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BOLSAS
O Ibovespa: -3,37% Pontos: 
83.621,94 Máxima estável: 
86.537 pontos Mínima de 
-3,65% : 83.377 pontos Volu-
me: 17,36 bilhões Variação em 
2018: 9,45% Variação no mês: 
-2,9% Dow Jones: -0,22% Pon-
tos: 24.713,98 Nasdaq: -0,21% 
Pontos: 7.382,47 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6984 Venda: R$ 3,6994 
Variação: +0,65% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,78 Venda: R$ 3,88 
Variação: +0,78% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6868 Venda: R$ 
3,6874 Variação: +0,19% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6430 
Venda: R$ 3,8500 Variação: 
+0,71% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% ao 
ano. - Capital de giro, 9,32% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.289,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,16% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,690 
Variação: +0,68%.

Cotação: R$ 3,6975 Variação: 
+0,46% - Euro (17h38) Compra: 
US$ 1,1795 Venda: US$ 1,1796 
Variação: -0,12% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3590 Venda: R$ 
4,3610 Variação: +0,48% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3000 Ven-
da: R$ 4,5430 Variação: +0,58%.

Futuro: -3,19% Pontos: 84.015 
Máxima (pontos): 86.440 Míni-
ma (pontos): 83.560. Global 40 
Cotação: 778,697 centavos de 
dólar Variação: -0,98%.

“O diabo desta vida 
é que entre cem 
caminhos temos 
que escolher apenas 
um, e viver com a 
nostalgia dos outros 
noventa e nove”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro

bancos têm promovido não 
é sinônimo de que o crédito 
está retomando de forma mais 
fraca que o esperado, mas um 
ajuste em relação à queda da 
Selic e também a volta dos 
bancos para o crédito (AE).

O presidente do Banco 
do Brasil, Paulo Ca-
ffarelli, afi rmou que, 

independentemente da de-
cisão da última quarta-feira 
(16), do Copom de manter 
a Selic em 6,50% ao ano, a 
instituição vai reduzir juros 
de algumas modalidades de 
crédito. Ocorrerá, segundo 
ele, no cheque especial e na 
linha de capital de giro vol-
tada às empresas. “Estamos 
anunciando uma redução 
de juros em algumas linhas 
de crédito, principalmente, 
no cheque especial”, disse 
Caffarelli, durante conversa 
com jornalistas, na tarde 

Banco do Brasil vai reduzir 
juros em algumas modalidades 
de crédito, diz Caffarelli

de ontem (17), no evento do 
lançamento do projeto Orques-
trando o Brasil.

Segundo o executivo, a deci-
são do BC não pode ser encara-
da como uma surpresa porque 
não signifi ca que a cada Copom 
tem de se fazer uma redução 
de juros. “O Banco Central foi 
extremamente diligente tendo 
em vista o momento”, acrescen-
tou. A manutenção dos juros, 
conforme o presidente do BB, 
não ameaça de forma alguma 
a recuperação do crédito no 
País. Ele reafi rmou que há uma 
retomada do crescimento, mas 
que não ocorrerá na velocidade 
que o banco gostaria.

“É uma retomada do cresci-
mento (do crédito) com base 
em uma crise absolutamente 
grande, mas não tenho dúvida 
de que vamos continuar nesse 
processo de retomada”, desta-
cou Caffarelli, explicando que, 
neste momento, há uma série 
de efeitos externos que estão 
afetando o País.

Sobre dados divulgados re-
centemente e que motivaram 
a revisão das projeções para o 
PIB brasileiro, o presidente do 
BB disse que, se a economia 
não crescer 3% este ano, vai 
se expandir 2,5%. Dentro de 
um cenário de retomada da 
atividade, segundo ele, esse 

O presidente do Banco do Brasil reafi rmou que há uma retomada do crescimento,

mas que não ocorrerá na velocidade que o banco gostaria.

é um número “absolutamente 
forte”. 

Caffarelli ressaltou que a 
demanda por crédito tem 
crescido no País e que me-
diante a retomada economia a 
tendência é que a procura por 

empréstimos fi que ainda mais 
forte. De acordo com ele, os nú-
meros mostram que os desem-
bolsos de crédito tanto para 
pessoa física quanto jurídica 
estão crescendo. Disse ainda 
que a redução de juros que os 

O Brasil terá a maior produ-
ção de café da sua história. É o 
que confi rma o 2º levantamento 
da safra 2018, divulgado ontem 
(17), pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). A 
quantidade total deve fi car em 
58 milhões de sacas benefi cia-
das de 60 quilos. O crescimento 
apontado é de 29,1% em rela-
ção à safra passada, que alcan-
çou 44,9 milhões de sacas. Com 
relação ao arábica, a produção 
estimada é de 44,3 milhões de 
sacas, ou seja, um acréscimo 
de 29,4%. Já a quantidade de 
conilon deverá chegar a 13,7 
milhões de sacas, com aumento 
de 27,9%.

De acordo com o estudo, o 
bom resultado deve-se, entre 
outros motivos, à bienalidade 
positiva e às boas condições 
climáticas. No último período 
de alta bienalidade, que ocor-
reu em 2016, o país teve uma 
produção de 51,4 milhões de 
sacas, considerada até então a 
maior do país e superada pela 
safra 2018. Outro motivo para 
os números positivos seria o 
avanço do pacote tecnológico 

O maior estado produtor é 

Minas Gerais, com um total

de 30,7 milhões de sacas.

Juiz retira 
benefícios de Lula

Um juiz federal concedeu ontem 
(17) uma liminar que retira os 
benefícios pagos pela União ao 
ex-presidente Lula, como o cartão 
corporativo, assessores, motoris-
tas, carros e seguranças. A decisão 
atende a uma ação popular movida 
por Rubens Nunes, coordenador 
nacional e advogado do Movimento 
Brasil Livre (MBL). A liminar foi 
assinada pelo juiz federal Haroldo 
Nader, da 6ª Vara Federal da 3ª 
Região. O magistrado afirmou 
que, como o petista está detido 
em um prédio da Polícia Federal 
em Curitiba, seus benefícios não 
seriam mais necessários, pois Lula 
estaria “muito mais em segurança 
do que tivera quando livre”. 

Nader também ressaltou que, 
apesar da condenação do ex-
-presidente não mudar o que está 
previsto na lei em relação aos be-
nefícios a ex-ocupantes de cargos 
públicos, a Constituição prevê a 
suspensão de atos com custos para 
o patrimônio da União em caso de 
“inexistência dos motivos” que os 
justifi caram inicialmente. Para ele, 
por Lula estar preso, não precisa 
mais de funcionários especiais a 
seu dispor (ANSA).

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) rejeitou 
ontem (17) o último recurso 
do ex-ministro da Casa Civil, 
José Dirceu, contra a conde-
nação a 30 anos e nove meses 
de prisão pelos crimes de cor-
rupção, lavagem de dinheiro e 
participação em organização 
criminosa, no âmbito da Ope-
ração Lava Jato. O recurso, do 
tipo embargo de declaração, foi 
rejeitado pela Quarta Seção do 
TRF4, colegiado que reúne os 
membros das Sétima e Oitava 
turmas do tribunal, especiali-
zadas em direito penal. 

Eles determinaram a comu-
nicação imediata ao juiz federal 
Sérgio Moro, para que seja 
determinada a execução da 
pena de Dirceu. Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, é o 
responsável pela condenação 
em primeira instância. Cabe a 
ele decidir se decreta a prisão 
de Dirceu, com base no en-
tendimento atual do STF, que 
autoriza a execução provisória 
de pena após esgotados os re-
cursos em segunda instância.

No momento, Dirceu está 
solto, por força de um habeas 
corpus concedido em maio 
do ano passado pela Segunda 
Turma do STF, após ele ter 
fi cado quase dois anos preso 
em Curitiba preventivamente. 

O TRF4 condenou Dirceu a 30 

anos e nove meses de prisão.

Brasília - As denúncias feitas 
pelo executivo Joesley Batista, 
em maio de 2017, que envol-
veram o presidente Temer, 
trouxeram prejuízo político 
para o governo e também para a 
aprovação da reforma da Previ-
dência. A afi rmação foi feita on-
tem (17), pelo ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
quando questionado sobre a 
infl uência dessas denúncias 
na política e economia do País.

“Não posso ignorar que isso 
trouxe prejuízo político para 
o governo porque, durante al-
gum tempo, tivemos de gastar 
energia para fazer com que 
o Congresso se ocupasse da 
análise e da negativa de auto-
rização para que o presidente 
não fosse processado. O fato 
não existia, isso foi esclarecido 
e o Congresso não recebeu a 
denúncia”, afi rmou. Padilha 
reconheceu que, mesmo com 
a recusa da denúncia por parte 

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.
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Ministro da Defesa, general 

Joaquim Silva e Luna.

Brasília - O ministro da De-
fesa, general Joaquim Silva e 
Luna, minimizou ontem (17), a 
descoberta de registros da CIA 
americana, que documentam 
a participação de agentes do 
Estado brasileiro em operações 
para torturarem ou assassina-
rem cidadãos brasileiros no 
período da ditadura militar. 
Luna disse que este assunto 
se “esgotou” e é apenas uma 
questão de “historiadores”.

“Para o Ministério da Defesa, 
esse tema se esgota na Lei da 
Anistia. A partir daí, é uma ati-
vidade para historiadores e, se 
tiver demanda, para a Justiça. 
Isso passa a ser assunto de his-
toriadores e Justiça, se houver 
demanda. Com a Lei da Anistia, 
do ponto de vista militar, este 
assunto está encerrado”, disse. 
Essa declaração contradiz com 
a postura do próprio governo. 
Nesta semana, em visita à Chi-
na, o chanceler Aloysio Nunes 
confi rmou que vai requisitar 
os documentos “que ainda não 
foram publicados”. 

A iniciativa do governo bra-
sileiro se segue à revelação 
feita na semana passada pelo 
pesquisador da FGV, Matias 
Spektor, sobre um registro da 
CIA de 1974 informando que o 
ex-presidente Ernesto Geisel 
(1974-1979) aprovou uma po-
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Brasília - O ônus de arcar 
com honorários e as custas 
processuais em casos de der-
rota só deve passar para os 
trabalhadores que entraram na 
Justiça contra seus empregado-
res após o início da vigência da 
nova Legislação Trabalhista. A 
conclusão está no parecer da 
comissão do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) que tenta 
pacifi car a jurisprudência das 
novas regras, e que ainda será 
levado ao plenário do órgão. 

O texto da reforma trabalhis-
ta foi publicado em 13 de julho 
do ano passado e entrou em 
vigor no dia 11 de novembro. 
No entendimento dos nove 
ministros que formam a comis-
são, somente as ações judiciais 
iniciadas após desta data em 
diante estarão sujeitas à norma 
que passou para o trabalhador 
os custos do processo em cada 
de derrota na Justiça. 

A nova lei estabelece no 
artigo 790-B que “a responsa-
bilidade pelo pagamento dos 
honorários periciais é da parte 
sucumbente na pretensão obje-
to da perícia, ainda que benefi -
ciária da justiça gratuita”. Para 
os ministros da comissão, esse 

TST tenta pacifi car a 

jurisprudência

das novas regras.
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Lula Marques/Bloomberg

Alta do dólar
Pelo quinto dia consecutivo, a 

cotação do dólar comercial fechou 
em alta, dessa vez de 0,61%. Com 
isso, o preço de venda da moeda 
norte-americana terminou o dia em 
R$ 3,701, o maior valor em 26 me-
ses. A alta do dólar ocorre um dia 
depois do Copom decidir manter 
os juros básicos da economia em 
6,5% ao ano, numa tentativa de 
lidar com o aumento da volatilidade 
internacional de capitais e evitar a 
retirada de investimentos do país.

Denúncias contra Temer causaram 
‘prejuízo político’ ao governo

prejuízo na aprovação da refor-
ma da Previdência”, enfatizou 
o ministro que aproveitou para 
defender a necessidade da 
reforma, ao dizer que “não se 
pode pensar em estabilidade 
fi scal no Brasil sem ter cora-
gem de se enfrentar a questão 
previdenciária”. 

Ele lembrou que mais de 50% 
do orçamento da União hoje 
está comprometido com a segu-
ridade social, especifi camente 
com a Previdência. “Temos de 
seguir no rumo da reforma”, 
afi rmou, lembrando que talvez 
não seja possível mais fazer no 
governo Temer, em razão da 
intervenção na área de segu-
rança do Rio de Janeiro. Mas, 
destacou, o próximo governo 
terá de debater e ter propostas 
para a questão. “Como ocorreu 
em outras nações do mundo, 
que tiveram que enfrentar esse 
tópico, nós teremos de enfren-
tar”, afi rmou (AE).

da Câmara, o episódio trouxe 
prejuízos porque se perdeu 
tempo analisando o tópico.

“A reforma da Previdência 
estava praticamente aprovada 
quando esse tópico veio à luz. 
Se a tivéssemos aprovado, 
seguramente a situação fi s-
cal brasileira e a projeção de 
crescimento do PIB teria sido 
muito diferente. Então, houve 

TST: cobrança de custa 
processual só após reforma

trecho não deve ser aplicado 
aos processos antigos. 

Segundo o parecer, outro 
trecho da nova lei que só deve 
valer para os processos iniciados 
a partir de 11 de novembro é o 
artigo 793-C, que estabelece que 
“o juízo condenará o litigante de 
má-fé a pagar multa, que deverá 
ser superior a 1% (um por cento) 
e inferior a 10% (dez por cento) 
do valor corrigido da causa, a 
indenizar a parte contrária pelos 
prejuízos que esta sofreu e a 
arcar com os honorários advo-
catícios e com todas as despesas 
que efetuou” (AE).

TRF4 nega último recurso 
e autoriza prisão de Dirceu

Apesar de solto, por determina-
ção de Moro, Dirceu utiliza uma 
tornozeleira eletrônica e não 
pode se ausentar de Brasília, 
onde tem residência.

Dirceu foi condenado por Moro 
a 20 anos e 10 meses de prisão em 
maio de 2016. Em setembro do 
ano passado, o TRF4 aumentou a 
pena para 30 anos e nove meses. 
A pena foi agravada devido a seus 
antecedentes. O ex-ministro 
já tem outra condenação por 
corrupção no caso do mensa-
lão. O TRF4 negou os últimos 
embargos e autorizou a prisão 
também de Gerson Almada, ex-
-vice-presidente da Engevix, e do 
lobista Fernando Moura, antigo 
aliado de Dirceu (ABr).

Levantamento de café da Conab 
mostra produção recorde

neste setor, sobretudo de varie-
dades mais produtivas.

O maior estado produtor é 
Minas Gerais, com um total de 
30,7 milhões de sacas, sendo 
30,4 milhões de arábica e 335,8 
mil sacas de conilon. No Espí-
rito Santo, a produção chegou 
a 12,8 milhões de sacas, com 
8,3 milhões para conilon e 4,5 
milhões para o arábica. Em São 
Paulo, onde só é produzido 
o café arábica, a quantidade 
chegou a 6,1 milhões de sacas. 
A Bahia também apresentou 
bons resultados, com produção 
de 2,7 milhões do conilon e 1,8 
milhões do arábica (GI/Conab).

Documentos da CIA são 
‘assunto de historiadores’

lítica de “execuções sumárias” 
de opositores do regime. 

Outro memorando, de 11 
de fevereiro de 1971, escrito 
pelo assessor do Conselho Se-
gurança Nacional dos Estados 
Unidos, Arnold Nachmanoff,  
mostra que o governo america-
no acreditava que o presidente 
brasileiro Emilio Garrastazu 
Médici “devia ter consciência 
da extensão da violência usa-
da pelas forças de segurança 
brasileiras”. “E, talvez, dado 
consentimento tácito em vez 
de enfrentar os elementos da 
linha dura nas Forças Armadas” 
(AE).
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Um dos ideólogos do 

Estado afi rmava com 

convicção que o novo 

império duraria mil 

anos.

Para tanto era preciso 
praticar toda sorte de 
aberrações fosse contra 

quem fosse para que uma raça 
superior dominasse o mundo. 
Só ela seria capaz de recuperar 
a Idade do Ouro, como outras 
civilizações fi zeram no passa-
do. O  instrumento principal 
era liquidar com a democracia, 
considerada fraca, insufi ciente 
para um pais que pretendia 
liderar o mundo. Era necessá-
rio uma ditadura com o poder 
concentrado nas mãos de um 
homem só, como um kaiser 
moderno. 

Este tirano era Adolf Hitler. 
Um lobo vestido com pele 
de cordeiro, uma vez que 
se elegeu primeiro ministro 
em eleições democráticas e, 
como tantos outros, deu um 
golpe de estado e mandou 
fechar o parlamento. Foram 9 
anos de agonia, perseguição, 
massacres, câmaras de gás, 
genocídios e propaganda do 
regime. Muita propaganda 
nos veículos de comunicação 
estatais e absolutos. 

Os anos de gás se desfi ze-
ram com a derrota militar, o 
julgamento dos carrascos e 
uma montanha de documentos 
sobre o horror vivido e imposto  
pela ditadura ao povo e seus 
conquistados. Os arquivos fo-
ram abertos e historiadores de  
todo o mundo tiveram acesso 
a tudo. Muitos documentos só 
foram divulgados muitos anos 
depois. Ainda assim ninguém 
escapou da justiça e da histó-
ria. Novos partidos e políticos 
surgiram e transformaram a 
Alemanha em uma democracia 
estável e potência econômica.

Os adeptos do comandante 
descobriram como calar a opo-
sição. Sequestro do desafeto, 
tortura e uma  boa dose de 
óleo de rícino.  Os grupos dos 
camisas pretas, conhecidos 
como fascio di combattimento, 
foram chamados para a capital 
do  reino. Diante de uma ame-
aça de guerra civil em Roma, o 
rei não teve outra alternativa 
se não nomear o Duce como 
chefe supremo do governo. 
Mussolini prometeu restaurar 
para a Itália o prestígio da an-
tiga Roma. Começaria com a 
recuperação do Mediterrâneo, 
o velho mare nostrum. 

Para isso precisaria invadir 
algumas praias em volta, como 
o norte da África, Grécia entre 
outras. Aliado aos nazistas e 
direitistas nipônicos ajudou 
a formar o eixo. O desastre 
foi imenso. Sem a pujança 
industrial e bélica dos seus 
aliados, a Itália foi a primeira 
a sucumbir na grande matan-
ça conhecida como Segunda 
Guerra Mundial. Um dia antes 
de ser enforcado o Duce tinha 
uns nove milhões de seguido-
res, depois da queda do regime 
não havia ninguém. 

A democracia voltou tam-
bém com novos políticos e 
partidos apesar das crises 
constantes da república parla-
mentar à milanesa. Os arquivos 
foram abertos, os processos 
iniciados, os historiadores 
puderam ter acesso a todos 
os documentos para contar o 
que se passara na península.

A América do Sul também 
viveu ditaduras violentas. É 
verdade que nenhuma chegou 
ao grau de violação dos direitos 
humanos do nazismo, fascismo 
ou do comunismo estalinista. 
Depois da queda dos caudilhos 
de diversas matizes, as nações 
se esforçaram para erigir siste-
mas democráticos. Contudo os 
partidos não acompanharam o 
desejo de  mudança e inovação. 
O campo foi arrumado para 
que velhos líderes políticos 
que  transitaram nas ditaduras 
reaparecessem como se não 
tivessem tido nenhum com-
promisso com o passado. 

As sociedades que ansiavam 
por novas propostas e políticos 
tiveram que engolir os mesmos 
sob o pretexto de não atrapa-
lhar a construção da democra-
cia, como a Nova República no 
Brasil. Contudo, ao  contrário 
dos países europeus, os arqui-
vos não foram abertos para 
os historiadores e defensores 
dos direitos humanos. Muitos 
foram destruídos. Houve uma 
acomodação da velha política 
com os que praticaram barba-
ridades na época da ditadura, 
consolidado pela anistia. 

A diferença entre esses 
ambientes é que na Europa o 
velho foi descartado e abriu 
caminho para o novo. No Brasil 
os velhos estão onde sempre 
estiveram, com as rédeas dos 
partidos nas mãos, privilégios 
de toda ordem e ocupam os 
postos de governo com pompa 
e circunstância.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multi plataforma.
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Pelo menos 24 perfi s sociais 
associados à Rússia e ao leste 
europeu foram criados para 
atuar na campanha presidencial 
de 2014 a favor do então candi-
dato pelo PSDB, Aécio Neves. 
A informação foi revelada por 
pesquisadores da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e ante-
cipada pela revista “Veja”. O 
grupo analisou sub-redes de 
perfi s automatizados, conhe-
cidos por robôs.

De acordo com a pesquisa, 
os robôs foram programados 
para publicar 14.440 intera-
ções no Twitter favoráveis ao 
tucano utilizando 24 perfis, 
cerca de 600 publicações cada 
um. Os especialistas afirmam 
que as contas foram criadas 
praticamente na mesma data, 
em 2 e 3 de agosto de 2013, 
e encerraram as atividades 
entre outubro e novembro de 
2014. O período coincide com 
o primeiro e segundo turno 
das eleições, diz o texto da 
revista.

O pesquisador da FGV, Amaro 
Grassi, explicou que todos os 

Goleiro anunciou seu ‘adeus’ à Velha Senhora ontem (17).

O goleiro italiano Gianluigi 
Buffon anunciou ontem (17) 
que a partida contra o Verona, 
amanhã (19), será a última 
de sua carreira com a camisa 
da Juventus. Com lágrimas 
nos olhos, Buffon revelou a 
decisão de se aposentar em 
uma entrevista coletiva no 
Allianz Stadium de Turim. 
“Neste sábado será minha 
última partida com a Juventus 
e acredito que é a melhor ma-
neira de terminar esta grande 
aventura”, disse.

Para ele, este momento “é 
um dia repleto de emoção, ao 
qual chego com serenidade e 
com muita felicidade. Estes 
sentimento são fruto de uma 
trajetória extraordinária”. 
Buffon ainda não informou 
se vai deixar defi nitivamente 
o futebol e disse que tomará 
uma decisão até a próxima 
semana. Acompanhado pelo 
presidente da ‘Velha Senhora’, 
Andrea Agnelli, o goleiro da 
seleção italiana afi rmou que 
recebeu diversas “propostas 
estimulantes dentro e fora do 

Campanha dá dicas para consumidor evitar compras 

desnecessárias.

