natural que a sociedade, 
reunida em Assembleia Constituinte, le-
vasse para as deliberações os traumas e 
os receios do violento momento histórico 
que se encerrava. 

A repercussão dessa experiência histórica 
é percebida em diversos outros dispositivos 
constitucionais, dos quais o artigo 5°, LVII é 
um simbólico exemplo. Porém, “a lei pode 
ser alterada sem que se altere uma única 
vírgula do seu texto” – já pontifi cou Miguel 
Reale, fi lósofo do Direito brasileiro respeita-
do internacionalmente. O que provocaria, 
então, essa “mudança da lei”? De acordo 
com o mesmo Reale, a mudança decorre do 
momento histórico-cultural da sociedade. 

Isto é: sendo alterados os valores que-
ridos e defendidos pela sociedade, justifi -
ca-se a “mudança da lei”, ainda que seu 
texto original seja preservado. Portanto, 
a decisão do STF sobre a presunção de 

inocência, que aparentemente contrariaria 
a literalidade do texto constitucional, não 
é desprovida de fundamento jurídico (e 
fi losófi co). Como, aliás, o STF já fez em 
outras muitas oportunidades, recentes e 
não tão recentes.

Gostaria de aproveitar o tema para tratar, 
sumariamente, do princípio da colegiali-
dade, que veio à tona no mesmo debate 
do STF. Admito que parece difícil, confuso 
até, entender porque um juiz ressalva sua 
posição mas vota contra ela, considerando 
que o colegiado (conjunto dos juízes no 
tribunal) já tem posição acerca do assun-
to em discussão. Na verdade, o juiz que 
assim se manifesta está se submetendo ao 
precedente, à estabilidade das decisões 
judiciais.

Portanto, o respeito ao princípio da 
colegialidade é essencial para a segurança 
jurídica e para a previsibilidade das de-
cisões do Poder Judiciário. A sociedade 
precisa prever, com certa segurança, como 
as questões jurídicas serão defi nidas nos 
tribunais superiores, sob pena de tornar 
insustentável o convívio social e o desen-
volvimento econômico.

É possível interpretar um texto legal claro?
Edison Carlos Fernandes (*)
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OBSERVAÇÕES:

  da 

2ª VRP – . 
- -  

 

 

Louis Albin e Persol 
 ação de USUCAPIÃO, visando a 

- 
 -se o presente edital para 

  

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0101364-85.2009.8.26.0006. - 

  
a FAMA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  -

pessoa de seu representante legal, LEANDRO SCARPONI DA COSTA, -25, que 
JOSÉ MOREIRA DE FREITAS  

 
 -

em 
 

 
 legais. Estando os requeridos em lugar 

 prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, 
 , 
 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta  

Companhia Agro Comercial São Paulo
CNPJ. 61.064.762/0001-46

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada em 27/04/2018, em sua sede social na Avenida São
Gabriel, 18, Jardim Paulista, Capital, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar e votar as
demonstrações financeiras referente ao exercício de 2.017; b) Eleger os membros da
diretoria para um novo mandato de 3 anos: c) Tratar de outros assuntos de interesse
social. Comunicamos ainda, que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede
social, os documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017. SP 06/04/2018.
aa) Leonardo Perego Junior - Diretor Presidente.                                  (07, 10 e 11)

JESIANE SOARES ALENCAR, 

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
15º Subdistrito - Bom Retiro 

Antonio Edgar Carvalho Patah - 
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