Essas ofertas tentadoras 
muitas vezes podem ser 
o gatilho para o consumo 

desenfreado. E o combate ao 
consumo excessivo é o foco da 
campanha de educação fi nan-
ceira ‘No meu dinheiro mando 
eu’, da Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar 
(Abrapp). 

“As mais comuns são as 
grandes promoções com zero 
de entrada; pague 2 e leve 3; 
cartão de crédito com o limite 
turbinado; 50% OFF; 10x sem 
juros; planos anuais e a Black 
Friday”, disse o integrante da 
Comissão de Estratégia da 

O país tem a segunda população mais idosa do mundo.

Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Nacional de Estatísti-
ca (Istat) da Itália revelou que a 
população do país está cada vez 
mais idosa e solitária, devido 
à queda populacional e à alta 
expectativa de vida. 

Segundo o relatório, em 1º de 
janeiro de 2018, 60,5 milhões 
de pessoas viviam na Itália. 
Porém, no mesmo período do 
ano anterior, o país abrigava 100 
mil habitantes a mais.

O estudo também ilustra 
que a nação europeia, depois 

do Japão, é a segunda com po-
pulação mais idosa do mundo. 
A expectativa de vida para um 
italiano homem é de 80 anos e 
seis meses, e para as mulheres, 
de 84 anos e nove meses.

Os dados também apontam 
um aumento na “fragilidade” 
dos italianos, já que 17,2% 
apresentam baixo ou nenhum 
suporte social. Além disso, os 
idosos passam até 70% do tem-
po sozinhos e só interagem com 
outras pessoas durante quatro 
horas por dia (ANSA).
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Funcionários 
de hotéis 

serão 
treinados para 

primeiros 
socorros

A Cruz Vermelha Brasi-
leira e a Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis 
(Abih) assinaram convênio 
para que a instituição de 
ajuda humanitária passe a 
oferecer aos trabalhadores 
de hotéis de todo o país 
cursos de primeiros socor-
ros. Segundo o presidente 
nacional da Cruz Vermelha, 
Júlio Cals, o treinamento 
básico de 4 horas vai ser mi-
nistrado por voluntários das 
fi liais estaduais da entidade, 
a pedido dos donos de hotéis, 
pousadas e resorts.

“Estaremos à disposição 
de todos os estabelecimen-
tos do Brasil para implemen-
tar o curso de capacitação 
que já oferecíamos a qual-
quer pessoa interessada. 
Basta o proprietário entrar 
em contato com a fi lial da 
Cruz Vermelha Brasileira e 
oferecer o local”, disse Cals. 
Graças ao convênio, a insti-
tuição conseguiu reduzir de 
R$ 120 para R$ 20 o valor 
a ser cobrado dos estabe-
lecimentos por empregado 
capacitado. 

“Com a expertise acumu-
lada em 150 anos, nossos 
voluntários vão ensinar 
como as pessoas devem 
agir se alguém estiver en-
gasgado, tendo uma parada 
cardiorrespiratória e como 
lidar com outras situações, 
estabilizando a vítima até a 
chegada dos responsáveis 
pelo atendimento”, acres-
centou Cals, defendendo 
que toda pessoa deveria 
aprender noções básicas de 
primeiros socorros.

O setor hoteleiro é o pri-
meiro segmento a fechar 
um convênio desta natureza 
com a Cruz Vermelha Brasi-
leira. “Isso demonstra que 
os empresários do setor não 
estão preocupados só em re-
ceber os hóspedes, mas sim 
em fi delizá-los. E ver que um 
estabelecimento tem este 
tipo de preocupação com 
certeza ajuda a conquistar 
o hóspede”, fi nalizou Cals. 
Segundo a Abih, o setor 
hoteleiro responde por mais 
de 1,3 milhão de empregos 
diretos e 675 mil indiretos 
em todo o Brasil (ABr).
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Campanha alerta consumidor para 
“armadilhas” na hora de comprar

Comprar um vestido pela metade do preço ou um carro zero quilômetro sem precisar dar uma entrada

antes é preciso fazer sobrar 
e, depois consumir de forma 
consciente na hora e no mo-
mento certo. Entendemos que a 
educação fi nanceira é uma base 
importante para a aposenta-
doria. O jovem que administra 
com sabedoria as suas fi nanças 
e faz uma poupança previden-
ciária, chegará a maturidade 
com a segurança de uma fonte 
de renda confi ável”, defende 
o presidente da Abrapp, Luis 
Ricardo Martins (ABr).

Abrapp, Cristiano Verardo. A 
campanha descreve “armadi-
lhas” que seduzem  para dar 
dicas ao consumidor de como 
não se deixar levar pelo impulso 
de comprar e a cometer erros. 

Em relação aos planos de 
academias de ginástica, por 
exemplo, a recomendação é 
que consumidor avalie quais 
as vantagens e desvantagens 
de contratar um plano anual, 
semestral ou mensal e analisar 
a economia real ao contratar 
o serviço. Verardo alerta que 
o consumidor precisa refl etir, 
antes de comprar, se realmente 
necessita daquele produto ou 
serviço.

“Os consumidores também 
não avaliam os custos envolvi-
dos em uma compra, como por 
exemplo, o seguro e o IPVA do 
carro novo; ração, consultas, 
brinquedos e remédios de um 
novo cachorrinho; ou alimen-
tação, hospedagem e passeios, 
ao comprar uma passagem de 
avião em uma oferta relâmpa-
go”, disse. Outros exemplos 
citados são “achar que é ne-
cessário ter os produtos tops 

de linha”, “não apurar os juros 
ou taxas cobradas em suas 
transações comerciais” ou ain-
da adquirir itens “baratinhos” 
sem avaliar a qualidade da 
mercadoria.

A ideia da campanha não é 
colocar em dúvida os benefícios 
das ofertas e promoções, mas 
chamar a atenção para a res-
ponsabilidade do consumidor 
sobre a tomada de decisão. 
“Não somos contra o consumo. 
Dinheiro é feito para gastar, mas 

Amanhã será a última 
partida de Buffon pela Juve

campo”, mas precisa pensar.
“No fi nal vou seguir o que 

minha natureza está gritando. 
Para mim a essência da vida é 
encontrar um desafi o e lutar por 
esse desafi o até o fi m”, explicou 
o atleta. O presidente da Juve 
agradeceu o goleiro pelos 17 
anos em que o atleta defendeu 
a camisa do clube. “Seus núme-
ros são loucos, com a Juve ele 
ganhou 26 troféus, disputou 17 
temporadas extraordinárias”, 
ressaltou Agnelli.

O goleiro, que disputou 
176 partidas com a Azzurra 
também não vai disputar o 
amistoso entre Itália e França 
no dia 4 de junho. Revelado 
pelo Parma, o goleiro está na 
Juventus desde 2001 e cole-
ciona nove títulos na Série A 
(recorde absoluto) e cinco 
Copas da Itália (uma pelo 
Parma e quatro pela Juve). 
Além disso, o arqueiro tam-
bém venceu a Copa do Mundo 
de 2006 com a Itália (ANSA).

Italianos são cada vez 
mais velhos e solitários

Pesquisa aponta que Rússia ajudou 
Aécio nas eleições de 2014

indícios revelam que os perfi s 
falsos eram programados por 
usuários na Rússia e no Leste 
Europeu, já que a análise vin-
culou prestadoras de serviço 
às campanhas dos candidatos 
e sites cujos conteúdos foram 
compartilhados.

Uma das preocupações é 
de que as eleições deste ano 
também sofram interferência 
externa, como teria ocorrido 

nas presidenciais dos Estados 
Unidos em 2016, na qual Donald 
Trump saiu vencedor. Ainda 
segundo a publicação, após a 
revelação, a assessoria de Aécio 
afi rmou que “não usou robôs 
nem autorizou que qualquer 
empresa ou pessoa o fi zesse” e 
que, pelo contrário, foi vítima de 
robôs que atuaram pela campa-
nha de sua adversária, a petista 
Dilma Rousseff  (ANSA).

A informação foi revelada por pesquisadores da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e antecipada pela revista “Veja”.
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A - Reino da Felicidade
Ofi cialmente conhecido como Reino do Butão, o país localizado no sul 
da Ásia, traz uma história rica em cultura e tradições diferenciadas 
dos demais destinos do mundo. Desde seus primórdios feudais até o 
seu primeiro contato com o Império Britânico, o Butão se destaca no 
continente asiático e desperta grande curiosidade entre os viajantes e 
exploradores. Em busca de proporcionar uma visita completa pelo país, 
a Teresa Perez Tours leva um grupo de viajantes para um roteiro per-
sonalizado nessa aventura. Entre os dias 14 e 26 de novembro, o grupo 
poderá desfrutar de passeios únicos em Thimbu, Punakha e Paro. Para 
saber mais acesse: (www.teresaperez.com.br).

B - Novos Talentos
Em sua 10ª edição, o Prêmio CBN de Jornalismo Universitário abre 
inscrições nesta segunda-feira (21). O tema para as reportagens é 
“Educação digital: cidadania, ética, bullying, privacidade e relaciona-
mentos. Quais são os desafi os do mundo conectado?”. Os interessados 
podem se inscrever pelo site (www.cbn.com.br) até o dia 31 de agosto. 
O prêmio objetiva descobrir novos talentos e aproximá-los do rádio: o 
vencedor e dois participantes, que receberão menções honrosas, terão 
seus materiais veiculados em rede nacional. Além disso, o primeiro 
colocado terá direito a troféu, um celular e visita supervisionada para 
acompanhar o funcionamento da CBN em São Paulo com as despesas 
de passagem e hospedagem pagas.

C - Seminário sobre o STJ 
Nos próximos dias 24 e 25 de maio (quinta e sexta-feira), a Associação 
dos Advogados de São Paulo (AASP) realiza, em sua sede (R. Álvares 
Penteado, 151 – Centro), o IX Seminário sobre o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). O evento conta com a participação de seis ministros da 
Corte: Antonio Carlos Ferreira, Sebastião Reis Jr., Rogério Schietti, 
Jorge Mussi, Raul Araújo e Ricardo Villas Bôas Cueva. Na quinta (24), 
às 19h, ocorre a solenidade de abertura, seguida das palestras com os 
ministros Antonio Carlos Ferreira, Sebastião Reis Jr., Rogério Schietti 
e Jorge Mussi. Destaque também para o debate sobre a área Penal, que 
terá a participação do advogado criminalista Antonio Cláudio Mariz de 
Oliveira. Mais informações: (www.aasp.org.br/educacional/cursos) tel. 
(11) 3291-9200. 

D - Melhoria do Estado 
Para ampliar a participação democrática dos interessados em discutir 
saídas para o país, a rede social Colab, uma plataforma de gestão cola-
borativa promove, entre os próximos dias 22 e 24, o Colab Gov Summit, 
evento 100% digital e gratuito com a participação de 40 dos maiores 
especialistas em gestão pública no Brasil. No grupo estão presidenciá-
veis, prefeitos, ativistas políticos, especialistas e gestores públicos. Os 
debates têm como foco a visão de cada um sobre o que falta para tornar 
o Estado brasileiro mais efi ciente, transparente e com participação dos 
cidadãos. O formato online também permite uma participação ativa sem 
a necessidade de deslocamento, aumentando as chances de massifi cação 
do conteúdo. Saiba mais em: (http://summit.colab.re).

E - Projetos de Impacto
A WeWork, plataforma que oferece espaços de trabalho, comunidade e 
serviços a mais de 248 mil pessoas ao redor do mundo, anuncia a chegada 
ao Brasil de sua maior iniciativa global: o Creator Awards. A premiação 
reconhece iniciativas de alto impacto lideradas por pessoas ou organi-
zações de diferentes áreas e em diferentes estágios de crescimento. Por 
meio de aportes fi nanceiros, o prêmio incentiva empreendedores, negó-
cios de pequeno porte, empresas em desenvolvimento, ONGs e artistas 
possam levar adiante os seus projetos e sonhos e contribuir para fazer 
a diferença. Com inscrições abertas até 15 de junho, o prêmio distribui 
mais de R$ 2 milhões. Inscrições e mais informações pelo site: (https://
creatorawards.wework.com/pt-BR/).

F - Aceleração de Startups
A Wow, uma das principais aceleradoras de startups do Brasil, abriu 
as inscrições para mais uma rodada do seu programa de aceleração. 
Esta rodada de investimentos faz parte do Investac III, fundo cria-
do pela Wow formado por mais de 170 investidores individuais. O 
programa irá selecionar startups em duas modalidades: early stage, 
quando já possuem um protótipo, mas ainda não geram receita; e 
growth stage: startups com tração comprovada e que podem já ter 
recebido investimentos anteriores. As inscrições podem ser feitas 
pelo do site da Aceleradora Wow (http://www.wow.ac/pt/inscricao/) 
até o dia 2 de junho.

G - Foco em Alimentação 
A Fundação Cargill está com inscrições abertas para o Edital 2019. A 
instituição objetiva a promoção da alimentação saudável, sustentável e 
acessível do campo ao consumidor e, por isso, estimula o desenvolvimento 
e apoia a gestão de projetos realizados por Ongs ou pessoas jurídicas 
com negócios de impacto social que estejam num raio de até 150 km do 
entorno das unidades e escritórios da Cargill. Portanto, serão aceitos 
projetos que atuem na região de Barreiras, Ilhéus, Itumbiara, Rio Verde, 
Goiânia, Balsas, Uberlândia, Três Lagoas, Primavera do Leste, Sinop, 
Santarém, Maringá, Castro, Ponta Grossa, Toledo, Paranaguá, Porto 
Velho, Chapecó, Porto Ferreira, Itapira, Campinas, Mairinque e São 
Paulo. Regulamento e inscrição no site: (www.alimentacaoemfoco.org.br).

H - Terceirização nas Empresas
As novas regras da terceirização têm gerado dúvidas por parte dos 
empresários. Por isso, a Distrital Norte da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) promove no próximo dia 24 (quinta-feira), a palestra 
“Terceirização: uma abordagem estratégica focada em resultados”, com 
o especialista Lívio Giosa, administrador e consultor de empresas, pro-
fessor e escritor. O evento terá início às 20h na distrital, que fi ca na Rua 
Jovita, 309, Santana. A participação é gratuita e aberta aos interessados 
de todas as regiões da capital. Inscrições podem ser feitas no site (http://
eventos.acspservicos.com.br/eventos/evento_inscrito/formMany/951). 

I - Educação Fiscal 
O Prêmio Nacional de Educação Fiscal está com as inscrições abertas. 
Serão sete vencedores: três escolas, dois órgãos públicos (prefeituras, 
universidades etc.) e dois jornalistas, por trabalhos que valorizam a impor-
tância social dos tributos, da qualidade dos recursos públicos, do combate 
à sonegação fi scal, do cuidado com o patrimônio público, entre outros 
ligados ao tema. Considerado o ‘Oscar’ da cidadania fi scal, a premiação tem 
o objetivo de promover a discussão sobre a importância social dos tributos 
e o acompanhamento dos gastos públicos do Brasil, além de identifi car e 
reconhecer iniciativas bem-sucedidas no país. As inscrições se estendem 
até o dia 13 de julho pelo site (www.premioeducacaofi scal.org.br).

J - Otoneurologia e Foniatria
Temas relacionados à Otologia, Otoneurologia e Foniatria serão colocados 
em discussão durante a 3ª edição do Combined Meeting, evento promovido 
pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial. 
O encontro será realizado entre os próximos dias 25 e 27, na Câmara Ameri-
cana de Comércio (Amcham), e promove, intensa troca de conhecimentos 
e compartilhamento de experiências, além da ampliação de ideias entre os 
participantes. O evento traz as especialidades de Otoneurologia e Foniatria e, 
pela segunda vez, sedia também o Four Otology, da Otologia. Com uma grade 
preparada para trazer o que há de mais novo em cada segmento. Mais infor-
mações: (http://aborlccf.org.br/IIICombined/default.asp) tel. (11) 5053-7502.

A - Reino da Felicidade
Ofi cialmente conhecido como Reino do Butão, o país localizado no sul 

D - Melhoria do Estado 
Para ampliar a participação democrática dos interessados em discutir 

O cliente não suporta 

mais o vendedor com 

discurso pronto

Considerada por muitos 
uma “arte”, a venda 
quase sempre exige 

o uso de técnicas, desde o 
momento da aproximação ao 
cliente até o acompanhamento 
da satisfação com o produto ou 
serviço adquirido. 

Da mesma forma que a pre-
sença de técnicas pode garan-
tir a fi delidade do comprador, 
a ausência delas também pode 
não apenas prejudicar a nego-
ciação, mas também fazer com 
que esse mesmo comprador 
nunca mais retorne à loja ou 
ao site, já que o e-commerce é 
cada vez mais crescente.  

Como aprender a vender não 
é algo que se faça do dia para 
a noite, listo quatro erros que 
jamais devem ser cometidos 
durante a venda. Nunca re-
pita essas práticas e tenha as 
portas de seu estabelecimento 
sempre abertas para novos 
e, principalmente, antigos 
clientes.
 • Antipatia é um problema 

grave. Tão importante 
quanto estar com a apa-
rência bem cuidada é 
criar a identifi cação com o 
comprador logo de cara, já 
que o tempo para se vender 
é cada vez menor. Agir de 
acordo com o perfi l de 
cada cliente é fundamental 
para que a confi ança seja 
gerada. Ganhar a confi ança 
já é um grande passo para 

que o negócio seja fechado!
 • Clichê atrás de clichê 

já deixou de ser algo 
agradável. O cliente não 
suporta mais o vendedor 
com discurso pronto. Um 
profi ssional bem prepa-
rado, com informações 
sobre o produto e capaz 
de entender a real necessi-
dade do comprador recebe 
muito mais atenção que o 
“vendedor charlatão”.

 • Falta de conhecimento 
sobre o produto ou ser-
viço é fatal. Numa época 
em que a internet está 
ao alcance de todos e as 
informações são cada vez 
menos confidenciais, o 
comprador pode muito 
bem obter detalhes sobre 
o que procura sem mesmo 
sair de casa. Portanto, um 
vendedor superfi cial já não 
tem mais espaço. Prepare-
-se, estude e passe algo 
de diferente a quem está 
procurando por você.

 • Invadir o espaço do cliente 
é, no mínimo, inconve-
niente. Aborde, pergunte 
e fi que sempre à dispo-
sição. Mas também saiba 
ouvir, espere pelo diálogo 
e lembre-se: o vendedor é 
um solucionador de pro-
blemas, que está ali para 
ajudar quem o procura a 
suprir as necessidades, 
e não um adivinha, com 
perguntas e sugestões no 
momento errado.

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).

Mário Rodrigues (*)

Negociação foi revelada

um ano depois da

Operação Carne Fraca.

Pouco mais de um ano de-
pois da Operação Carne Fraca 
denunciar um esquema de adul-
teração de carnes em diversas 
empresas, o que gerou uma 
crise com outros países que 
suspenderem temporariamen-
te a importação do produto, o 
ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, anunciou ontem (17) 
que o governo da Coreia do 
Sul abriu mercado para a carne 
suína brasileira.

“Amanhecemos com uma 
ótima notícia: a Coreia do Sul 
abriu seu mercado de carne 
suína para o Brasil. Mercado 
de 1,5 bilhões de dólares por 
ano”, disse Maggi em sua 
conta no Twitter. De acordo 
com o ministro, que está em 
Xangai, na China, inicialmente 
as exportações sairão de Santa 
Catarina, que já tem quatro es-
tabelecimentos credenciados.

Em abril, a projeção era R$ 136,103 bilhões.

Instituições financeiras 
consultadas pelo Ministério 
da Fazenda projetam que o 
défi cit primário do Governo 
Central, formado por Tesouro 
Nacional, Previdência Social e 
Banco Central, deve chegar 
a R$ 138,543 bilhões neste 
ano. A estimativa está abaixo 
da meta de défi cit persegui-
da pelo governo de R$ 159 
bilhões. Em abril, a projeção 
era R$ 136,103 bilhões.

Os dados constam da pes-
quisa Prisma Fiscal, elaborada 
pela Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da 
Fazenda, com base em infor-
mações do mercado fi nancei-
ro. Para 2019, a estimativa 
das instituições fi nanceiras é 
défi cit de R$ 105,929 bilhões, 
contra R$ 107,304 bilhões 
previstos em abril.

A projeção da arrecadação 
das receitas federais este 
ano caiu de R$ 1,459 trilhão 
para R$ 1,453 trilhão, neste 
ano. Para 2019, a estimativa 

24,7% da força de trabalho no país são consideradas 

subutilizadas.

Acrescentou que 27,7 mi-
lhões de trabalhadores 
estão subutilizados, o 

que corresponde a 24,7% da 
força de trabalho no país, o 
maior percentual desde 2012.

São consideradas subuti-
lizadas as pessoas que estão 
desempregadas, as disponíveis 
para trabalhar mais horas, mas 
não encontram essa possibi-
lidade, as que gostariam de 
trabalhar, mas não procuraram 
emprego e as que procuraram, 
mas não estavam disponíveis 
para o trabalho. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), 
que também informa que o 
contingente de desalentados é 

Varejo cresceu 4,1% 
na 1ª quinzena
de maio 

O varejo paulistano registrou 
alta média de 4,1% no movi-
mento de vendas na primeira 
quinzena de maio sobre igual 
período do ano passado. O 
desempenho foi puxado pelo 
Dia das Mães, mas foi desigual 
entre os sistemas à vista (-4%) 
e a prazo (12,2%). Os dados 
são do Balanço de Vendas da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP).

“Os números indicam que, 
diferentemente do ano passado, 
neste Dia das Mães as compras 
não fi caram restritas aos pre-
sentinhos, adquiridos à vista, 
e houve espaço para bens du-
ráveis, geralmente parcelados 
e, portanto, incentivados pela 
conjuntura mais favorável”, 
comenta Alencar Burti, presi-
dente da ACSP, acrescentando 
que a conjuntura abrange queda 
dos juros, alongamento dos 
prazos e recuperação salarial. 

Em 2017 o Balanço de Ven-
das/ACSP registrou alta média 
de 1,3% na primeira quinzena 
de maio frente ao mesmo perí-
odo do ano anterior, com alta 
de 4,7% no sistema à vista e 
retração de 2,2% a prazo. “O 
sistema à vista foi prejudicado 
pelas temperaturas mais altas 
no período, sem frentes frias, 
o que não estimulou a procura 
do consumidor por roupas e 
calçados da moda Outono-
-Inverno, seja para presentear 
as mães, seja para uso próprio”, 
diz Burti, ressaltando que o 
resultado da quinzena não pode 
ser projetado para o mês como 
um todo, uma vez que eventu-
ais mudanças na temperatura 
podem alavancar o segmento 
de vestuário (AI/ACSP).
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Subutilização da força de trabalho 
atinge 27,7 milhões de pessoas

A taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil atingiu um nível recorde no primeiro trimestre de 
2018, informou ontem (17), no Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)

A população desalentada 
é a que desistiu de procurar 
emprego e é defi nida como 
a que estava fora da força de 
trabalho por não conseguir um 
emprego adequado, não ter 
experiência ou qualifi cação, 
ser considerada muito jovem 
ou idosa, ou não haver trabalho 
na localidade em que reside. A 
taxa de desalento atinge 4,1% 
da força de trabalho ampliada 
no Brasil e é mais intensa na 
Região Nordeste, com 9,7%. 
Em Alagoas, 17% da força de 
trabalho desistiram de procu-
rar emprego e, no Maranhão, 
13,3%. No Rio de Janeiro e em 
Santa Catarina, o desalento é 
de 0,8% (ABr).

de 4,6 milhões de pessoas. No 
último trimestre de 2017, esse 

grupo somava 4,3 milhões de 
pessoas.

Mercado projeta défi cit de
R$ 138,5 bilhões nas contas públicas

é R$ 1,576 trilhão, ante R$ 
1,578 trilhão previsto an-
teriormente. Para a receita 
líquida do Governo Central, 
a estimativa para este ano 
é R$ 1,219 trilhão, ante R$ 
1,223 trilhão prevista no mês 
passado. No caso da despesa 
total do Governo Central, a 
projeção permaneceu em R$ 
1,359 trilhão, em 2018.

A pesquisa apresenta tam-
bém a projeção para a dívida 
bruta do Governo Central, 
que, na avaliação das ins-
tituições financeiras, deve 
fi car em 75% do PIB, neste 
ano. A previsão anterior era 
74,9% do PIB. Para 2019, a 
estimativa fi cou em 76,8% do 
PIB, ante 79,9% previstos no 
mês passado (ABr).

Coreia do Sul abre mercado 
à carne suína brasileira

Em abril, o Ministério já havia 
comentado que as negociações 
entre os dois países estavam 
avançadas e provavelmente 
o resultado seria positivo. O 
mercado da Coreia do Sul é 
considerado um dos mais al-
mejados pelos exportadores, 
principalmente pelo valor que 
paga pelo produto (ANSA).

Uma análise dos economistas do gabinete 
chefe de investimentos do UBS Global Weal-
th Management apontou que a Alemanha é 
a grande favorita para conquistar a Copa do 
Mundo de 2018, na Rússia. De acordo com os 
profi ssionais, a seleção alemã possui 24% de 
chances de conquistar o pentacampeonato 
mundial. Na sequência, vem o Brasil, com 
19,8% de possibilidade, e a Espanha, na terceira 
colocação, com 16,1%.

Os economistas mediram as chances de 

títulos de cada seleção através de ferramentas 
econométricas, que normalmente são usadas 
para avaliar oportunidades de investimentos. 
A Inglaterra foi a quarta nação que alcançou 
a maior porcentagem, com 8,5%, seguida por 
França (7,3%), Bélgica (5,3%) e Argentina 
(4,9%). Sobre os gastos da Rússia com a Copa, 
os economistas explicaram que a quantia in-
vestida para organizar o evento, que foi "igual 
a 0,7%" do PIB, "não deverá dar um impulso 
significativo à economia do país" (ANSA).

Economistas: Alemanha deve 
vencer a Copa do Mundo
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O Brasil precisa de 
investimento

Toda caminhada começa 

com um primeiro passo. 

A volta do crescimento 

econômico no Brasil 

pode ser comparada a 

essa metáfora

O caminho é longo, muito 
longo, mas o primei-
ro passo precisa ser 

dado e precisa ser assertivo, 
consistente e duradouro. O 
crescimento do Brasil e o fi m 
da mais longa recessão da 
história econômica brasileira 
precisa de um passo consis-
tente, não de aumento even-
tual de consumo. Essa matriz 
econômica vimos no passado 
recente e “deu no que deu”. 
O crescimento pelo consumo 
pode dar certo por um tempo, 
mas não garante crescimento 
sustentado ao longo do tempo. 

Para gerarmos um ciclo 
virtuoso de crescimento efe-
tivo, geração de empregos 
e renda para os brasileiros 
precisamos de investimentos. 
“O investimento de hoje será 
o crescimento de amanhã”. 
Esta frase é aceita por qual-
quer economista. Para que 
o Brasil tenha uma série de 
crescimentos da ordem de 2,5 
a 3% ao ano, precisaríamos 
ter uma taxa de investimento 
da ordem de 23 a 24% do PIB 
ao ano. No entanto, estamos 
com uma taxa de investimento 
entre 15 e 16% do PIB, o que é 
muito baixa, muito aquém do 
que o Brasil precisa.

Apesar da infl ação controla-
da, da queda dos juros da taxa 
Selic, da volta, mesmo que ain-
da lenta, do emprego e o Brasil 
apresentando crescimento 
de 1% do PIB em 2017, com 
perspectiva de aumento perto 
de 3% em 2018, o indicador 
da Formação Bruta de Capital 
Fixo (taxa de investimento) 
continua muito baixo. Se con-
tinuarmos com uma taxa tão 
baixa, estaremos contratando 
o “não-crescimento” nos pró-
ximos anos. Teremos mais um 
voo de galinha.

Na verdade, sabemos que o 
próprio governo criou nós que 
terão de ser desatados. Um de-
les é a PEC do Teto dos Gastos 
Públicos que, a partir de 2018 
e durante 20 anos, prevê que 
os gastos federais só poderão 
aumentar de acordo com a 
infl ação acumulada conforme 
o IPCA. Como o orçamento 
é menor do que os gastos 
correntes, Nação, Estados e 
Municípios forçosamente terão 
que cortar investimentos.

Outro problema – e não 
menos importante – responde 
pelo nome de MP 777, que in-
troduziu a TLP (Taxa de Longo 
Prazo) em substituição à TJLP 

(Taxa de Juros de Longo Pra-
zo). A TLP, que está fi xada em 
6,76% para 2018, é um índice 
que compõe as taxas de juros 
das linhas de fi nanciamentos 
do BNDES. A taxa de juros 
do Finame é calculado pela 
somatória da TLP, mais del 
credere do BNDES de 2,1% 
e mais o “spread” dos bancos 
repassadores. 

Hoje em dia o Finame custa, 
em média, 14 a 15% ao ano. 
Muito acima do retorno dos 
investimentos. Nas operações 
diretas do BNDES (finan-
ciamentos acima de R$20 
milhões) o custo médio é de 
12% ao ano. Também muito 
alto. Com o detalhe que o 
BNDES fi nancia somente 50% 
do empreendimento.

Os investimentos também 
estão prejudicados em função 
da grande alavancagem das 
grandes empresas no Brasil. 
Quando uma empresa inves-
te com capital próprio, ela, 
na verdade, está utilizando 
lucros acumulados. Ora, se 
as grandes empresas não têm 
conseguido lucratividade nos 
últimos anos, como investir? 
Como é de conhecimento 
geral, grandes empresas estão 
“desinvestindo” com o objeti-
vo de “desalavancarem” seus 
balanços.

Em resumo, para que a 
retomada caminhe a passos 
mais vigorosos e a iniciativa 
privada possa investir, o Go-
verno – tanto o atual como o 
que será empossado em 2019 
– precisa oferecer alternativas 
ao alto custo do fi nanciamento. 
Um caminho seria diminuir a 
remuneração do BNDES (Del 
Credere) e transferir as ope-
rações indiretas para diretas, 
tirando o banco repassador do 
processo e com isso acabando 
com o spread. Seria uma forma 
de diminuir os juros do Finame 
e também das operações dire-
tas. As taxas poderiam chegar 
à 11% e 9% respectivamente.

Na prática, o Governo – este 
ou o próximo – terá de regular 
o setor fi nanceiro. Até agora os 
governos só agiram em detri-
mento da indústria, buscando 
o sonhado ajuste fi scal através 
deste setor. Agora, terão de 
tomar medidas que irão afetar 
o setor fi nanceiro – para acabar 
com o maior spread bancário 
do mundo e aumentar a con-
corrência entre os bancos no 
Brasil – e melhorar as taxas de 
juros do BNDES e do Capital 
de Giro das empresas. 

Só assim atingiremos um 
crescimento sustentável. Atra-
vés do investimento.

 
(*) - É engenheiro mecânico, 
administrador de empresas

e presidente executivo
da ABIMAQ/SINDIMAQ.

José Velloso (*)

A proposta segue para 
análise do Senado. Com 
a proposta, a PPSA pode 

comercializar a parte de óleo 
devida à União na exploração 
de campos da bacia do pré-sal 
com base no regime de parti-
lha, vigente desde 2010. Antes 
da medida, só era permitida 
a contratação de agentes de 
comercialização para vender 
o petróleo.

Com a aprovação, a PPSA 
comercializará os óleos prefe-
rencialmente na modalidade 
de leilão, observando a política 
estabelecida pelo Conselho 
Nacional de Política Energética 
e o preço de referência fi xado 
pela ANP, sendo que só poderá 
ser realizada por preço inferior 
ao de referência caso não haja 
interessados na compra. Nessa 
hipótese, os preços deverão 
ser compatíveis com os de 
mercado.

Pela justificativa da MP, 
estima-se que poderão ser 
comercializados em 2018 e 

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante aprovação de MP sobre venda de petróleo do pré-sal.

Uma série de documentos 
revelou que a Polícia Na-
cional do Japão recorreu ao 
governo brasileiro em 1998 
para pedir uma investigação 
contra passaportes do Brasil 
falsos, usados por nove norte-
-coreanos, inclusive o atribuí-
do ao ditador Kim Jong-un. A 
informação foi revelada ontem 
(17) pela rede “BBC”, que teve 
acesso aos ofícios por meio da 
Lei de Acesso à Informação.

De acordo com a publica-
ção, o passaporte em nome 
de Josef Pwag, identidade 
que, supostamente, teria sido 
usada por Kim, para viajar 
e pedir vistos, foi colocado 
em uma lista suspeita para 
passar por uma averiguação 
de autenticidade. Os norte-
-coreanos teriam tentado 
entrar no Japão entre 1990 
e 1993. Somente cinco anos 
depois, 1998, a Embaixada do 
Japão no Brasil formalizou o 
pedido de investigação junto 
ao Ministério das Relações 
Exteriores.

Ainda segundo a “BBC”, em 
agosto de 2000, a PF autorizou 
que os passaportes deveriam 
ser recolhidos e cancelados. 
O ofício afi rma que “até hoje 

Caso foi revelado com base em 

documentos exclusivos.
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Ex-presidente da CPI da JBS 
da Câmara dos Deputados, o mi-
nistro Carlos Marun (Secretaria 
de Governo) defendeu ontem 
(17) em nota que o empresário 
Joesley Batista, dono da JBS, 
não permaneça impune. 

Segundo Marun, o “vazamento 
de uma versão mentirosa” de uma 
gravação “ilegal”, ocorrido há um 
ano, teve o objetivo de prejudicar 
o presidente Michel Temer.

“O presidente resistiu, toda-
via os prejuízos para o Brasil 
foram imensos e materializados 
na não aprovação da imprescin-
dível modernização da nossa 
Previdência”, afi rma o ministro 
na nota. Marun acrescenta que 
a verdade sobre os fatos ainda 
não foi devidamente revelada. 
Ele diz ainda que o governo 
aprendeu a “navegar na tem-
pestade” e fazer com o que 
Brasil retomasse o caminho do 
crescimento.

Em março do ano passado, 
Joesley Batista gravou conver-
sa que teve com o presidente 
Temer, no Palácio do Jaburu, 
e entregou cópias do áudio à 

Ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo).

O TSE deu mais 90 dias para os 
partidos apresentarem ou cor-
rigirem as prestações de conta 
referentes ao ano de 2017. A de-
cisão foi tomada pelos ministros 
por unanimidade ontem (17). O 
prazo conta a partir do dia 30 de 
abril para cumprir com esta obri-
gação. A decisão foi tomada no 
âmbito da análise de um pedido 
assinado por diversos partidos, 
que solicitaram a suspensão do 
sistema eletrônico criado pelo 
Tribunal para que as legendas 
enviem suas contas, denomi-
nado Sistema de Prestação de 
Contas Anual.

Os partidos reclamam de 
problemas operacionais do 
sistema. Embora reconheçam a 
importância de uma ferramenta 
desta, a classifi cam no documen-
to como “inadequada” e listaram 
11 falhas. O sistema não permite 
a inserção de informações fi nan-

ceiras importantes na prestação 
de contas, como o recebimento 
de pagamentos e reembolsos de 
pessoa jurídica. 

Em razão destes problemas, 
os partidos solicitaram na 
petição que o sistema só seja 
utilizados no exercício seguin-
te àquele em que se chegou a 
uma versão fi nal do programa. 
Antes disso, pediram a criação 
de um grupo de trabalho com 
o objetivo de propor e realizar 
ajustes na ferramenta. 

Ao analisar a petição, a As-
sessoria de Exame de Contas 
Eleitorais e Partidárias e a 
Secretaria de TI, unidades do 
TSE, foi avaliado que, devido 
à novidade do sistema, seria 
importante assegurar um prazo 
mais largo para que os partidos 
pudessem acrescentar ou corri-
gir dados sem que isso gerasse 
problemas (ABr).

Permissão para 
veterinários 
atenderem de graça

A Comissão de Trabalho da Câ-
mara aprovou o projeto do depu-
tado Roberto Alves (PRB-SP), que 
garante aos médicos veterinários 
o direito de prestarem serviços 
gratuitos, ou por preços abaixo dos 
normalmente praticados, em caso 
de utilidade pública ou como parte 
de atividades de ensino e pesquisa. 
O projeto foi apresentado porque 
alguns profi ssionais vinham sendo 
impedidos, pelos conselhos que 
regulamentam a atividade, de pres-
tarem serviços gratuitos sem relação 
com campanhas de utilidade pública.

O substitutivo aprovado, de 
autoria da relatora Flávia Morais 
(PDT-GO), amplia o conceito de 
utilidade pública para permitir os 
atendimentos gratuitos. Passam a 
ser consideradas de utilidade pública 
não apenas as ações de entidades 
sem fi ns lucrativos ou de instituições 
públicas, mas também o atendimen-
to direto a animais abandonados ou 
cujos donos demonstrem não ter 
como pagar pelo serviço. 

“Se um veterinário atende em seu 
consultório particular um animal 
de estimação de uma pessoa que 
não tem como pagar pelo serviço, 
está mais do que evidenciada a uti-
lidade pública, já que isso evitará a 
proliferação de doenças, reduzirá a 
procriação indiscriminada e prote-
gerá a saúde de todos aqueles que 
convivem com o animal”, explica a 
deputada Flávia Morais. A proposta, 
que tem caráter conclusivo, ainda 
será analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Lei inclui educação 
alimentar no 
currículo escolar

Os currículos dos ensinos fun-
damental e médio deverão incluir 
o assunto educação alimentar e 
nutricional nas disciplinas de ciên-
cias e biologia, respectivamente. É 
o que estabelece a Lei 13.666/2018, 
publicada ontem (17) no Diário 
Ofi cial da União.  O texto, que al-
tera a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, tem origem no 
substitutivo ao projeto da Câmara, 
aprovado no Plenário do Senado 
em abril. As novas regras entram 
em vigor daqui a 180 dias.

A intenção do autor do projeto, 
deputado Lobbe Neto (PSDB-SP), 
é reduzir a obesidade infantil, além 
de assegurar informações sobre 
alimentação saudável aos cidadãos 
desde novos. Para o relator no 
Senado, senador Pedro Chaves 
(PRB-MS), o tema é de grande im-
portância nos tempos atuais, em que 
adultos com pouca formação ou com 
hábitos alimentares inadequados 
terminam por reforçar o interesse 
de crianças e adolescentes por uma 
dieta pouco nutritiva.

São disciplinas obrigatórias do 
ensino básico (infantil, fundamen-
tal e médio): português, matemáti-
ca, “conhecimento do mundo físico 
e natural e da realidade social e 
política, especialmente do Brasil” 
(ciências e estudos sociais), além 
de arte e educação física. Entre os 
conteúdos transversais previstos 
estão: direitos humanos e preven-
ção à violência contra crianças e 
adolescentes, estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena. 

A partir do sexto ano do ensino 
fundamental é ofertada a língua 
inglesa. Os currículos têm uma base 
nacional comum, que é complemen-
tada por uma parte diversifi cada, de 
acordo com características regio-
nais e locais (Ag.Senado).
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Divulgação

Câmara aprova MP que autoriza 
venda direta do óleo do pré-sal

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 224 votos a 57, o texto-base da MP que permite à 
Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA) a venda direta de óleo do pré-sal para empresas

2019 cerca de 5 milhões de 
barris da parcela que a União 
tem direito. A previsão é que, 
até 2022, essa comercialização 
atinja 38 milhões de barris de 
petróleo. Caso esse volume seja 
comercializado no valor médio 
do petróleo nacional, cotado 
a R$ 140 (valor referente ao 

barril, em outubro de 2017), a 
receita bruta da União será de 
R$ 5,34 bilhões nos próximos 
cinco anos.

A proposta foi aprovada 
após sucessivas tentativas de 
partidos da oposição em adiar a 
análise da medida. O presiden-
te da Casa, deputado Rodrigo 

Maia, estendeu a votação até 
a madrugada de ontem (17), 
para que fosse possível concluir 
a aprovação. Para o deputado 
Bohn Gass (PT-RS), a proposta 
prejudicará a economia do país, 
porque retira da Petrobras a 
possibilidade de refi nar o óleo 
da PPSA (ABr).

Japão pediu para Brasil investigar 
suposto passaporte de Kim

cumentos emitidos pela PF. 
Com validade de 10 anos cada 
um, ambos os passaportes 
possuem um carimbo da Em-
baixada do Brasil em Praga, 
na República Tcheca, e teriam 
sido emitidos nos anos 1990. A 
informação foi publicada pela 
agência “Reuters”, que citou 
“cinco fontes de segurança 
europeias”.

Segundo o Itamaraty, na 
época, para conseguir um 
novo documento não preci-
sava apresentar um docu-
mento de identidade. A PF, 
por sua vez, afi rmou que “por 
se tratarem de documentos 
antigos, está apurando as 
circunstâncias de emissão 
dos passaportes em questão 
e de resultados de eventuais 
investigações pretéritas que 
levaram ao cancelamento 
de documentos de viagem”. 
No entanto, não deu mais 
detalhes sobre o desfecho da 
investigação aberta nos anos 
1990 a pedido dos japoneses, 
nem se os supostos norte-
-coreanos foram localizados 
e interrogados. Já a embai-
xada do Japão no Brasil não 
comentou o caso, fi nalizou a 
reportagem (ANSA).

não se obteve uma resposta 
conclusiva sobre a legalidade 
da sua expedição, tudo levando 
a crer que os portadores não 
preenchiam os requisitos para 
obtenção”. No documento, ain-
da é revelado que, na ocasião, a 
PF também pediu autorização 
para obter informações sobre os 
norte-coreanos, além de apre-
sentar uma lista de perguntas 
usadas para a investigação. 
No entanto, não há dados se o 
inquérito avançou.

No último dia 11 de abril, o 
Ministério das Relações Exte-
riores do Brasil afi rmou que o 
líder norte-coreano e seu pai, 
Kim Jong-il, tiveram os do-

Marun apela para que Joesley seja 
punido por versão mentirosa

PGR. Com base neste material, 
fi rmou um acordo de delação 
premiada que lhe concedeu 
perdão judicial de todos os 
crimes. Na interpretação da 
PGR, no encontro com Batista, 
Temer teria dado aval para com-
prar o silêncio do ex-deputado 
Eduardo Cunha, que está preso. 
O presidente Temer sempre 
negou a acusação.

Em setembro de 2017, a 
delação premiada dos donos e 
executivos da JBS foi rescin-
dida porque a PGR descobriu 

conversas que mostraram a 
participação do ex-procurador 
Marcello Miller na defesa da JBS 
enquanto ainda era vinculado 
ao MPF. Os Batista foram presos 
e Marcelo Miller, alvo de inqué-
rito da PF e também de pedido 
de prisão. Na quarta-feira (16), 
a Procuradoria da República da 
1ª Região (PRR-1) apresentou 
uma nova denúncia contra 
Joesley e outros por corrupção 
ativa, violação de sigilo funcio-
nal, embaraço a investigações 
e lavagem de dinheiro (ABr).

TSE dá mais 90 dias para 
prestação de contas de 2017
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Relatório da Administração 2017
Senhores Acionistas:  De acordo com as disposições legais e estatutárias da
Multilaser Industrial S.A., submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos
às Demonstrações Contábeis, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de
Dezembro de 2017, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclareci-
mentos que julgarem necessários. Mensagem aos acionistas: É com satisfação que
apresentamos o Relatório Anual de Administração, juntamente com as demonstrações
contábeis relativas ao exercício de 2017, elaboradas de acordo com a legislação
societária e o parecer dos auditores independentes. Em 2017, alcançamos importantes
conquistas que proporcionarão melhor desempenho para a empresa e também maio-
res benefícios para a sociedade, para nossos acionistas e colaboradores. Em que pe-
sem o cenário econômico e as turbulências da conjuntura política do país, a Multilaser
tem respondido a todos os desafios com crescimento, geração de emprego, ganho de
eficiência, produtividade e com novas ideias e tecnologias. Agradecemos a nossa equi-
pe pelo esforço e dedicação dispendido na superação dos desafios de 2017 e conta-
mos com a confiança de nossos parceiros para superar as metas em 2018. Aos nossos
clientes e consumidores enfatizamos o respeito que temos pelos compromissos que as-
sumimos, principalmente quanto a qualidade de nossos produtos, e esperamos assim
contribuir para o alcance de suas metas de negócios ou melhoria de seu bem-estar.
18 de maio de 2018: Visão Geral: A Multilaser Industrial S.A é uma Companhia
100% nacional, que opera no mercado nacional no setor de bens de consumo, mais
especificamente nos segmentos de equipamentos de informática, eletroeletrônicos, ele-
trodomésticos, chips de memória, brinquedos, baby care, artigos esportivos, entre ou-
tros. · Contamos com mais de 2,3 mil colaboradores; · 3 modernas unidades fabris,
sendo: 2 localizadas em Extrema-MG e 1 em Manaus-AM, além de um centro de distri-
buição em Extrema-MG, de onde distribuímos nossos produtos para mais de 20 mil cli-
entes em todo o Brasil. Somos uma Companhia líder em diversos segmentos em que
atuamos, com alto conhecimento técnico e mercadológico, o que nos capacita em aten-

der nossos clientes com produtos que acompanham as principais tendências mundiais.
Comentários da Administração: Apesar das incertezas vivenciadas no cenário políti-
co e econômico nacional, o ano de 2017 foi marcado por sinais de recuperação econô-
mica no Brasil.  Uma melhora significativa no cenário macroeconômico começou a ser
percebida a partir do 2o semestre de 2016. De acordo com dados do IBGE, a inflação,
medida pelo índice IPCA atingiu 2,95% em 2017, em comparação com 6,28% em
2016 e 10,70% em 20151. O PIB nacional, após dois anos de recessão com quedas
de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016, também passou por um ponto de inflexão, apre-
sentando crescimento de 1% em 2017, acompanhado por um crescimento de 1%
anual no consumo das famílias (+2,6% ano contra ano no quarto trimestre de 2017).2
Além disso, as taxas de juros foram reduzidas de 14,3% em 2015, para 13,8% em
2016 e atingiram 6,75% em abril de 20183. Essa redução permite um maior espaço
para consumo impulsionado por maior disponibilidade de crédito, além de amenizar o
impacto do endividamento dos consumidores. O nível de confiança dos consumidores
também se recuperou, saindo do ponto mais baixo de 63 pontos em 2016 e saltando
para 89 pontos em janeiro de 20184. Por fim, de acordo com o IBGE e a Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC), o varejo como um todo voltou a crescer em 2017, com ven-
das 2% superiores ao visto no ano anterior (-4% em 2015 e -6% em 2016). Com
crescimento de 9,5% em comparação a 2016, o segmento de móveis e eletrodomésti-
cos foi o principal responsável pela recuperação5.
Neste contexto, a Multilaser demonstrou estar preparada para aproveitar as oportuni-
dades do mercado, registrando Receita Liquida Consolidada de R$ 1.5 bilhão e Lucro
Líquido de R$ 221 milhões, consolidando a estratégia de crescimento e criação de va-
lor da Companhia.
Desempenho Financeiro Consolidado: Em um ano de grandes desafios, permane-
cemos com indicadores financeiros muito superiores aos do nosso mercado, com ade-
quados níveis de margem, lucro e retorno. Receita Líquida de 2017 fechou em R$

122 183 249

14,7% 15,7% 16,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

100

200

300

2015 2016 2017

Ebitda

Ebitda Margem Ebtida

158 175 221

19,1%

15,0% 14,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

-

50

100

150

200

250

2015 2016 2017

Lucro Liquido

Lucro Liquido (R$ Milhões) Margem Liquida

Receita Liquida

828 1.166 1.536
-

500

1.000

1.500

2.000

2015 2016 2017

Receita Liquida (R$ bilhões)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2017 2016 2017 2016
Circulante
Caixa e equivalentes

de caixa 4 126.492 136.526 133.167 136.964
Contas a receber 5 388.699 346.308 429.528 375.671
Partes relacionadas 25 86.630 68.567 62.493 62.493
Estoques 6 710.327 374.022 819.998 449.512
Instrumentos financeiros

derivativos a receber 22.2 1.189 3.317 1.189 3.317
Impostos a recuperar 7 77.613 53.044 87.342 56.183
Despesas antecipadas 1.961 1.968 2.443 2.036
Outras contas a receber 811 1.649 6.989 21.881
Total do ativo circulante 1.393.722 985.401 1.543.149 1.108.057
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos 23 33.565 39.156 40.874 40.857
Outras contas a receber 6.500 2.609 6.500 2.609

 40.065 41.765 47.374 43.466
Investimentos 8 134.217 87.098 - -
Imobilizado 9 35.311 29.623 79.076 73.594
Intangível 10 2.550 732 3.430 732

172.078 117.453 82.506 74.326
Total do ativo  não circulante 212.143 159.218 129.880 117.792

Total do ativo 1.605.865 1.144.619 1.673.029 1.225.849

Passivo e Controladora Consolidado
patrimônio líquido Nota 2016 2015 2016 2015

Circulante
Fornecedores 11 473.052 211.349 531.664 288.789
Empréstimos

e financiamentos 14 15.316 26.865 15.316 26.865
Obrigações trabalhistas

e sociais 12 14.022 10.901 14.841 11.099
Obrigações tributárias 13 89.120 59.585 89.827 60.668
Adiantamento de clientes 9.768 20.859 10.534 21.116
Instrumentos financeiros

derivativos a pagar 22.2 359 - 359 -
Provião para garantia 21.237 11.117 21.542 11.125
Juros sobre capital próprio

e dividendos 16.4 10.966 12.490 10.966 12.490
Outras contas a pagar 13.897 22.811 16.752 25.055
Total do passivo circulante 647.737 375.977 711.801 457.207
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 14 47.090 61.096 47.090 61.096
Provisões para riscos tributários,

trabalhistas e cíveis 15 50.376 39.633 50.376 39.633
Outras contas a pagar 723 - 3.823 -
Total do passivo não circulante 98.189 100.729 101.289 100.729
Patrimônio líquido
Capital social 16.1 216.075 216.075 216.075 216.075
Reserva de lucros 16.2 643.864 451.838 643.864 451.838
Total do patrimônio

líquido 859.939 667.913 859.939 667.913
Total do passivo
 e patrimônio líquido 1.605.865 1.144.619 1.673.029 1.225.849

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Fluxo de caixa da atividade operacional
Lucro antes do imposto de

renda e contribuição social 245.868 187.419 240.937 188.073
Ajustes para reconciliar o

resultado ao fluxo de caixa
das atividades operacionais:

Imposto de renda e contribuição social diferidos (5.591) 5.930 1.717 6.198
Variação monetária, cambial e juros não

realizados 4.978 12.657 6.336 12.657
Depreciação e amortização 3.578 2.982 7.845 6.462
Perda estimada para crédito de liquidação

duvidosa 8.302 12.971 11.706 13.082
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis (58) 880 (22) 880
Perda estimada para ajuste ao

valor realizável do estoque (17.120) 26.037 (16.159) 28.568
Provisões para riscos tributários,

trabalhistas e cíveis 10.743 9.758 4.955 9.758
Equivalência patrimonial (28.740) (38.509) - -
Ganho de compra vantajosa de controlada (2.771) - - -
Provisão para gastos e abatimentos

com clientes 4.284 17.842 4.284 17.842
Provião para garantia 10.120 - 10.120 -
Variações patrimoniais
Contas a receber (54.977) (57.414) (75.954) (82.677)
Estoques (319.185) (109.615) (345.925) (154.129)
Créditos tributários (24.569) (37.887) (28.273) (41.514)
Outros ativos (53.358) (29.291) (54.770) (42.126)
Fornecedores 261.703 79.550 282.346 132.895
Obrigações tributárias 29.535 36.591 35.425 36.591
Contas a pagar 21.258 33.063 15.228 40.530
Imposto de renda e contribuição social pagos (18.906) (18.083) (20.554) (19.004)
Caixa líquido gerado pelas

atividades operacionais 75.094 134.881 79.242 154.086
Fluxo de caixa das atividades

de investimentos
Aquisição de de ativo imobiilzado (9.023) (3.419) (11.383) (16.171)
Aquisição de intangível (172) (614) (172) (614)
Resultado na venda de imobilizado 74 32 74 32
Dividendos recebidos - 2.066 - -
Investimentos em controladas (16.169) - (517) -
Caixa líquido aplicado nas

atividades de investimentos (25.290) (1.935) (11.998) (16.753)
Fluxo de caixa das atividades

de financiamentos
Mutuo com controladores (17.930) (62.493) (17.930) (62.493)
Empréstimos e financiamentos  tomados 250 16.755 250 16.755
Juros sobre o capital próprio e dividendos

pagos (11.332) (8.733) (11.332) (8.733)
Juros pagos por empréstimos

e financiamentos (10.024) (18.273) (10.568) (23.496)
Pagamentos de empréstimos

e financiamentos (20.802) (88.059) (31.461) (88.059)
Caixa líquido aplicado nas

 atividades de financiamentos (59.838) (160.803) (71.041) (166.026)
Diminuição do caixa

e equivalentes de caixa (10.034) (27.857) (3.797) (28.693)
Caixa e equivalentes de caixa no início do

exercício 136.526 164.383 136.964 165.657
Caixa e equivalentes de caixa no final do

exercício 126.492 136.526 133.167 136.964
Diminuição do caixa e equivalentes

de caixa (10.034) (27.857) (3.797) (28.693)

Demonstrações do resultado abrangente em 31 de dezembro
de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Lucro do exercício 221.371 175.266 221.371 175.266
Resultado abragente total 221.371 175.266 221.371 175.266
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 221.371 175.266 221.371 175.266
Resultado abragente total 221.371 175.266 221.371 175.266

Reserva de lucros
Capital Reserva Retenção Reserva de Lucros
social   legal de lucros incentivos fiscais acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2015 216.075 15.687 - 275.444 - 507.206
Resultado do exercício - - - - 175.266 175.266
Destinações: Reserva legal - 8.764 - - (8.764) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 90.214 (90.214) -
Dividendos obrigatório e juros sobre capital próprio - - - - (14.559) (14.559)
Retenção de lucros - - 61.729 - (61.729) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 216.075 24.451 61.729 365.658 - 667.913
Resultado do exercício - - - - 221.371 221.371
Destinações: Reserva legal - 11.069 - - (11.069) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 140.594 (140.594) -
Dividendos obrigatório e juros sobre capital próprio - - - - (29.345) (29.345)
Dividendos pagos - - - - - -
Retenção de Lucros - - 40.363 - (40.363) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 216.075 35.520 102.092 506.252 - 859.939

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2017 2016 2017 2016

Receita líquida de vendas 17 1.395.974 1.113.289 1.535.979 1.166.192
Custo dos produtos vendidos 18 (854.853) (697.234) (954.685) (706.681)
Lucro bruto 541.121 416.055 581.294 459.511
Receitas/(despesas)

operacionais
Com vendas 18 (289.841) (256.568) (305.114) (263.264)
Gerais e administrativas 18 (36.869) (31.242) (37.729) (31.658)
Resultado com equivalência

patrimonial 8 28.740 38.509 - -
Outras receitas (despesas)

operacionais 20 2.641 9.983 2.924 11.533
Resultado antes do

resultado financeiro 245.792 176.737 241.375 176.122
Receitas financeiras 21.949 35.489 22.690 35.567
Despesas financeiras (17.127) (23.499) (18.366) (23.764)
Variação cambial líquida (4.745) (1.308) (4.762) 148
Resultado financeiro 19 76 10.682 (438) 11.951
Lucro antes do imposto de

renda e contribuição social 245.868 187.419 240.937 188.073
Imposto de renda e contribuição

social correntes 23 (18.906) (18.083) (20.433) (19.005)
Imposto de renda e

contribuição social diferidos 23 (5.591) 5.930 867 6.198
Lucro do exercício 221.371 175.266 221.371 175.266
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 221.371 175.266 221.371 175.266
Lucro do exercício 221.371 175.266 221.371 175.266
Resultado por ação
Resultado por ação -

básico (em R$) 21 1,02 0,81 1,02 0,81
Resultado por ação -

diluído (em R$) 1,02 0,81 1,02 0,81

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)

Demonstrações dos Valores Adicionados em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2017

Receitas
Venda de mercadorias

e serviços 1.938.662 1.490.228 2.088.595 1.519.881
Outras receitas 15.552 34.785 15.875 36.334
Estimativa para perdas com

crédito de liquidação duvidosa (8.302) (12.971) (11.706) (13.082)
1.945.912 1.512.042 2.092.764 1.543.133

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias

e dos serviços vendidos 825.488 637.206 854.558 565.355
Materiais, energia, serviços de

terceiros e outros 518.739 348.924 601.343 404.791
Perda/recuperação de valores ativos (34.951) 26.038 (42.379) 28.569

1.309.276 1.012.168 1.413.522 998.715
Valor adicionado bruto 636.636 499.874 679.242 544.418
Depreciação e amortização (3.578) (2.982) (7.845) (6.462)
Valor adicionado líquido

prooduzido pela Companhia 633.058 496.892 671.397 537.956
Valor adicionado recebido

em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 28.740 38.509 - -
Receitas financeiras e variações cambiais 57.300 90.026 77.971 101.989
Valor adicionado total a distribuir 719.098 625.427 749.368 639.945
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta 72.501 58.845 79.149 60.203
Benefícios 21.495 16.443 22.543 16.484
FGTS 6.347 5.394 7.190 5.487

100.343 80.682 108.882 82.174
Impostos, taxas e contribuições
Federais 262.973 201.688 261.051 203.452
Estaduais 60.634 71.700 62.582 72.077
Municipais 74 73 162 174

323.681 273.461 323.795 275.703
Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais 64.178 92.385 85.364 103.079
Outras 4.700 1.414 4.700 1.414
Aluguéis 4.825 2.219 5.256 2.309

 73.703 96.018 95.320 106.802
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio 10.718 13.796 10.718 13.796
Lucro líquido atribuído aos

acionistas controladores 697 763 697 763
Lucros retidos 209.956 160.707 209.956 160.707

221.371 175.266 221.371 175.266
Valor adicionado total distribuído 719.098 625.427 749.368 639.945

1.5 bilhão, aumento de 32% em relação a 2016.

Lucro líquido de R$ 221 milhões e margem líquida de 14%, penalizados pelo aumento
da despesa com variação cambial.

EBITDA acumulou R$ 249 milhões com margem de 16%, permitindo manter a geração
própria de caixa como a principal fonte dos investimentos.

Expectativas: O ano de 2018 está despontando como mais um ano de incertezas
para a economia brasileira, sobretudo, devido ao período de eleições presidenciais,
mas acreditamos que inúmeras oportunidades de crescimento também farão parte des-
te cenário.  A Multilaser continuará a ampliar a sua presença no território nacional, bus-
cando crescimento de marketshare e apoiando o crescimento de seus clientes. Adicio-
nalmente, a Companhia manterá sua política de investimentos e desenvolvimento de
sua equipe, fatores que somados a condições mais favoráveis de mercado e a melhoria
no clima econômico brasileiro, permitem prever a continuidade de resultados positivos
para os negócios. Agradecimentos: Agradecemos o apoio e a participação dos Se-
nhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Órgãos Governamentais, Instituições Finan-
ceiras, bem como, aos nossos Colaboradores que com empenho e dedicação permitem
à Companhia atingir resultados cada vez mais favoráveis e conquistar uma posição de
destaque entre as empresas nacionais do setor.

São Paulo, 17 de maio de 2018. A Administração (Footnotes)

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”) é uma sociedade
anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil com sede na cidade de São Paulo, pos-
sui um complexo industrial em Extrema-MG, com mais de 75.000 m2, detentora de um
portfólio abrangente e diversificado de produtos. Tem como atividades preponderantes a
importação, fabricação, venda, distribuição e pós-venda de diversos produtos, dentre eles
tablets, smartphones, notebooks, pen drives, acessórios de computador, esportes, saúde,
networking, auto rádio, áudio e vídeo, segurança eletrônica, brinquedos e puericultura,
oferecidos ao varejo e no comércio eletrônico. A Companhia foi fundada em 14 de no-
vembro de 1.988, com o nome de Fax Point Indústria, Importação e Exportação Ltda.,
teve a denominação social alterada para Multilaser Industrial S.A. em 08 de junho de
2015. A Companhia possui ainda uma controlada direta, a Multilaser Industria de Equipa-
mentos de Informática, Eletrônicos e Ópticos Ltda., fundada em 2013 e também localiza-
da no município de Extrema-MG. Em março de 2017 a Companhia adquiriu a controlada
direta Giga Industria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica S.A., com unidade
em Manaus-AM. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas: 2.1. Declaração de conformidade (com relação às normas
IFRS e às normas do CFC): A Administração da Companhia aprovou a emissão das pre-
sentes demonstrações contábeis, individuais e consolidadas em 17 de maio de 2018 e
afirma que, em seu julgamento, todas as informações relevantes estão sendo evidencia-
das, e correspondem às utilizadas na sua gestão. Demonstrações contábeis consoli-
dadas: As demonstrações contábeis consolidadas da Companhia foram preparadas e es-
tão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e conforme
as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting
Standards (IFRS)) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). As de-
monstrações contábeis individuais da Controladora foram preparadas conforme as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e são divulgadas em conjunto com as demonstrações
contábeis consolidadas. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs)
e deliberações e instruções emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A apre-
sentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é
requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis as Companhias abertas. As normas IFRS não requerem a apresentação dessa
demonstração. Como consequência, pelas normas IFRS, essa demonstração está apre-
sentada como informação suplementar, sem prejuízo ao conjunto das demonstrações
contábeis. Demonstrações contábeis individuais: As demonstrações contábeis da
Controladora foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e re-
soluções emitidas pelo CFC, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação
societária brasileira. Não há diferença entre o patrimônio líquido e o resultado consolida-
do apresentado pelo Grupo e o patrimônio líquido e resultado da Companhia
Controladora em suas demonstrações contábeis individuais. Assim sendo, as demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas do Grupo estão sendo apresentadas lado a
lado num único conjunto de informações. 2.2. Base de apresentação: As demonstra-
ções contábeis individuais (Controladora) e consolidadas são apresentadas em Reais (R$)
que é a moeda de apresentação, e todos os valores arredondados para milhares de Re-
ais, exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contábeis individuais e
consolidadas foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto
quando indicado de outra forma. Certos ativos e instrumentos financeiros podem estar
apresentados pelo valor justo. A preparação das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas de acordo com o IFRS e as NBCs requerem o uso de certas estimativas
contábeis por parte da Administração da Companhia. As áreas que envolvem julgamento
ou o uso de estimativas, relevantes para as demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas estão demonstradas na nota explicativa nº 3.1.3. 2.3. Demonstrações
contábeis consolidadas: Base de consolidação: As demonstrações contábeis consoli-
dadas incluem as informações da Companhia e das suas Controladas nos exercícios fin-
dos em 2017 e 2016. As controladas incluídas na consolidação estão listadas abaixo:

Participação em (%)
Controladas Localização 31/12/2017 31/12/2-16
Multilaser Indústria de Equipamentos

de Infomática , Eletrônicos e Opticos Ltda. Extrema/MG 100 100
Giga Indústria e Comércio de Produtos
de Segurança Eletrônica S.A. Manaus/AM 100 -
As controladas são consolidadas integralmente desde as datas de fundação ou aquisi-
ção, sendo essas as datas efetivas em que a Companhia obteve o controle de cada
uma delas. As demonstrações contábeis consolidadas são elaboradas com base nas
demonstrações contábeis das controladas incluídas na consolidação, que são elabora-
das na mesma prática contábil da controladora. O exercício social das controladas é co-
incidente com o da Controladora. O processo de consolidação inclui os seguintes princi-
pais procedimentos: a) Eliminação dos saldos das contas de ativo e passivo mantidos
entre as empresas consolidadas; b) Eliminação dos investimentos, proporcionalmente à
participação da controladora nos patrimônios líquidos das controladas; c) Eliminação
dos saldos de receitas e despesas decorrentes de negócios entre as empresas consoli-
dadas; d) Eliminação de lucros não realizados decorrentes de transações entre as em-
presas consolidadas, quando relevantes. Demais detalhes sobre as participações
societárias da Companhia estão descritos na nota explicativa nº 8. 3. Resumo das
principais práticas contábeis: 3.1. Principais práticas contábeis: As principais prá-
ticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas são as seguintes: 3.1.1. Ativo circulante e não circulante • Caixa e
equivalentes de caixa: Compreendem numerários em espécie, depósitos bancários
disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo, realizáveis em até 90 dias da data
original do título e considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. •
Contas a receber : As contas a receber de clientes são registradas pelo valor justo e,
quando aplicável, ajustadas ao seu valor presente, em conformidade com a NBC TG 12
(Deliberação CVM 564/08) – ajuste a valor presente. As contas a receber clientes tam-
bém estão apresentadas líquidas de eventuais obrigações e abatimentos concedidos
aos clientes. A Administração estabelece políticas de créditos para garantir um adequa-
do gerenciamento de risco e limitar exposições que prejudicam o capital de giro da Com-
panhia. Dentre as práticas adotadas pela Companhia, cabe destacar as seguintes: (i)
avaliação prévia de liberação de crédito; (ii) estabelecimento de limites de exposição da
carteira; (iii) seguro de crédito junto a instituições de primeira linha, quando necessário e
dentro de limites pré-estabelecidos; (iv) venda de recebíveis sem direito a regresso para
gerenciar o risco de exposição da carteira, quando necessário; (v) critério de atribuição
de risco para carteira para fins de constituição de perda estimada para créditos de liqui-
dação duvidosa (PECLD) a cada data de fechamento contábil; (v) análise de sensibili-
dade das condições econômicas de mercado. A perda estimada para créditos de liqui-
dação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração
para suprir as eventuais perdas na realização desses valores, sendo apurada em bases
individuais e considerando, substancialmente, o risco histórico de crédito sobre as fatu-
ras vencidas acima de 180 (cento e oitenta) dias, caso não exista negociação ou qual-
quer ação em andamento por parte da Administração. • Estoques: Os estoques são
demonstrados ao custo médio das compras ou produção, sendo ajustados ao valor re-
alizável líquido, quando inferior ao custo médio. As importações em andamento são de-
monstradas ao custo acumulado de cada importação, o que envolve os gastos direta-
mente atribuíveis até que o processo de nacionalização seja concluído, inclusive a ex-
posição da variação cambial deste período. As perdas estimadas ao valor recuperável
de estoques são constituídas principalmente para: (i) cobrir perdas estimadas históricas
da Companhia; (ii) estoques sem giro a mais de 180 (cento e oitenta) dias; (iii) a redu-
ção no custo ou ajuste de mercado para cobrir queda de alguns produtos adquiridos
pela Companhia e que tiveram um declínio nos preços de vendas. • Investimentos: Os
investimentos da Controladora em empresas Controladas são avaliados pelo método
de equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis individuais. • Imobilizado: Os
ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da
depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na nota
explicativa nº 09 e levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens e
com base nos prazos contratuais. Os encargos financeiros dos financiamentos incorridos
na fase de construção de bens integrantes do ativo imobilizado são capitalizados até o
ativo entrar em operação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um au-
mento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de
gasto é reconhecido no resultado como despesa, quando incorrido. De acordo com a
NBC TG 01/R4 (Deliberação CVM 639/10) – redução ao valor recuperável de ativos,
anualmente é avaliado se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido des-
valorização. Somente se houver alguma indicação, deve ser estimado o valor recuperá-
vel do ativo. • Intangível: Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de
terceiros, inclusive por meio de combinação de negócios, e os gerados internamente
pela Companhia. São registrados pelo custo de aquisição ou formação, deduzido da
amortização calculada pelo método linear e com base nos prazos estimados de recupe-
ração. Os intangíveis da Companhia estão descritos na nota explicativa nº 10. 3.1.2.
Redução do valor recuperável: Os testes de impairment sobre os ativos não financei-
ros, tais como ativo imobilizado e ativo intangível, são submetidos a testes de
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que seu va-
lor contábil pode não ser recuperável. Quando o valor contábil de um ativo excede a
sua quantia recuperável (isto é, o maior entre o valor de uso e o valor justo menos os
custos da venda), uma perda é reconhecida para trazer o valor contábil ao seu valor
recuperável. Quando não é possível estimar o valor recuperável de um ativo individual,
o teste de impairment é realizado em sua unidade geradora de caixa (UGC): o menor
grupo de ativos ao qual o ativo pertence e para o qual existem fluxos de caixa separa-
damente identificáveis. A Administração da Companhia, com base nas diretrizes de
gerenciamento do negócio e para fins de tomada de decisão, considera que a Compa-
nhia possui uma única UGC para suas avaliações de valor recuperável de ativos não
financeiros, tendo em vista a sua atuação preponderante no negócio de bens de con-
sumo e venda à varejo. Dado à característica dos produtos comercializados da Compa-
nhia, 100% do portfólio de produtos é disponibilizado para toda a equipe de vendas,
não havendo qualquer restrição, diferenciação comercial ou operacional. 3.1.3. Esti-
mativas contábeis e julgamentos contábeis críticos: A elaboração das demonstra-
ções contábeis individuais (Controladora) e consolidadas, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e IFRS, requer que a Administração use de julgamento na
determinação e registro de estimativas contábeis, que se baseia em premissas origina-
das da experiência histórica e outros fatores, incluindo projeções de eventos futuros, as
quais se consideram razoáveis e relevantes. Ativos e passivos significativos sujeitos a es-
sas estimativas e premissas incluem, quando aplicáveis, o valor residual do ativo imobili-
zado, perda estimada para créditos de liquidação duvidosa, perda estimada para esto-
que, Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos ativos e as provisões para riscos
fiscais, trabalhistas e cíveis, bem como provisão para gastos e abatimentos com clientes.
A seguir estão apresentados os assuntos objeto de estimativa pela Companhia: • Imo-
bilizado e intangível: (i) Vida útil dos bens do ativo imobilizado e intangível com vida útil
definida; (ii) Mensuração ao valor justo de itens relacionados à combinação de negócios
(notas explicativas n°09 e 10); • Contas a receber de clientes: (i) Perda estimada com
créditos de liquidação duvidosa; (ii) Ajuste de valor presente das contas a receber; (iii)
Provisão para gastos e abatimentos com clientes (nota explicativa n°05); • Estoque: Per-
da estimada com obsolescência dos estoques (nota explicativa n°06); • Imposto de
Renda e Contribuição Social diferido: conforme (nota explicativa n°23); • Provisão

para riscos processuais, cíveis e tributários: conforme (nota explicativa n°15). A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores di-
ferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determina-
ção. A Companhia e suas Controladas revisam as estimativas e premissas pelo menos
anualmente. 3.1.4. Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes
e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais
incorridas até a data do balanço patrimonial. 3.1.5. Provisões: As provisões são
registradas quando for provável a saída de benefícios econômicos futuros, decorrentes
de eventos passados e estas possam ser estimadas com segurança. 3.1.6. Dividen-
dos e juros sobre capital próprio: A proposta de distribuição de dividendos e juros
sobre capital próprio efetuada pela Administração da Companhia que estiver dentro da
parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo
circulante, por ser considerada uma obrigação legal prevista no estatuto social da Com-
panhia. Na Demonstração dos fluxos de caixa, são apresentados nas atividades de fi-
nanciamento 3.1.7. Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado
em conformidade com o regime contábil de competência: • Receita: A receita proveni-
ente das vendas de produtos é reconhecida quando a Companhia transfere os riscos
e benefícios da propriedade para o comprador e é provável que receba o pagamento
anteriormente acordado. A transferência dos riscos e benefícios da propriedade ocorre
quando do embarque dos produtos acompanhado da respectiva nota fiscal de venda
levando em consideração os incoterms contratados. A receita é apresentada líquida
dos impostos incidentes, das devoluções, dos abatimentos e descontos, e no caso das
demonstrações contábeis consolidadas também estão líquidas das eliminações de ven-
das e os lucros não realizados nos estoques, entre Controladora e suas Controladas. •
Receita e despesa financeira: As receitas financeiras abrangem receitas de juros so-
bre fundos investidos (incluindo ativos financeiros disponíveis para venda), receita de
dividendos (exceto dividendos recebidos de investidas), ganhos na alienação de ativos
financeiros disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ganhos nos instrumentos derivati-
vos que são reconhecidos no resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado,
por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas
com juros sobre empréstimos, e perdas nos instrumentos derivativos que estão reco-
nhecidos no resultado. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à
aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resulta-
do por meio do método de juros efetivos. Os ganhos e perdas cambiais são reportados
em uma base líquida. 3.1.8. Resultado por ação: Básico: O lucro/prejuízo básico por
ação é calculado mediante a divisão do resultado atribuível aos acionistas
controladores e não controladores da Companhia, pela quantidade média ponderada
de ações ordinárias e preferenciais durante o período, conforme determinado pela
NBC TG 41/R2 (Deliberação CVM 636/10) – resultado por ação. Diluído: O lucro/preju-
ízo diluído por ação é calculado por meio da divisão do lucro/prejuízo líquido atribuído
aos detentores de ações da Controladora pela quantidade média ponderada de
ações que seriam emitidas na conversão de todas as ações potenciais, diluídas em
ações ordinárias e preferenciais. O efeito de diluição do lucro/prejuízo por ação não
gera diferença material entre o lucro/prejuízo básico e diluído. O percentual de diluição
está demonstrado na nota explicativa nº 21. 3.1.9. Moeda estrangeira: A Administra-
ção da Companhia definiu que sua moeda funcional, bem como das suas controladas
no Brasil, é o Real de acordo com as normas descritas na NBC TG 02/R3 (Deliberação
CVM 640/10) - efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstra-
ções contábeis. Desta forma, as transações em moeda estrangeira, isto é, todas aque-
las que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das
datas de cada transação realizada. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira
são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento.
Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são
convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de
avaliação ao valor justo quando este é utilizado. Os ganhos e as perdas de variações
nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários e não monetários são
reconhecidos na demonstração do resultado. 3.1.10. Instrumentos financeiros: Ins-
trumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, investimentos em
instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equi-
valentes de caixa, empréstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras
dívidas. Instrumentos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor
justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo, pelo re-
sultado de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Com relação às aplica-
ções financeiras e instrumentos classificados como caixa e equivalentes de caixa, posteri-
ormente ao reconhecimento inicial, esses instrumentos financeiros não derivativos são
mensurados de acordo com sua respectiva classificação conforme segue: • Mensurados
ao valor justo por meio do resultado: Um instrumento é classificado pelo valor justo por
meio do resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando
do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo por
meio do resultado se a Companhia gerencia esses investimentos e toma as decisões de
compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento
e gerenciamento de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial,
custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Ins-
trumentos financeiros ao valor justo pelo resultado são medidos pelo valor justo, e suas
flutuações são reconhecidas no resultado. • Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e
recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cota-
dos no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido
de quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprésti-
mos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros efeti-
vos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. • Passivos finan-
ceiros: Passivos financeiros não derivativos são mensurados pelo custo amortizado utili-
zando o método de taxa de juros efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor de
liquidação. 3.1.11. Imposto de renda e contribuição social: O Imposto de Renda e a
Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240 mil anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição
social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base ne-
gativa de contribuição social limitada a 30% do lucro real anual. Não há prazo de prescri-
ção para o saldo de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social. O imposto de
renda diferido é reconhecido pelo efeito futuro estimado das diferenças temporárias e
dos prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, registrados em conformidade
com a legislação tributária e NBC TG 32/R4 (Instrução CVM 371/02 e Deliberação CVM
599/09) – tributos sobre lucro. É reconhecido um passivo de imposto de renda diferido
para todas as diferenças tributárias temporárias, enquanto que o imposto de renda diferi-
do ativo é reconhecido apenas na extensão em que seja provável que exista lucro
tributável contra o qual a diferença temporária possa ser utilizada. Os ativos e passivos
tributários diferidos são classificados como de longo prazo. O imposto de renda relativo a
itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido no exercício em curso ou em exercí-
cio anterior são reconhecidos diretamente na mesma conta. O imposto de renda e a con-
tribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a
base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre
as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das de-
monstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para a de-
terminação desses créditos diferidos são de 25% para o imposto de renda e 9% para a
contribuição social. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados quando o Gru-
po possui um direito legalmente exequível de compensar ativos e passivos fiscais
circulantes e os ativos e passivos fiscais diferidos se relacionam a esses impostos cobrados
pela mesma autoridade fiscal. 3.1.12. Combinação de negócios: As combinações de
negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de uma aquisição
é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada com base no valor justo
na data de aquisição. Conforme descrito na nota explicativa n° 08, a Administração da
Companhia avaliou ao valor justo os ativos adquiridos e passivos assumidos da empresa
Giga Indústria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica S.A. (“Giga”), com o ob-
jetivo de atender os requerimentos de contabilização de combinação de negócios previs-
tos na NBC TG 15 (IFRS 3). Nesta aquisição, a contraprestação paga pela Companhia
para adquirir o controle da Giga foi menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiri-
dos e, portanto, o ganho da compra vantajosa foi reconhecido na demonstração do re-
sultado, considerando o efeito do tributo diferido. 3.1.14. Demonstração de valor adi-
cionado: A Companhia elaborou as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais
e consolidadas, nos termos da NBC TG 09 (Deliberação CVM 557/08) - demonstração do
valor adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações
contábeis conforme as normas contábeis brasileiras aplicáveis as companhias abertas, en-
quanto para IFRS representam informação adicional.
3.1.15. Novas Normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo
IASB e CPC: As normas a seguir foram publicadas e serão obrigatórias para períodos
contábeis subsequentes, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2018. Não houve ado-
ção antecipada dessas normas por parte da Companhia.
Norma IFRS 9 – Instrumentos Financeiros ( NBC TG/CPC 48)
Vigência 1º de janeiro de 2018
Principais pontos introduzidos pela norma

Uma das principais alterações referem-se aos casos onde o valor justo dos
passivos financeiros designados ao valor justo deve ser segregado de for-
ma que a parte relativa ao valor justo correspondente ao risco de crédito
da própria entidade seja reconhecida em “Outros resultados abrangentes”
e não na demonstração do resultado do exercício.A outra principal altera-
ção está relacionada ao “impairment” de ativos financeiros, como por exem-
plo as provisões para créditos de liquidação duvidosa, em que o modelo de
“perda esperada” substitui o modelo de “perda incorrida”.

Impactos da adoção
A Administração avaliou as alterações introduzidas pela norma e concluiu
que haverá possíveis impactos na questão das perdas esperadas (contas a
receber), não em termos monetários (que sejam significantes), mas no que
tange a processos e procedimentos internos. Os principais impactos estão
relacionados à classificação dos ativos financeiros. Uma vez que o IFRS 9
alterou as categorias de classificação dos ativos financeiros, eliminando as
categorias de mantido até o vencimento, empréstimos e recebíveis e dispo-
nível para venda, os ativos financeiros passarão a ser classificados em uma
das seguintes categorias: ao custo amortizado (caixa e equivalentes de cai-
xa, contas a receber de clientes, outros ativos e títulos e valores mobiliários,
para os investimentos em títulos da dívida agrária), ao valor justo por meio
do resultado abrangente (outros investimentos) ou, ao valor justo por meio
do resultado (instrumentos financeiros derivativos, opções de compra de
ações e demais títulos e valores mobiliários).Além disso, alguns aspectos re-
lativos à apresentação e divulgação dos instrumentos financeiros nas de-
monstrações contábeis deverão sofrer alteração de forma a refletir os no-
vos conceitos introduzidos pelo IFRS 9.

Norma IFRS 15 – Receita de contrato com clientes (NBC TG 47/CPC 47)
Vigência 1º de janeiro de 2018
Principais pontos introduzidos pela norma

Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para deter-
minar a mensuração da receita e quando ela deverá ser reconhecida.A re-
ceita deverá ser reconhecida levando-se em consideração os cinco critérios
a seguir que precisam ser atendidos de forma cumulativa: (i) identificar o
contrato; (ii) identificar as obrigações de “performance”; (iii) determinar o
preço da transação; (iv) alocar o preço da transação para cada obrigação
de “performance”; e (v) reconhecer a receita somente quando cada obri-
gação de “performance” for satisfeita.

Impactos da adoção
A Administração está em processo de avalição das alterações introduzidas
pela nova norma para concluir se sua adoção trará impactos relevantes ou
não para a Companhia em relação à época para o reconhecimento da re-
ceita de contratos com clientes, bem como sua mensuração, apresentação
e divulgação nas demonstrações contábeis. Possíveis impactos observados
estarão relacionados à alocação de descontos e verbas comerciais, assim
como a revisão de documentos internos e a criação e/ou alteração de pro-
cedimentos, com o objetivo de garantir que os novos contratos com clientes
sejam adequadamente avaliados e contabilizados seguindo os conceitos do
IFRS 15.

Norma IFRS 16 – Leases (NBC TG 06 R2/CPC 06 R2)
Vigência 1º de janeiro de 2019

Principais pontos introduzidos pela norma
Essa norma substituirá a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17/
CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento Mercantil, e interpretações re-
lacionadas, e estabelece os princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as
partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedo-
res (arrendadores). Os arrendatários são requeridos a reconhecer um pas-
sivo de arrendamento refletindo futuros pagamentos do arrendamento e
um “direito de uso de um ativo” para praticamente todos os contratos de
arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e
contratos de ativos de baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento
contábil permanece praticamente o mesmo, com a classificação dos arren-
damentos como arrendamentos operacionais ou arrendamentos financei-
ros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de arrendamento de
forma diferente.

Impactos da adoção
A avaliação da Companhia dos impactos da nova norma está em an-
damento. Nossa avaliação está sendo conduzida junto à diversas
áreas da Companhia com o objetivo de identificar os contratos de ar-
rendamento existentes, bem como o ambiente de controles internos e
sistemas impactados pela adoção da nova norma.

Não há outras normas, alterações de normas e interpretações que não estão em vigor
que a Companhia espera ter um impacto material decorrente de sua aplicação em suas
demonstrações contábeis.
4. Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Caixa 2 2 2 2
Bancos 8.143 8.558 14.484 8.996
Aplicações financeiras 118.347 127.966 118.681 127.966

126.492 136.526 133.167 136.964
As aplicações financeiras estão representadas por: (i) Certificados de Depósitos Bancá-
rios (“CDB”); (ii) títulos emitidos de operações compromissadas pelas instituições finan-
ceiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de De-
pósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata; (iii) fundo de investimento. A re-
ceita gerada por estes investimentos é registrada como receita financeira no resultado
do exercício.
5. Contas a receber Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Contas a receber de clientes 425.975 375.282 470.776 405.214
(-) Perda Estimada para Créditos de

Liquidação Duvidosa (37.276) (28.974) (41.248) (29.543)
388.699 346.308 429.528 375.671

Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Valores a vencer 325.384 252.527 359.741 275.356
Valores vencidos:
Até 30 dias 45.454 54.803 51.525 54.803
De 31 a 60 dias 25.296 16.582 29.218 18.417
De 61 a 90 dias 18.602 1.688 21.066 4.290
De 91 a 180 dias 6.320 16.631 4.662 18.728
Acima de 180 dias 4.919 33.051 4.564 33.620

425.975 375.282 470.776 405.214
A perda estimada para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante con-
siderado suficiente pela Administração, conforme os critérios estabelecidos e descritos
na nota explicativa n°3.1, práticas contábeis.
Movimentação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Saldo inicial (28.974) (16.191) (29.543) (16.649)
Estimativa constituída (31.018) (25.942) (37.352) (26.053)
Estimativa revertida 22.716 13.159 25.647 13.159
Saldo final (37.276) (28.974) (41.248) (29.543)
6. Estoques Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Produtos acabados 194.785 155.554 224.788 175.596
Matérias-prima 64.199 36.525 131.425 71.049
Importações em andamento 454.926 208.943 470.488 231.824
Material de embalagem 2.448 1.920 3.522 3.197
Perda no valor recuperável do estoque (6.031) (28.920) (10.225) (32.154)

710.327 374.022 819.998 449.512
As perdas estimadas do valor recuperável de estoques são principalmente para manter
os estoques mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, as-
sim sendo, visa cobrir: (i) (ii) estoques sem giro há mais de 180 dias; (ii) ajuste ao valor
de mercado de alguns produtos adquiridos pela Companhia e que tiveram um declínio
nos preços de vendas. A movimentação do registro das perdas estimadas no valor re-
cuperável de estoque está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Saldo no ínicio do exercício (28.920) (2.882) (32.154) (3.585)
Perda no valor líquido

realizável do estoque (37.300) (33.332) (69.069) (49.711)
Reversão de perda do valor

recuperável do estoque 60.189 7.294 90.998 21.142
Saldo ao final do exercício (6.031) (28.920) (10.225) (32.154)
7. Impostos a recuperar

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

IPI a recuperar 46.864 36.624 47.203 36.769
ICMS a recuperar 18.527 7.653 18.661 7.719
PIS e COFINS a recuperar 4.755 2.388 9.259 4.369
IRPJ e CSLL a recuperar 2.311 6.379 7.010 7.261
Outros impostos a recuperar 5.156 - 5.209 65

 77.613 53.044 87.342 56.183
IPI a recuperar se refere, substancialmente, ao saldo credor da apuração do imposto,
considerando o benefício do mandado de segurança para o não recolhimento do IPI
na revenda de produtos importados. Por não se tratar de decisão definitiva a Compa-
nhia registra no passivo o valor em discussão, vide nota explicativa nº 13. Os valores de
ICMS, IPI, PIS e COFINS são créditos decorrentes das operações com mercadorias. O
IRPJ é, substancialmente, decorrente de retenção na fonte sobre aplicações financei-
ras em 2015 e a CSLL se refere aos créditos de 2013 não compensados em 2014.  Os
outros impostos estão compostos por antecipações na importação de mercadorias que
estavam em processo de desembaraço aduaneiro. A Administração está empenhada
na busca por oportunidades de realização destes créditos tributários ao longo do próxi-
mo exercício social.
8. Investimentos Controladora
Controladas Participação 31/12/2017 31/12/2016
Multilaser Indústria de Equipamentos

de Informática, Eletrônicos e Opticos Ltda. 100 ,00% 116.479 87.098
Giga Indústria e Comércio de Produtos

de Segurança Eletrônica S.A. 100 ,00% 17.738 -
134.217 87.098

Apresentamos a seguir a movimentação dos investimentos:
Giga Indústria

e Comércio
Multilaser de Produtos

Componentes de Segurança
Ltda.Ltda. Eletrônica S.A. Total

Saldo em 31 de dezembro de 2016 87.098 - 87.098
Adição/Baixa
Aquisição - 2.727 2.727
Aportes - 15.652 15.652
Resultado da equivalência patrimonial 29.381 (641) 28.740
Saldo em 31 de dezembro de 2017 116.479 17.738 134.217
Abaixo apresentamos as informações relevantes sobre os investimentos em 2017 e 2016:

Giga Indústria
e Comércio

Multilaser de Produtos
Componentes de Segurança

Ltda.Ltda. Eletrônica S.A.
Percentual de participação 100 ,00% 100 ,00%
Total de ativos 200.173  26.146
Total de passivos  83.695  8.408
Capital Social  30.903  17.512
Patrimônio Líquido 116.478  17.739
Receita Líquida 248.749  27.191
Resultado Líquido do Exercício  29.381  (1.875)
Patrimonio Liquido conforme % participação 116.478  17.739
Participação do grupo nos lucros/prejuízos  29.381  (1.875)

8.1. Aquisição de participação acionária: Em 06 de março de 2017, a Companhia ad-
quiriu a totalidade das ações da empresa Giga Indústria e Comércio de Produtos de Se-
gurança Eletrônica S.A. (“Giga”), que possui sua sede no Distrito Industrial em Manaus no
estado do Amazonas. Em contrapartida, a Companha pagará uma importância de R$
1.800, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, pelo valor nominal, sem acréscimo de juros e
multa. Com relação ao contrato de compra e venda da Giga, cabe destacar alguns as-
pectos relevantes: (i) a Companhia não realizará qualquer pagamento adicional aos anti-
gos proprietários da Giga a título de performance futura desta controlada; (ii) a Compa-
nhia não é responsável por eventuais riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais
originados em períodos anteriores à data da aquisição do controle da Giga; (iii) não exis-
tem cláusulas contratuais que estabelecem condições precedentes para que a Compa-
nhia assuma o controle imediato da Giga, inclusive o fato do pagamento do valor da aqui-
sição ocorrer em data posterior ao da assunção do controle da Giga. Na data de aquisi-
ção, conforme previsto na NBC TG 15/R3 – Combinação de Negócios, a Companhia
mensurou os ativos adquiridos e passivos assumidos ao valor justo, com base em laudo
preparado por especialistas externos contratados pela Companhia, considerando critérios,
premissas e metodologia de projeções adequadas e consistentes para negócios desta
natureza. Os valores justos desses ativos e passivos foram mensurados e a alocação da
mais valia gerada aos respectivos ativos foi adequadamente reconhecida na rubrica
contábil do ativo intangível. A Administração da Companhia revisou as premissas e critérios
adotados e avaliou que os valores destes ativos/passivos foram adequadamente
mensurados na data de aquisição. Ademais, os efeitos tributários diferidos sobre a mais
valia foram reconhecidos. Abaixo destacamos os valores justos dos ativos e passivos apu-
rados no laudo preparado pelos especialistas: R$ mil
Caixa e Equivalentes de caixa R$ 499,00
Contas a Receber de Clientes R$ 7.368
Estoque R$ 7.05
Investimentos 50
Imobilizado (a) 1643
intangível (b) 1950
outros ativos 1968
Total dos Ativos 20.534
Fornecedores e outras contas a Pagar -1.662
emprestimos e finaciamentos -6.676
Titulos a Pagar -6.736
Impostos e Contribuições a recolher -300
salarios e encargos sociais a pagar -529
total dos Passivos -15.903
valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos 4.631
valor de aquisição 1.860
(=) Compra vantajosa - ganho na operação © 2.771
percentual de imposto de renda e contribuição social 3 4 %
Impostos de Renda e contribuição social diferido passivo 94
(a) Este montante adquirido está contemplado na movimentação do ativo imobilizado,
na coluna de “combinação de negócios”, conforme nota explicativa consolidada nº 09;
(b) Os ativos intangíveis adquiridos estão contemplados na movimentação do ativo in-
tangível, na coluna “combinação de negócios”, conforme nota explicativa nº 10; (c) Esta
aquisição gerou uma compra vantajosa e o efeito do ganho foi registrado no resultado
do exercício na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais”. Os efeitos tributários
também foram reconhecidos.
9. Imobilizado Depre-

Taxas anuais ciação
médias de Custo deacumu-      Liquido

Controladora depreciação aquisição lada 2017 2016
Terrenos - 4.439 - 4.439 503
Edificações 5 ,38% 25.304 (7.603) 17.701 18.369
Maquinas e Instalações 1 2 , 9 9 % 15.596 (7.132) 8.464 6.328
Móveis, Veículos e Equipamentos

de informática 2 2 , 3 5 % 8.385 (5.369) 3.016 3.311
Obras em andamento - 1.691 - 1.691 1.112

55.415 (20.104) 35.311 29.623
Depre-

Taxas anuais ciação
médias de Custo de acumu- Liquido

Consolidado depreciação aquisição lada 2017 2016
Terrenos      - 4.439 - 4.439 503
Edificações 5 ,38% 34.250 (8.698) 25.552 26.516
Maquinas e Instalações 1 2 , 9 9 % 58.219 (16.693) 41.526 38.306
Móveis, Veículos e Equipamentos

 de informática 2 2 , 3 5 % 8.845 (5.618) 3.227 3.340
Obras em andamento      - 4.332 - 4.332 4.929

110.085 (31.009) 79.076 73.594
Depre-

ciação do
Controladora 2016 Adições Baixas exercício 2017
Terrenos 503 3.936 - - 4.439
Edificações 18.369 338 - (1.006) 17.701
Maquinas e Instalações 6.328 3.400 - (1.264) 8.464
Móveis, Veículos

e Equipamentos
de informática 3.311 770 (153) (912) 3.016

Obras em andamento 1.112 579 - - 1.691
29.623 9.023 (153) (3.182) 35.311

Combi- Depre-
nação de ciação do

Consolidaddo 2016 Adições Baixas negócios exercício 2017
Terrenos 503 3.936 - - - 4.439
Edificações 26.516 398 - - (1.362) 25.552
Maquinas

e Instalações 38.306 7.837 - 1.366 (5.983) 41.526
Móveis, Veículos

e Equipamentos
de informática 3.340 1.015 (153) 168 (1.143) 3.227

Obras em
andamento 4.929 - (706) 109 - 4.332

73.594 13.186 (859) 1.643 (8.488) 79.076
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A Companhia acompanha e revisa anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e
não foram identificadas diferenças significativas durante o ano. A Companhia e suas
controladas declaram que não possuem: (i) ativos imobilizados que estejam temporaria-
mente ociosos; (ii) ativos imobilizados retirados de uso e não classificados como manti-
dos para venda.
Abaixo destacamos os ativos imobilizados e intangíveis totalmente depreciados e amorti-
zados que ainda estão em operação:
Bens totalmente depreciados e amortizados

Instalacoes  38
Maquinas e equipamentos  1.634
Moveis e utensilios  591
Veiculos  150
Computadores e perifericos  1.344
Direitos de uso de software  796

4.552
10. Intangível

Controladora Consolidado
Taxas de amortização 2017 2016 2017 2016

Softwares 1 2 , 1 6 % 646 732 659 732
Marcas e patentes 1.904 - 2.771 -

2.550 732 3.430 732
A amortização, quando aplicável, é reconhecida linearmente com base na vida útil esti-
mada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim
de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado
prospectivamente.
Movimentação consolidada do intangível

2016 Adições Combinação de negócios Amortização 2017
Softwares 732 172 - (258) 646
Marcas e patantes - - 1.904 - 1.904
Total 732 172 1.904 (258) 2.550
11. Fornecedores

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Fornecedores de matéria-prima -
internacionais 452.950 189.195 510.337 282.782

Fornecedores de matéria-prima - nacionais 17.282 20.414 18.507 4.267
Fornecedores de serviços nacionais 2.820 1.740 2.820 1.740

 473.052 211.349 531.664 288.789
Fornecedores de matéria-prima - internacionais
Conforme descrito na nota explicativa n° 22.2, as transações comerciais realizadas com
fornecedores de matéria-prima – internacionais são estabelecidas em dólar americano,
cuja Companhia não contrata instrumentos financeiros derivativos para proteção da ex-
posição cambial, exceto com relação a certos contratos firmados com clientes que defi-
nem preço de venda fixo, o que representa 4,39% do valor mencionado acima. A Com-
panhia utiliza como garantia/meio de pagamento aos fornecedores internacionais a
contratação de cartas de créditos junto a instituições financeiras de primeira linha.
12. Obrigações trabalhistas e sociais

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Salários e encargos sociais 3.059 2.186 3.379 2.298
Provisão para férias e encargos sociais 10.963 8.715 11.462 8.801

14.022 10.901 14.841 11.099
13. Obrigações tributárias

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

IPI a recolher 82.384 53.274 82.384 53.274
ICMS a recolher 5.187 3.722 5.237 3.742
PIS e COFINS a recolher 913 25 913 25
Outros impostos a recolher 636 2.564 1.293 3.627

89.120 59.585 89.827 60.668
IPI a recolher se refere preponderantemente a discussão judicial na qual a Companhia
possui mandado de segurança para o não pagamento do IPI na revenda de produtos
importados. Por se tratar de decisão em 1ª instância, o valor mensal a pagar é
provisionado e corrigido monetariamente. Ocorrendo decisão contrária o valor do IPI a
recolher será compensado com o saldo de IPI a Recuperar.A Companhia realiza, com
base em avaliação legal, a utilização de precatórios estaduais para liquidar certos passi-
vos tributários estaduais. 14. Empréstimos e financiamentos

Controladora e consolidado
Modalidade Taxa média

ponderada de
Encargos  juros (% a.a.) 2017 2016

Em moeda nacional
Finame URTJLP 8,46% 1.344 2.821
FINEP Taxa fixa 5 ,00% 56.834 65.868

58.178 68.689
Em moeda estrangeira
Capital de giro Taxa fixa + VC 2,70% 4.228 19.272

4.228 19.272
62.406 87.961

Passivo circulante 15.316 26.865
Passivo não circulante 47.090 61.096

62.406 87.961
As principais modalidades de empréstimos e financiamentos da Companhia podem ser
descritas da seguinte forma: • Contratos de financiamento junto ao BNDES: A Com-
panhia possui contratos de financiamento mediante a abertura de crédito com o
BNDES para viabilizar investimentos, aperfeiçoamento de linhas de produtos e
capacitação do parque industrial; • FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos): A
Companhia possui programas de inovação que buscam o desenvolvimento e a aquisi-
ção de novas tecnologias, tais programas de inovação têm o apoio de programas de
fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico com a FINEP. A seguir está apre-
sentado o cronograma consolidado de empréstimos e financiamentos:

2017 2016
2017 - 26.865
2018 15.316 13.940
2019 9.743 9.756
2020 9.743 9.756
2021 9.743 9.756
Vencimentos após 2021 17.861 17.888

62.406 87.961
Durante o ano de 2017, a Companhia objetivou a redução dos níveis de
endividamento com pagamentos dos empréstimos e liquidações dos contratos de swaps
atrelados a eles. 14.1. Garantias e restrições contratuais : Os empréstimos bancári-
os estão em parte garantidos por uma média de 50% (cinquenta por cento) de
recebíveis e por aval dos acionistas majoritários da Companhia. A Companhia e suas
controladas não têm quaisquer contratos de financiamentos mantidos na data das refe-
ridas demonstrações contábeis que possuam cláusulas restritivas que estabeleçam obri-
gações quanto à manutenção de índices financeiros sobre as operações contratadas,
cujo descumprimento torne automaticamente exigível o pagamento da dívida. 14.2. Mo-
vimentação dos empréstimos e financiamentos: Conforme requerimento na NBC
TG 03, a movimentação do saldo de empréstimos e financiamentos está demonstrada a
seguir:
Controladora e consolidado

Circulante Não circulante Total
Saldo em 2016 26.865 61.096 87.961
Novos empréstimos 250 - 250
Encargos financeiros 4.330 469 4.799
Variação cambial - - -
Pagamento principal (20.802) - (20.802)
Pagamento juros (9.802) - (9.802)
Transferência 14.475 (14.475) -
Saldo no 2017 15.316 47.090 62.406
15. Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis: A Companhia é parte
em diversos processos oriundos do curso normal dos seus negócios, para os quais fo-
ram constituídas provisões baseadas na estimativa de seus consultores legais. As princi-
pais informações desses processos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017
e 2016, estão assim representadas:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Tributários 20.682 13.279 20.682 13.279
Trabalhistas e previdenciárias 27.299 23.959 27.299 23.959
Cíveis 2.395 2.395 2.395 2.395

50.376 39.633 50.376 39.633
A movimentação da provisão no exercício de 2017 está demonstrada a seguir:
Controladora 2016 Adições Reversões 2017
Tributários 13.279 10.403 (3.000) 20.682
Trabalhistas e previdenciárias 23.959 3.787 (447) 27.299
Cíveis 2.395 - - 2.395

39.633 14.190 (3.447) 50.376
As controladas em 2017 e 2016, não eram parte em discussões tributárias, cíveis, tra-
balhistas e previdenciárias. (a) Natureza das contingências: A Companhia é parte en-
volvida em processos trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto
na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas
por depósitos judiciais. As respectivas provisões para contingências foram constituídas
considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos cuja pro-
babilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável. A Administra-
ção acredita que a resolução destas questões não produzirá efeito significativamente
diferente do montante provisionado. As contingências trabalhistas e previdenciárias re-
ferem-se a processos movidos por ex-funcionários vinculados a verbas decorrentes da
relação de emprego e a vários pleitos indenizatórios. (b) Perdas possíveis, não
provisionadas no balanço: Em 2017, a Companhia e suas controladas eram parte
outros processos tributários, trabalhista e cíveis, envolvendo risco de perda para a Com-
panhia avaliados como “possíveis” que totalizam o montante R$ 147.735 (R$ 340.916
em 2016), conforme demonstrado abaixo:
Natureza das contingências 2017 2016
Tributárias 145.641 338.678
Trabalhistas e previdenciárias 580 28
Cíveis 1.514 2.210

147.735 340.916
16. Patrimônio Líquido: 16.1. Capital social: O capital social subscrito e integralizado
em 2017 era de R$ 216.075, dividido em 205.271.569 ações ordinárias e 10.803.760
ações preferenciais classe A, sem direito de voto, e direito de prioridade no reembolso
do capital, sem prêmio, conforme artigo 17 da lei 6.404/76 e suas alterações. 16.2. Re-
servas de lucros a) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como
destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capi-
tal social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somen-
te poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o capital. b) Reserva de
incentivos fiscais: As reservas de incentivos fiscais são decorrentes de subvenções e
assistências governamentais, reconhecidas quando houver razoável certeza de que o
benefício será recebido e que foram cumpridas as condições estabelecidas pelos gover-
nos concedentes. São apuradas e regidas de acordo com os contratos, termos de acor-
do e legislação aplicáveis a cada benefício. A Companhia é detentora da subvenção
governamental junto ao Estado de Minas Gerais, o qual autoriza o diferimento do paga-
mento de ICMS nas entradas das mercadorias que especifica, em decorrência de impor-
tação direta do exterior, e assegura crédito presumido parcial para o ICMS nas saídas
das mercadorias comercializadas pela Companhia. A principal obrigação da Companhia
pela fruição deste incentivo compreende a realização de investimentos, que estão sen-
do cumpridos e comprovados junto à Fazenda Estadual. Os efeitos no resultado são
registrados na contabilidade pelo regime de competência, no grupo das deduções de

vendas – impostos incidentes. Segundo a legislação do Imposto de Renda, a Reserva
de Incentivos Fiscais pode ser utilizada para aumento de capital e absorção de prejuí-
zos, não podendo ser distribuída como dividendos, por tratar-se de um benefício do
Estado à Companhia para uma atividade específica. 16.3. Dividendos: O estatuto so-
cial da Companhia, estabelece a distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 1%
do resultado do período, ajustado na forma da lei. Desta forma, a Administração pro-
põe aos acionistas que deliberem em assembleia geral a aprovação de uma remunera-
ção aos acionistas no total de R$ 29.345 (R$ 14.559 em 2016), sendo R$ 697 como
dividendos mínimos obrigatórios (R$ 763 em 2016), R$ 10.218, sob a forma de juros
sobre o capital próprio a ser pago em 2018, e R$ 17.930 na forma de dividendos inter-
mediários, pagos no decorrer de 2017. Os dividendos foram calculados conforme de-
monstrado a seguir:
Descrição Em milhares de reais

2017 2016
Lucro líquido do exercício 221.371 175.266
(-) Reserva Legal (11.069) (8.764)
(-) Reserva de incentivos fiscais (140.594) (90.214)
Lucro líquido ajustado para fins de dividendos 69.708 76.288
Dividendos obrigatórios (1%) 697 763
Juros sobre capital proprio deliberados ¹ 10.718 13.796
Dividendos intermediários 17.930 -

 29.345 14.559
Pagamento de dividendos (17.930) -

11.415 14.559
O cálculo dos juros sobre o capital próprio está demonstrado na nota explicativa 16.4.
16.4. Juros sobre capital próprio: Conforme o artigo 9º da Lei 9.249 de 26 de de-
zembro de 1995, com alterações do artigo 88, XXVI, da Lei 9.430/96, que permite a
dedutibilidade, para fins de imposto de renda e contribuição social, dos juros sobre o
capital próprio pagos aos acionistas, calculados com base na variação da taxa de juros
de longo prazo – TJLP. A Administração da Companhia propôs a distribuição de R$
9.110 (líquidos de tributos), conforme demonstrado a seguir:
Descrição Em milhares de reais

2017 2016
Patrimônio líquido base em 31 de dezembro 353.687 302.255
(x) TJLP acumulada do período de janeiro a dezembro de 2017 7 ,12% 7,50%
Limite conforme legislação 25.183 22.669
Valor dos juros sobre o capital próprio deliberados 10.718 13.796
(-) Imposto de renda retido na fonte - IRRF (1.608) (2.069)
Valor dos juros sobre o capital próprio líquido 9.110 11.727
Movimentação do período
Saldo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 11.727 8.733
Valor pago no decorrer do exercício (11.332) (8.733)
Constituição de valor a pagar no exercício 9.110 11.727
Saldo em 31 de dezembro de 2017 9.505 11.727
Juros sobre capital próprio 9.505 11.727
Dividendos a pagar 1.461 763
Juros sobre capital próprio e dividendos (16) 10.966 12.490
17. Receita líquida de vendas: A receita líquida da Companhia está composta con-
forme demonstrado a seguir:
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Receita bruta de vendas
Venda de produtos 1.938.662 1.490.228 2.088.595 1.519.881

1.938.662 1.490.228 2.088.595 1.519.881
Deduções de vendas
Devoluções e abatimentos (271.817) (146.180) (297.099) (146.820)
Impostos sobre vendas (270.871) (230.759) (255.517) (206.869)

 (542.688) (376.939) (552.616) (353.689)
Receita líquida 1.395.974 1.113.289 1.535.979 1.166.192
18. Custos e despesas por natureza

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Custos dos produtos vendidos
 Custos materiais 804.805 663.542 884.900 658.342
 Com pessoal 30.155 20.951 33.809 23.207
 Depreciação/Amortização 1.923 1.456 3.940 3.422
 Outras 17.970 11.285 32.036 21.710

 854.853 697.234 954.685 706.681
Despesas com vendas
 Comerciais 64.176 53.124 63.820 54.499
 Distribuição 46.216 40.420 49.488 42.636
 Promoções e marketing 74.788 70.297 79.204 71.317
 Pos-venda 64.914 51.150 64.922 51.574
 Pesquisa e desenvolvimento 15.623 14.094 18.287 16.919
 Créditos de liquidação duvidosa 10.467 15.015 11.024 15.836
 Outros 13.657 12.468 18.369 10.483

289.841 256.568 305.114 263.264
Despesas administrativas
 Com pessoal 18.259 15.841 18.390 15.929
 Serviços profissionais 4.157 4.798 4.157 4.798
 Depreciação/Amortização 891 781 924 781
 Cumunicaçao 2.120 1.643 2.176 1.652
 Tecnologia e comunicação 4.285 2.650 4.299 2.650
 Aluguéis e condomínios 3.256 2.170 3.309 2.170
 Seguros 407 420 407 420
 Gastos com viagens 617 380 639 390
 Outros 2.877 2.559 3.428 2.868

36.869 31.242 37.729 31.658
19. Variação cambial, receitas e despesas financeiras

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicação financeira 10.735 17.577 10.763 17.580
Juros ativos 1.358 981 1.642 1.033
Atualizações monetárias ativas 677 1.330 1.058 1.336
Ajustes a valor presente 1.759 2.258 1.759 2.258
Receitas com derivativos 244 47 244 47
Deságio na compra de precatórios 6.955 13.041 6.955 13.041
Outras 221 255 269 272

21.949 35.489 22.690 35.567
Despesas financeiras
Juros passivos (6.245) (12.075) (6.325) (12.144)
Atualizações monetárias passivas (6.092) (5.563) (6.879) (5.563)
Despesas com derivativos (888) (905) (888) (905)
Despesas bancárias (3.705) (5.252) (3.919) (5.402)
Outras depesas (196) 297 (354) 251
 (17.127) (23.499) (18.366) (23.764)
Variação cambial
Ativa 42.306 67.578 62.236 79.463
Passiva (47.051) (68.886) (66.999) (79.315)
 (4.745) (1.308) (4.762) 148
Resultado financeiro liquido 77 10.682 (438) 11.951
20. Outras receitas/(despesas) operacionais
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Outras receitas
Ganho por compra vantajosa 2.771 - 2.771 -
Resultado alienação imobilizado 58 - 58 -
Indenizações de seguros 1.263 630 1.546 2.180
Créditos extemporâneos 6.290 20.582 6.290 20.582

10.382 21.212 10.665 22.762
Outras despesas
Autos de infração tributárias (2.658) (322) (2.658) (322)
Provisões tributárias (4.884) (8.534) (4.884) (8.534)
Perda na alienação de imobilizado - (880) - (880)
Indenizaçoes e multas contratuais (199) (1.493) (199) (1.493)

 (7.741) (11.229) (7.741) (11.229)
Outras receitas e despesas líquidas 2.641 9.983 2.924 11.533
21. Resultado por ação: O quadro abaixo apresentado, reconcilia o resultado apura-
do em 2017 e 2016 no cálculo do resultado por ação básico e diluído:

2017 2016
 Lucro do exercício atribuível aos acionistas da Companhia 221.371 175.266
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias do

exercício (em unidades) 205.271.569 205.271.569
Média ponderada da quantidade de ações preferenciais

do exercício (em unidades) 10.803.760 10.803.760
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias e preferenciais (em unida-
des) 216.075.329 216.075.329
Lucro Básico e Diluído (em R$) por ação ordinária 1,02  0,81
Lucro Básico e Diluído (em R$) por ação preferencial 1,02  0,81
A Companhia não possui instrumentos conversíveis em ações, opções ou bônus vigen-
tes de subscrição para que sejam exercidos futuramente ou de que ações ordinárias
sejam emitidas quando da satisfação de certas condições, sendo assim, o resultado di-
luído por ação é igual ao resultado básico por ação. 22. Gestão de risco financeiro:
22.1. Considerações gerais e políticas : A gestão de riscos é realizada pela Tesou-
raria da Companhia, que tem também a função de apresentar todas as operações de
aplicações e empréstimos realizadas pelas controladas da Companhia, para aprovação
da Alta Administração e do Conselho de Administração da Companhia. 22.2. Fatores
de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financei-
ros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo,
risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito e risco de
liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos
no desempenho financeiro da Companhia. A gestão de risco é realizada pela alta Ad-
ministração da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelos acionistas. A alta Ad-
ministração da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais
riscos financeiros. A Companhia não possui instrumentos financeiros com derivativos em-
butidos. (a) Risco de mercado: A Companhia e suas controladas estão expostas aos
riscos de mercado, decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mer-
cado envolvem principalmente a possibilidade de flutuações na taxa de câmbio, mudan-
ças nas taxas de juros e mudanças na legislação brasileira em todas as esferas. (b)
Risco cambial: O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incor-
rer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores no-
minais faturados ou aumentem valores captados no mercado. Abaixo a exposição da
Companhia com instrumentos financeiros. b.1) Obrigações expostas a variação
cambial: Por meio da aplicação de procedimentos de avaliação da estrutura do
endividamento e sua exposição a variação cambial, foram contratados instrumentos fi-
nanceiros derivativos, contratos de swap, objetivando mitigar significativamente os riscos
de eventuais perdas financeiras nos empréstimos e financiamentos. Com relação ao
saldo a pagar, em dólares americanos, à fornecedores de matéria-prima internacionais,
conforme descrito na nota explicativa n°11, a Companhia não possui política de
contratação de instrumentos financeiros derivativos para mitigar o risco de exposição a
flutuação cambial, pois, quaisquer incrementos de custo da matéria-prima relacionados
à variação cambial, a Companhia busca alternativas para repassar, substancialmente,
tais custos ao preço de venda final do produto acabado. Todavia, no caso de certos
contratos de fornecimento firmados com clientes que estabelecem preço de venda fixo,
a Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos, Non-Deriverable forward
(NDF), para mitigar o risco de flutuação cambial ao qual está exposta.

b.2). Composição dos saldos registrados em contas patrimoniais de empréstimos e financiamentos
Operações passivas Valor justo
Objetivo de hedge de risco de mercado (a) Indexadores Vencimento Valor nocional 2017 2017 2016
Swap
Banco Safra
Ponta ativa USD Mar/2013 4.333 22.637
Ponta passiva CDI a Fev/2018 (4.756) (19.320)
Saldos a receber (a) 1.208 (423) 3.317
(a)Para mais informações sobre empréstimos e financiamentos, vide Nota Explicativa nº 14.
b.3). Composição dos saldos registrados em contas patrimoniais de instrumentos financeiros
Tipo Contraparte Inicio Vencimento Notional US$ Notional R$ MtM 2017
NDF Itau 31/07/2017 02/01/2018 2.837.061 9.061.573 213.063
NDF Itau 31/07/2017 21/01/2018 2.946.900 9.446.288 7.662
NDF Itau 07/04/2017 29/01/2018 1.569.000 5.242.029 (276.458)
NDF Itau 31/07/2017 19/02/2018 1.841.813 5.929.717 26.890
NDF Itau 07/04/2017 05/03/2018 785.000 2.639.327 (82.111)
NDF Itau 31/07/2017 26/03/2018 1.105.088 3.574.960 74.925
NDF Itau 31/07/2017 23/04/2018 736.725 2.395.093 140.346
31/07/2017 21/05/2018 736.725 2.408.722 302.205

12.558.312 40.697.709 406.522

C) Análise de sensibilidade de risco cambial: No intuito de prover informações do
comportamento dos riscos de mercado que a Companhia e suas controladas estavam
expostas em 2017, são considerados três cenários, sendo que o cenário provável é o
valor justo 2017 e mais dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável do
risco considerado, denominados de Possível e Remoto, respectivamente. No caso de
moedas, foi utilizada a curva futura do mercado do dia 29 de dezembro de 2017 (último
dia útil de 2017), onde o valor de referência era de R$ 1,00/US$ 3,34.
 Teste de stress - exposiçao cambial do balanço patrimonial
 Cenário Cenário Cenário
 Provável Possível Remoto
2017 Saldo contábil 25% 50%
 Controladora 452.950 566.188 679.425
 Consolidado 510.337 637.921 765.506
d) Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros da Companhia decorre de emprés-
timos de longo prazo. Os empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia
ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os empréstimos emitidos às taxas fixas ex-
põem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros. Considerando
que parte substancial dos empréstimos da Companhia está atrelada a taxas prefixadas,
a Administração entende que o risco de mudanças significativas no resultado e nos flu-
xos de caixa é baixo. O risco de exposição à taxa de juros da Companhia e suas con-
troladas em 2017 e 2016 está apresentado a seguir (taxa fixa não possui exposição a
variações):

Consolidado
2017 2016

Exposição à taxa URTJLP
Finame 1.344 2.821

1.344 2.821
e) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, de-
pósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clien-
tes e o mercado de reposição. Para bancos e instituições financeiras são aceitos so-
mente títulos de entidades consideradas de primeira linha. A área de análise de crédito
avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financei-
ra, experiência passada e outros fatores, conforme descrito na nota explicativa n°3.1,
práticas contábeis. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classi-
ficações internas ou externas de acordo com os limites determinados pela Administra-
ção. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado
nenhum limite de crédito durante o exercício e a Administração não espera nenhuma
perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes, além da provisão já constituída
(Nota explicativa n° 5). Abaixo demonstramos os valores do ativo financeiro sujeitos a
risco de crédito:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Caixa e equivalente de caixa 126.492 136.526 133.167 136.964
Contas a receber de clientes 388.699 346.308 429.528 375.671

 515.191 482.834 562.695 512.635
f) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Administração da
Companhia. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez
da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessi-
dades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento
da dívida da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas
do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou
legais - por exemplo, restrições de moeda. O excesso de caixa mantido pela Compa-
nhia, além do saldo exigido para Administração do capital circulante, é investido em con-
tas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo,
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para for-
necer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. Em
2017, a Companhia mantinha fundos de curto prazo investidos de R$118.347
(R$127.966 em 2016) que se espera gerar prontamente entradas de caixa para admi-
nistrar o risco de liquidez. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos
da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente
no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

2017
Controladora Menos de Entre um Entre dois e Mais de Saldo

um ano e dois ano cinco anos de cinco  contabil
e financiamentos 15.316 9.743 29.229 8.119 62.407

Fornecedores 473.052 - - - 473.052
488.368 9.743 29.229 8.119 535.459

2017
Consolidado Menos de Entre um Entre dois e Mais de Saldo

um ano e dois ano cinco anos de cinco  contabil
Empréstimos

e financiamentos 15.316 9.743 29.229 8.119 62.407
Fornecedores 531.664 - - - 531.664

546.980 9.743 29.229 8.119 594.071
2016

Menos de Entre um Entre dois e Mais de Saldo
Controladora um ano e dois ano cinco anos de cinco  contabil
Empréstimos

e financiamentos 26.865 13.940 29.268 17.888 87.961
Fornecedores 211.349 211.349

238.214 13.940 29.268 17.888 299.310
2016

Consolidado Menos de Entre um Entre dois e Mais de Saldo
um ano e dois ano cinco anos de cinco  contabil

Empréstimos
e financiamentos 26.865 13.940 29.268 17.888 87.961

Fornecedores 288.789 288.789
315.654 13.940 29.268 17.888 376.750

22.3. Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os
de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutu-
ra de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capi-
tal, a Companhia pode rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital
aos acionistas ou, ainda, vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento. A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida
líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de
curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do
montante de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras. O capital total é apu-
rado por meio da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço
patrimonial, com a dívida líquida. Os índices de alavancagem financeira em 2017 e
de 2016 podem ser assim sumariados:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Empréstimos e financiamentos 62.407 87.961 62.407 87.961
Caixa e equivalente de caixa (126.492) (136.526) (133.167) (136.964)
Caixa líquido (64.085) (48.565) (70.760) (49.003)
Patrimônio líquido 877.869 667.913 877.869 667.913
Índice de alavancagem financeira -7,3% -7,3% -8,1% -7,3%
22.4. Instrumento financeiro: A Companhia mantém operações com instrumentos fi-
nanceiros. A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias
operacionais e controles internos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e proteção.
A política relativa à contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção
é aprovada pelos acionistas e pela Administração, sendo posteriormente analisada de
forma periódica em relação à exposição ao risco que a Administração pretende prote-
ger. A Empresa não realiza qualquer transação e aplicação de caráter especulativo, em
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas opera-
ções estão condizentes com as políticas e estratégias definidas e aprovadas pela Admi-
nistração. Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Empre-
sa foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e
metodologias apropriadas de avaliações. Julgamentos foram requeridos na interpreta-
ção dos dados de mercado para produzir as estimativas dos valores de realização mais
adequada. Assim, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes
que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes
metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estima-
dos. As políticas de administração de risco da Companhia foram estabelecidas pelos aci-
onistas e pela Administração, a fim de identificar e analisar riscos enfrentados pela Com-
panhia, para estabelecer apropriados limites de riscos e controles necessários para
monitorar a aderência aos limites. Políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são
revisadas regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas ativida-
des da Companhia. Classificação dos instrumentos financeiros: Conforme as NBC
TG 38, 39 e 40(R1), a Companhia efetuou uma avaliação de seus instrumentos finan-
ceiros, conforme as seguintes considerações gerais: Em 2017, os principais instrumentos
financeiros estão descritos a seguir: • Caixa e equivalentes de caixa: são classificados
como mantidos para negociação. O valor de mercado está refletido nos valores
registrados nos balanços patrimoniais; • Contas a receber de clientes e outros crédi-
tos: decorrem diretamente das operações da Companhia e são classificados como
recebíveis e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos a perdas estimadas
e ajustes a valor presente e abatimentos concedidos à clientes, quando aplicável; • Par-
tes relacionadas: decorrem de operações realizadas com as controladas da Compa-
nhia, sendo eliminadas no processo de consolidação. Os valores de mercado destes
instrumentos financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis; • Fornecedores
e outras contas a pagar: decorrem diretamente das operações da Companhia e são
classificados como passivos financeiros; • Empréstimos e financiamentos: Os valores
contábeis dos empréstimos e financiamentos aproximam-se dos seus valores justos, pois
estão atrelados a uma taxa de juros pós-fixada, no caso, a variação do CDI. Os valores
contábeis dos financiamentos atrelados à TJLP aproximam-se dos seus valores justos
em virtude de a TJLP ter correlação com o CDI e ser uma taxa pós-fixada. Os valores
justos dos empréstimos e financiamentos contratados com juros prefixados
correspondem a valores próximos aos saldos contábeis divulgados na Nota Explicativa
nº 14. A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a seguir
e não existem outros instrumentos financeiros classificados em outras categorias além
das informadas abaixo (em 2017):

Valor justo através Empréstimos Outros passivos
do resultado  e recebíveis  financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa 126.492  -  -
Contas a receber  - 388.699  -
Partes relacionadas  - 86.630  -
Outros créditos  - 7.311  -

126.492 482.640 -
Passivos
Fornecedores  -  - 473.052
Empréstimos e financiamentos  -  - 62.406
Outras contas a pagar  -  - 14.620

 - - 550.078
Valor justo através Empréstimos Outros passivos

do resultado  e recebíveis  financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 133.167  - -
Contas a receber - 429.528 -
Partes relacionadas 62.493
Outros créditos - 13.489 -

133.167 505.510 -
Passivos
Fornecedores -  - 531.664
Empréstimos e financiamentos -  - 62.406
Outras contas a pagar -  - 20.575

- - 614.645
Instrumentos financeiros derivativos: No decorrer de 2017, a Companhia contratou
Non-Deriverable Forward (NDF), não especulativos, com o objetivo de minimizar os efei-
tos das mudanças nas taxas de câmbio do saldo a pagar em dólar americano aos for-
necedores de matéria-prima internacionais (nota explicativa n°11). Em anos anteriores,
a Companhia havia contratado swap para também minimizar os efeitos cambiais dos
contratos de “Empréstimos e financiamentos” (nota explicativa n°14). O efeito da
mensuração ao valor justo destes instrumentos derivativos está contabilizado no resulta-
do do exercício, no resultado financeiro. A posição dos instrumentos financeiros derivati-
vos mencionados acima estão demonstrados na nota explicativa n°22). Valor justo de
instrumentos financeiros: O método de apuração do valor de mercado utilizado pela
Companhia consiste em calcular o valor futuro com base nas condições contratadas e
determinar o valor presente com base em curvas de mercado, exceto os derivativos de
mercado futuro que têm os valores justos calculados com base nos ajustes diários das
variações das cotações de mercado das bolsas de mercadorias e futuros que atuam
como contraparte. De acordo com a NBC TG 40 (R1) (IFRS 7), a Companhia classifica
a mensuração do valor justo de acordo com os níveis hierárquicos que refletem a
significância dos índices utilizados nesta mensuração, conforme os seguintes níveis: •
Nível 1: Preços cotados em mercados ativos (não ajustados) para ativos e passivos
idênticos; • Nível 2: Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, em que
os preços cotados são para ativos e passivos similares, seja diretamente por obtenção
de preços em mercados ativos ou indiretamente, como técnicas de avaliação que utili-
zam dados dos mercados ativos; • Nível 3: Os índices utilizados para cálculo não deri-
vam de um mercado ativo. A Empresa não possui instrumentos neste nível de
mensuração. Atualmente todos os instrumentos financeiros da Empresa têm o seu valor
justo mensurado confiavelmente, dessa forma classificados em nível 2, conforme de-
monstrado a seguir:
Controladora Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa - 126.492 -
Instrumento financeiro derivativo - 1.189 -
 - 127.681 -
Consolidado Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa - 133.167 -
Instrumento financeiro derivativo - 1.189 -
 - 134.356 -
A Administração entende que os resultados obtidos com estas operações (inclusive ins-
trumentos derivativos) atendem à estratégia de gerenciamento de risco adotada pela
Companhia. 23. Imposto de Renda e Contribuição Social: a) Despesa com Impos-
to de Renda e Contribuição Social

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Impostos Correntes
Contribuiçao social (5.218) (4.933) (5.744) (5.666)
Imposto de renda (13.688) (13.150) (14.689) (13.339)

(18.906) (18.083) (20.433) (19.005)
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Imposto de Renda 24.680 28.791 30.054 30.042
Contribuição Social 8.885 10.365 10.820 10.815

33.565 39.156 40.874 40.857
Estes créditos fiscais se referem ao Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos,
calculados sobre as adições/exclusões temporárias que foram adicionadas/excluídas na
apuração do lucro real e na base de cálculo da contribuição social do exercício corrente
e anteriores, além dos valores sobre prejuízos fiscais, os quais a Companhia espera
realizar nos próximos dois anos. Os créditos reconhecidos sobre prejuízos fiscais, bases
negativas de contribuição social e diferenças temporárias estão suportados por
projeções de resultados tributáveis e expectativa de recuperabilidade, baseados em
estudos técnicos internos de viabilidade, elaborados por profissionais especializados, e
submetidos anualmente aos órgãos de Administração da Companhia. Seu
reconhecimento obedeceu ao disposto na Nota Explicativa nº 3.1.11. A seguir está
apresentada a conciliação dos tributos diferidos no balanço patrimonial do exercício
findo em 31 de dezembro de 2017:

Controladora Consolidado
Descrição IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Saldo final em 31 de dezembro de 2016 28.791 10.365 30.042 10.815
(-) Realização de tributos sobre prejuizo

fiscal/base de calculo negativa de CSLL (7.383) (2.658) (7.383) (2.658)
Tributos diferidos sobre prejuizo fiscal/base

 de calculo negativa de CSLL 1.171 422 5.099 1.836
Tributos diferidos sobre adições/exclusões

temporárias 21.364 7.692 21.364 7.692
(-) Realização de tributos diferidos sobre

adições/exclusões temporárias (20.544) (7.394) (21.481) (7.731)
Outros 1.281 458 2.413 866

24.680 8.885 30.054 10.820
A realização do “Tributo diferido ativo” está pautada em projeções de lucros tributários
futuros, cujas projeções levaram em consideração as premissas de expectativa de
resultado e histórico de rentabilidade do negócio nos próximos anos, tendo em vista o
panorama econômico esperado pela Companhia durante a definição da sua estratégia
de negócio. A expectativa de realização do “Ativo Fiscal Diferido”, fundamentada em
estudo técnico de viabilidade conforme NBC TG 32 e Instrução CVM nº 371, está
definida da seguinte forma:
Exercício Saldo
2018 3.200
2019 3.300
2020 4.200
2021 4.500
2022 5.600
2023 à 2025 12.765

33.565
b) Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social corrente no
resultado

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Lucro líquido antes dos imposto 245.869 187.421 245.869 188.073
Alíquota vigente 3 4 % 3 4 % 3 4 % 3 4 %
Tributos pela alíquota vigente (83.595) (63.723) (83.595) (63.945)
Efeito fiscal das adiçoes e exclusões permanentes:
Subvençao para investimento 46.508 34.325 59.211 44.636
Resultado da participação em controladas 9.772 13.093 - -
Incentivos PAT / Lei Rouanet, outros 807 553 1.047 553
Juros sobre o capital prórpio 3.644 4.691 3.644 4.691
Outras diferenças permanentes (1.633) (1.091) 127 1.258
Imposto de renda e contribuição social (24.497) (12.153) (19.566) (12.807)
Imposto de Renda e Contribuição Social -

correntes (18.906) (18.083) (20.433) (19.005)
Imposto de Renda e Contribuição Social -

diferidos (5.591) 5.930 867 6.198
Taxa efetiva % 10,0% 6,5% 8,0% 6,8%
c) Imposto de renda e contribuição social diferidos no resultado: Os valores de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) diferidos são provenientes de diferenças temporárias e Prejuízos fiscais sua
maioria na controladora: A Administração, com base em suas projeções de lucros
tributáveis futuros, estima que os créditos tributários registrados serão realizados entre
2018 e 2025.

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Originada de provisões indedutíveis 1.120 (5.205) 2.291 (5.205)
Prejuízo fiscais (8.448) 10.041 (3.106) 10.041
Outras diferenças temporárias dedutiveis 1.737 1.094 1.682 1.362

(5.591) 5.930 867 6.198
24. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de
seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de
risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria
das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram analisadas pelos nossos
auditores independentes. Em 2017, a cobertura de seguros contra riscos operacionais
era composta por R$ 432.000 para danos materiais, R$ 108.000 para lucros cessantes
e R$ 20 milhões para roubo. 25. Partes relacionadas: A tabela a seguir mostra as
operações entre partes relacionadas:

Saldos em aberto Reconhecidos no resultado
Valores a receber Valores a pagar Receitas Despesas

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Giga S.A. - - - - - - - -
Multilaser Componentes Ltda 24.137 6.074 - 17.043 102.166 82.124 103.857 82.193
Acionistas controladores 62.493 62.493 - - - - - -

86.630 68.567 - 17.043 102.166 82.124 103.857 82.193
Provisão para garantia: Em 2016 a companhia celebrou contrato de mútuos com os acionistas controladores, cuja quitação se deu integralmente em 2017. 25.1. Remuneração
do pessoal-chave da administração: A remuneração do pessoal-chave da administração corresponde a benefícios de curto prazo e foi de R$ 2.400 (R$ 1.897 em 2016). Não
houve remuneração para o conselho de Administração. Há benefício concedido de uso de veículos aos diretores. Em 2017 não houve concessão de benefícios de longo prazo
pós-emprego, plano de aposentadoria, de rescisão de contrato de trabalho nem remuneração baseada em ações. 25.2. Acionistas controladores: Conforme descrito na nota
explicativa 14.1 Garantias e restrições contratuais, os acionistas da Companhia, concederam aval para determinados empréstimos e financiamentos da Companhia, sem qualquer
custo à Companhia. 26. Informações adicionais as demonstrações dos fluxos de caixa: O quadro a seguir demonstra as alterações dos passivos provenientes das
atividades de financiamento, decorrentes dos fluxos de caixa e de não caixa, conforme determina a NBC TG 03/R3 – Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Controladora
Efeito líquido no fluxo

Descrição Saldo Movimento de  de caixa nas atividades Alteração no Saldo em
em 2016 dividendos de financiamento valor justo  2017

Dividendos e juros sobre o capital próprio 11.727 9.110 (11.332) - 9.505
Empréstimos e financiamentos 87.961  -  (30.532)  4.977 62.406
Capital social 216.075  -  -  - 216.075

 315.763 9.110 (41.864) 4.977 287.986
Consolidado

Efeito líquido no fluxo
Descrição Saldo Movimento de  de caixa nas atividades Alteração no Saldo em

em 2016 dividendos de financiamento valor justo  2017
Dividendos e juros sobre o capital próprio 11.727 9.110 (11.332) - 9.505
Empréstimos e financiamentos 87.961 - (30.532) 4.977 67.383
Capital social 216.075 - - - 216.075

315.763 9.110 (41.864) 4.977 292.963
27. Eventos subsequentes: Em abril de 2017 por meio de ata de reunião da Diretoria foi realizada a ratificação da distribuição de dividendos intermediários e juros sobre o
capital próprio aos acionistas da Companhia, deliberada em de julho de 2017, com base na posição acionária naquela data, no valor total de R$ 28.648, com base no balanço
semestral levantado em 30 de junho de 2017. Foi também ratificada a aprovação para que a Companhia fizesse a compensação dos dividendos e o valor líquido de imposto de
renda dos juros sobre o capital próprio a que os acionistas fizeram jus, com o valor em aberto dos respectivos mútuos com a Companhia, de forma a abater parte do saldo
devedor, conforme autorizado pelas acionistas.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Multilaser Industrial S.A. São Paulo – SP Opinião Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da

Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 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, individual e consolidada, da Multilaser Industrial S.A. em 31 de dezembro de 2017, o
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).  Base para opinião  Nos-
sa 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 individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia
e suas controladas, 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. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.  Reconhecimento de receita  A Companhia realiza parte significativa de suas vendas ao mercado varejista e entidades governamentais, substancialmen-
te no mercado nacional. A receita dessas operações é reconhecida após o faturamento e atendimento das condições estabelecidas pelas normas contábeis quanto ao reconhe-
cimento da receita, conforme mencionado na nota explicativa nº 3.1.7. Essas operações de vendas são relevantes e pode haver intervalo de tempo entre o momento da emissão
das notas fiscais de vendas dos produtos e o momento da efetiva transferência dos riscos e benefícios dos produtos vendidos aos seus clientes. Por este motivo, a Companhia
monitora o prazo de entrega a esses clientes e procede os ajustes na receita operacional para que a mesma reflita somente as vendas que atenderam a todos os critérios
contábeis para reconhecimento da receita até a data-base das demonstrações contábeis. Devido ao volume de transações de vendas sujeitas a este monitoramento e os contro-
les internos existentes serem individualizados por transação para determinação dos ajustes na receita operacional, consideramos esse tema um assunto relevante para a nossa
auditoria. Resposta da auditoria ao assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: § Avaliação dos sistemas relevantes de Tecnologia da Informação
utilizadas pela Companhia e suas controladas; § Entendimento dos controles internos relevantes referente ao reconhecimento de receita no adequado período de competência
contábil, bem como a realização de testes, por amostragem, sobre a aplicação da política contábil de reconhecimento de receita nas transações de vendas realizadas durante e
no final do exercício; § Realização de testes sobre as receitas de vendas, por meio de amostragem, para avaliar: (i) a existência das transações comerciais realizadas; (ii) os
lançamentos manuais realizados em todas as contas contábeis de receita, quando relevantes; (iii) transações comerciais de vendas realizadas entre as partes relacionadas e sua
eliminação no processo de consolidação;  § Avaliação da política de reconhecimento de receita adotada, incluindo os aspectos de divulgação às demonstrações contábeis, e a
sua conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS). Com base no resultado dos procedimentos de auditoria
acima descritos, não identificamos ajustes materiais de auditoria, tampouco pontos de controle relacionados a esse assunto e, portanto, julgamos serem razoáveis os saldos e as
divulgações sobre esses assuntos nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto. Realização dos tributos diferidos ativo Conforme Nota
Explicativa nº 23, a Companhia e suas controladas possuem registrados tributos diferidos nos montantes de R$ 33.565 mil e R$ 40.874, nas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas, respectivamente, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas, bem como sobre diferenças temporariamente não
dedutíveis e/ou tributáveis. A Administração avalia no mínimo anualmente o risco de perda por redução ao valor recuperável desses ativos (impairment), baseado na projeção
dos lucros tributáveis futuros, o qual exige que a Administração adote algumas premissas baseadas em informações geradas por seus relatórios internos, no qual envolve julga-
mento significativo sobre os lucros futuros da Companhia, de forma que qualquer ajuste nas premissas utilizadas pode gerar efeitos significativos na avaliação e impactos nas
demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da Companhia, tomadas em conjunto. Resposta da auditoria ao assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros: § Avaliação das principais premissas e critérios adotados pela Administração com relação as taxas de crescimento nas projeções, por meio da comparação com
previsões econômicas, setoriais e taxa de desconto; § Avaliação da aderência dos principais componentes das projeções à legislação tributária vigente; § Análise de sensibilidade
acerca das principais premissas utilizadas pela Administração, com o objetivo de observar eventual relevância e dependência das projeções em relação às premissas específicas; §
Revisão dos cálculos aritméticos dos valores incluídos nas projeções; § Revisão das divulgações relacionadas a esses assuntos preparadas pela Companhia. Com base no resul-
tado dos procedimentos de auditoria acima descritos, não identificamos ajustes de auditoria, tampouco pontos de controle relacionados a esse assunto e, portanto, julgamos
serem razoáveis os saldos e as divulgações nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto. Provisões para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis Conforme Nota Explicativa nº 15, a Companhia é parte integrante em processos judiciais e administrativos nas esferas cível, trabalhista, previdenciária e fiscal, que surgem
no curso normal de seus negócios. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possui assuntos de natureza tributária em discussão em várias esferas processuais, no montante
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total de R$166.323 mil, sendo que R$20.682 mil estão provisionados, referentes a processos com probabilidade de perda provável, com base na opinião de seus assessores
jurídicos. As situações onde as perdas são consideradas possíveis são objeto de divulgação por seus valores históricos e aquelas em que as perdas são consideradas remotas
não são divulgadas.  Considerando a relevância dos valores envolvidos e julgamento crítico em relação à probabilidade de êxito nas discussões judiciais, qualquer mudança no
ambiente regulatório, de prognóstico e/ou julgamento pode trazer impactos relevantes nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia. Resposta da
auditoria ao assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: § Obtenção de carta de confirmação junto aos assessores jurídicos da Companhia para os
processos em andamento; § Avaliação de valores e da probabilidade de perda e, para determinados processos tributários, obtenção de opinião de especialistas tributários sobre
a razoabilidade dos prognósticos dos assessores jurídicos e avaliação dos argumentos e/ou teses de defesa. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima
descritos, identificamos ajuste não material no saldo da provisão regularizado pela Companhia e, portanto, julgamos ser razoável a estimativa de provisão para riscos tributários,
trabalhistas e cíveis mencionada na Nota Explicativa nº 15, bem como julgamos serem razoáveis as divulgações realizadas no contexto das demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto. Combinação de negócios – Aquisição de participação societária Conforme mencionado na Nota Explicativa n°8.1, a Companhia ad-
quiriu, em 06 de março de 2017, a totalidade das ações da empresa Giga Indústria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica S.A. (“Giga”), que possui sua sede no
Distrito Industrial em Manaus no estado do Amazonas e atua, substancialmente, na revenda de equipamentos eletrônicos de segurança. A aplicação do método de aquisição
requer, entre outras avaliações, que a Companhia determine a data de aquisição efetiva do controle, o valor justo da contraprestação transferida, o valor justo dos ativos adquiri-
dos e dos passivos assumidos e a apuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura ou ganho por compra vantajosa na operação. Dada a natureza de tais avaliações,
existe um elevado grau de julgamento e a necessidade de que sejam desenvolvidas estimativas de valores justos baseadas em cálculos e premissas relacionados ao desempenho
futuro do negócio adquirido e que estão sujeitos a um elevado grau de incerteza. Considerando o alto grau de julgamento relacionado, e ao impacto que eventuais alterações
nas premissas poderiam ter nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, consideramos esse tema um assunto relevante para a nossa auditoria. Resposta da audi-
toria ao assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: § Análise dos documentos que formalizaram a operação, principalmente o contrato de compra e
venda e as evidências que fundamentaram a determinação da data de aquisição do controle e a determinação do valor justo da contraprestação transferida; § Análise e indaga-
ções sobre a metodologia utilizada para mensuração a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, elaborada por especialistas independentes externos; § Avaliação
da razoabilidade das premissas adotadas e cálculos efetuados comparando, quando aplicável, com informações de mercado; § Recálculo da determinação do ágio por rentabili-
dade futura apurado na operação e avaliamos a adequação das divulgações apresentadas pela Companhia Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima
descritos, identificamos ajuste não material nos valores da combinação de negócios, que foi regularizado pela Companhia. Portanto, julgamos serem razoáveis os saldos e as
divulgações nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.  Reserva de incentivos fiscais Conforme mencionado na Nota Explicativa
n°16.2(b), a Companhia é detentora de subvenção governamental junto ao Estado de Minas Gerais, o qual autoriza o diferimento do pagamento de ICMS nas entradas das
mercadorias que especifica, em decorrência de importação direta do exterior, e assegura crédito presumido parcial para o ICMS nas saídas das mercadorias comercializadas pela
Companhia. A manutenção desta subvenção requer que a Companhia cumpra certos requerimentos previstos na legislação estadual vigente, bem como realize determinadas
comprovações legais junto à Fazenda Estadual de Minas Gerais, cujo fluxo de renovação de tal subvenção ocorre anualmente. Os ganhos provenientes deste benefício fiscal
podem ser utilizados apenas para aumento de capital e absorção de prejuízos contábeis, não podendo ser distribuídos como dividendos, por se tratar de um benefício do
Estado à Companhia para uma atividade específica. Portanto, este ganho fiscal é, na sua totalidade, transferido de lucros acumulados à “Reserva de incentivos fiscais”, no
grupo de “Reserva de lucros”, no patrimônio líquido. Resposta da auditoria ao assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: § Com auxílio de nossos
especialistas em tributos indiretos estaduais, analisamos se a Companhia cumpriu os requerimentos previstos na legislação estadual vigente para reconhecer os ganhos do bene-
fício fiscal apurados durante o exercício corrente; § Revisão da movimentação da reserva de incentivos fiscais, no patrimônio líquido, para avaliar: (i) se a transferência do ganho
de benefício fiscal reconhecido no resultado do exercício foi devidamente realizada; (ii) se a reserva foi utilizada para fins de distribuição de dividendos ou outros fins não previs-
tos na legislação vigente; § Avaliação da documentação societária disponibilizada com o objetivo de confirmar se a reserva de incentivos fiscais foi objetivo de deliberação dos
acionistas. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima descritos, identificamos ajuste material no saldo da reserva de incentivos fiscais, no patrimônio líquido,
que foi regularizado pela Companhia. Portanto, julgamos serem razoáveis os saldos e as divulgações nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto. Todavia, apesar da regularização da Companhia, consideramos que a existência deste ajuste se trata de deficiência significativa de controle interno, conforme a norma
de auditoria NBC TA 265 - Comunicação de Deficiências de Controle Interno.Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado As demonstrações do valor adicionado
(DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informação suple-
mentar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a forma-
ção de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e con-
teúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado (Pronunciamento Técnico CPC 09). Em nossa opinião, essas demonstrações
dos valores adicionados foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes
em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor A Administra-
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Ativo      Controladora        Consolidado
Circulante     2017     2016     2017     2016
Caixa e equivalentes de caixa 1.877 2.017 1.944 2.075
Contas a receber de clientes 10.840 8.019 10.840 8.019
Estoques 11.593 11.223 11.593 11.223
Impostos e encargos
  sociais a recuperar 3 12 517 478
Outros Creditos 244 485 301 880

Total do ativo circulante 24.557 21.756 25.195 22.675
Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Impostos e encargos
  sociais a recuperar 446 652 446 652
Empresas ligadas 116.049 114.512 116.049 114.512
Créditos tributários a compensar 6.096 - 6.096 -
Precatórios adquiridos - - 5.667 -
Depósitos Judiciais 1.592 1.592 1.592 1.592
Outros 72 4.029 72 4.029

Total do realizável a longo prazo 124.255 120.785 129.922 120.785
Investimentos
Controlada 132.676 146.108 - -
Outros investimentos - - 58.500 58.500

Imobilizado 11.725 12.060 11.725 12.060
Intangível 1.345 1.679 1.345 1.679
Total do não circulante 270.001 280.632 201.492 193.024
Total do Ativo 294.558 302.388 226.687 215.699

Passivo e Patrimônio Líquido          Controladora          Consolidado
Circulante       2017       2016       2017      2016
Fornecedores 9.171 5.125 9.171 5.125
Adiantamentos de clientes 15 15 15 15
Financiamentos de impostos
  e encargos sociais 182 197 885 1.656
Salários, provisões
  e contribuições sociais 2.027 1.394 2.027 1.394
Impostos a recolher 1.047 898 5.673 5.388
Impostos parcelados Lei 12.996 - - 6.478 6.329
Impostos parcelados Lei 11.941 33.608 35.518 35.859 37.615
Outros 379 170 381 170

Total do passivo circulante 46.429 43.317 60.489 57.692
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Financiamentos de impostos
  e encargos sociais 86 244 3.963 4.416
Empresas ligadas 185.539 203.378 2 2
Impostos parcelados Lei 12.996 - - 66.406 75.423
Impostos parcelados Lei 11.941 317.465 355.542 339.609 378.259
ICMS - Precatórios - - 11.178 -
Outras transações 130.931 105.536 130.931 105.536

Total do passivo não circulante 634.021 664.700 552.089 563.636
Participação dos Minoritários - - 1 -
Patrimônio Líquido
Capital social 24.692 24.692 24.692 24.692
Prejuízos acumulados (410.584) (430.321) (410.584) (430.321)

Total do patrimônio líquido (385.892) (405.629) (385.892) (405.629)
Total do Passivo 294.558 302.388 226.687 215.699

         Controladora         Consolidado
      2017       2016      2017      2016

Receita Bruta de Vendas 126.745 96.998 126.745 96.998
Impostos incidentes sobre vendas (31.925) (24.700) (31.925) (24.700)
Descontos e abatimentos (78) (26) (78) (26)
Receita Operacional Líquida 94.742 72.272 94.742 72.272
Custo dos Produtos Vendidos (73.151) (62.693) (73.151) (62.693)
Lucro Bruto 21.591 9.579 21.591 9.579
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas (8.514) (4.881) (8.918) (5.214)
Ação judicial recebida Eletrobrás 12.491 - 12.491 -
Tributos autuados - - (12.283) -
Outras receitas (despesas)
  operacionais, líquidas 123 10.114 1.706 10.787

4.100 5.233 (7.004) 5.573
Lucro Operacional Antes do
  Resultado Financeiro 25.691 14.812 14.587 15.152
Resultado Financeiro, Líquido
Receitas financeiras 3.583 3.608 3.583 3.608
Despesas financeiras (30.455) (44.860) (32.780) (51.129)
Recalculo parcelamento
  reabertura Lei 11.941 34.305 - 34.305 -
Redução parcelamento Lei 12.996 - - - -

7.433 (41.252) 5.108 (47.521)
Lucro (Prejuízo) Operacional 33.124 (26.440) 19.695 (32.369)
Resultado de
  Equivalência Patrimonial (13.431) (5.928) - -
Lucro (Prejuízo) Operacional 19.693 (32.368) 19.695 (32.369)
Resultado não operacional 44 46 44 46
Lucro (Prejuízo)
  Antes dos Impostos 19.737 (32.322) 19.739 (32.323)
Minoritários - - (1) 1
Lucro (Prejuízo) Líquido
  do Exercício 19.737 (32.322) 19.738 (32.322)
Lucro (Prejuízo) por lote
  de mil ações - R$ 0,29 (0,31)

Demonstração de Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro
Em milhares de reais

Balanço Patrimonial Exercícios Findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

RIO JORDÃO PRIO JORDÃO PRIO JORDÃO PRIO JORDÃO PRIO JORDÃO PAPÉIS S/A APÉIS S/A APÉIS S/A APÉIS S/A APÉIS S/A (E CONTROLADA)(E CONTROLADA)(E CONTROLADA)(E CONTROLADA)(E CONTROLADA)
CNPJ/MF nº 77.961.431/0001-49

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V. Sas. o relatório das atividades e as demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017.

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31 de Dezembro
Em milhares de reais

Fluxo de Caixa das        Controladora        Consolidado
  Atividades Operacionais      2017      2016     2017     2016
Lucro Líquido do Exercício 19.737 (32.322) 19.737 (32.322)
Ajuste do Resultado das
  Disponibilidades Geradas
   na Atividade Operacional 7.335 44.148 6.930 43.899
Depreciação e amortização 1.304 1.244 1.304 1.244
Juros e variações monetárias
  com partes relacionadas 2.452 2.774 (3.457) (3.412)
Equivalencia patrimonial 13.431 5.928 - -
Juros e variações monetaria sobre
  outros ativos e passivos 24.453 38.480 32.210 50.345
Reconhecimento tributos e encargos - - 11.178 -
Efeito recálculo
  parcelamentos especiais (34.305) - (34.305) -
Reversão de provisões - (4.278) - (4.278)
(Acréscimo) Decréscimo
  em Ativos Operacionais (2.942) (936) (2.651) (1.281)
Clientes (2.821) 1.016 (2.821) 1.016
Estoques (370) (1.857) (370) (1.857)
Impostos a recuperar 9 (3) (39) 2
Outros creditos 240 (92) 579 (442)
Acréscimo (Decréscimo)
  em Passivos Operacionais 5.023 (34) 4.404 (699)
Fornecedores 4.046 (30) 4.046 (30)
Financiamento impostos
  e encargos sociais (15) 163 (771) (502)
Salários e provisões 633 28 633 28
Impostos a recolher 149 (332) 285 (331)
Adiantamento de clientes - 6 - 6
Outras Obrigações 210 131 211 130
Disponibilidades Líquidas Geradas
  nas Atividades Operacionais 29.153 10.856 28.420 9.597
Fluxo de Caixa das
  Atividades de Investimentos
Aquisições de bens ativo imobilizado (634) (798) (634) (798)
Créditos tributários a compensar (6.096) - (6.096) -
Precatórios adquiridos - - (5.667) -
Depositos judiciais - 36 - 36
Impostos a recuperar e outros 4.163 154 4.163 154
Disponibilidades Líquidas Geradas
  nas Atividades de Investimentos (2.567) (608) (8.234) (608)
Fluxo de Caixa das
  Atividades de Financiamento
Empréstimos Empresas Ligadas (21.828) (8.896) 1.920 2.030
Impostos parcelamentos especiais (30.135) (34.012) (47.179) (42.670)
Icms - Precatórios - - - -
Finaciamento impostos e encargos sociais(158) 202 (453) (808)
Empréstimos de terceiros 25.395 33.008 25.395 33.008
Disponibilidades Líquidas Geradas
  (Aplicadas) Atividades
   de Financiamento (26.726) (9.698) (20.317) (8.440)
Disponibilidades Líquidas
  das Atividades (140) 550 (131) 549
Aumento no Caixa e
  Equivalentes de Caixa (140) 550 (131) 549
Início do período 2.017 1.467 2.075 1.526
Final do período 1.877 2.017 1.944 2.075

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Expressas em milhares

de reais - R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: Rio Jordão Papéis S.A tem como objeto social a
industrialização, confecção e comércio de celulose, papel, papelão e seus
derivados, operando uma planta industrial em Canela - RS e a produção e
comercialização de energia elétrica, operando uma usina hidroelétrica em
Foz do Jordão - PR. Sua controlada Jaar Embalagens S.A. tem como objeto
social a produção e comercialização de embalagens de papel e papelão
ondulado, celulose e aparas de papel e papel reciclado e virgem, estando
com suas atividades paralisadas. 2. Apresentação das Demonstrações
Financeiras e Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legis-
lação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
Conselho Federal de Contabilidade. As seguintes principais práticas contá-
beis foram observadas na preparação das demonstrações financeiras: a)
Moeda funcional e de apresentação - As demonstrações financeiras são
apresentadas em milhares de reais (R$ mil), que é a moeda funcional e de
apresentação. b) Caixa e equivalentes de caixa - representado por numerá-
rios em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez
imediata sem perda de valor, sendo demonstradas pelo custo acrescido dos
juros auferidos. c) Contas a receber e provisão para créditos de liquidação
duvidosa - as contas a receber são registradas e mantidas nas demonstra-
ções financeiras pelo valor nominal dos títulos, ajustadas por provisão para
créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável. d) Estoques - Os esto-
ques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois
o menor. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso
normal dos negócios, menos os custos estimados necessários para efetuar
a venda. e) Imobilizado - está demonstrado pelo custo de aquisição ou
construção. A sociedade optou por não efetuar ajustes correspondentes ao
valor justo dos bens no exercício de 2016 por entender irrelevantes os
efeitos dos possíveis ajustes advindos, haja vista o valor inexpressivo dos
imobilizados. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas conside-
radas razoáveis para refletir o desgaste dos bens em operação. f) Intangível
- está demonstrado ao custo de aquisição e formação, deduzido da amorti-
zação. As amortizações são calculadas pelo método linear com base no
prazo em que os respectivos benefícios econômicos futuros serão consumi-
dos pela Sociedade. g) Investimentos - o investimento em controlada é
avaliado pelo método da equivalência patrimonial, eliminando-se os lucros
não realizados até a data do balanço. Os demais investimentos são registra-
dos ao custo, ajustados a valor de mercado, quando necessário. h) Ativos
e passivos vinculados a moeda estrangeira ou sujeitos a atualização
monetária - são convertidos ou atualizados com base nas taxas de câmbio
vigentes nas datas dos balanços e em índices oficiais de atualização mone-
tária. i) Passivo circulante e não circulante - demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data
dos balanços. j) Contingências - os passivos contingentes são reconheci-
dos nas demonstrações financeiras quando, com base na opinião de asses-
sores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de
perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de
recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvi-
dos forem passíveis de mensuração. k) Imposto de renda e contribuição
social - São apurados com base no lucro real determinado de acordo com a
legislação tributária em vigor. Embasado em análises sobre as incertezas
dos resultados futuros, bem como em função da utilização dos prejuízos
fiscais e da base negativa de contribuição social para redução de encargos
de parcelamentos da Lei 11.941/2009 e sua reabertura em 2013, não foram
reconhecidos impostos diferidos ativos. l) Uso de estimativas - as estima-
tivas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de
acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significa-
tivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil do ativo
imobilizado e intangível, provisão para crédito de liquidação duvidosa e
provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a impre-
cisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade revisa as
estimativas e premissas, no mínimo, anualmente. m) Ajustes a valor
presente de direitos e obrigações - os direitos e obrigações de curto
prazo, exceto empréstimos mantidos com instituições financeiras, são
efetuados a prazo médio inferior a 90 dias, sendo irrelevante o efeito de
eventual ajuste a valor presente em tais valores, que, portanto, não foi
efetuado. 3. Consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas
incluem as demonstrações da Sociedade e da empresa controlada Jaar
Embalagens S.A., conforme demonstrado abaixo e, foram preparadas de
acordo com os princípios de consolidação previstos nas práticas contá-
beis adotadas no Brasil, sendo eliminada a participação da controladora no
patrimônio líquido da controlada, os saldos ativos e passivos, receitas,
custos e despesas decorrentes de transações entre elas.

Lucro
(prejuízo)

Participação Patrimônio líquido do
      no capital               líquido          exercício
   2017    2016     2017     2016    2017     2016
     (%)      (%)

Jaar Embalagens S.A. 100,00 100,00 132.677 146.108 (13.431) (5.929)
4. Caixa e Equivalentes de Caixa       Sociedade     Consolidado
São representados por:    2017   2016    2017    2016
Caixa 28 37 28 37
Bancos - conta corrente 115 69 124 69
Aplicações financeiras 1.734 1.911 1.792 1.969
Total 1.877 2.017 1.944 2.075
5. Contas a Receber de Clientes:  A composição das contas a receber é a
seguinte:       Sociedade     Consolidado

   2017   2016    2017    2016
Mercado interno 10.140 8.019 10.140 8.019

6. Impostos e Encargos Sociais a Recuperar: Em 31 de dezembro, o saldo
de impostos a recuperar era como segue:

      Sociedade     Consolidado
   2017   2016    2017    2016

ICMS 163 264 269 321
Pis/Cofins 283 397 283 397
Imposto de renda e contribuição social - - 408 409
Outros 3 3 3 3

449 664 963 1.130
Ativo circulante 3 12 517 478
Ativo não circulante 446 652 446 652
7. Investimentos: Os investimentos são representados como segue:

Participação Participação
     no patrimônio       no resultado

Investimentos em controlada      2017     2016      2017     2016
  Jaar Embalagens S.A. 132.677 146.108 (13.431) (5.928)
8. Imobilizado: O imobilizado é composto de: Sociedade e Consolidado
Custo            2017         2016
Terrenos 2.887 2.887
Edificações 11.540 11.540
Máquinas e equipamentos 7.800 7.727
Outros 1.813 1.533
Imobilizado em andamento 1.530 1.250
Depreciações acumuladas (13.845) (12.877)
Imobilizado líquido 11.725 12.060
9. Intangível: O intangível é composto de fundo de comércio adquirido
R$ 3.196 mil, dos quais já foi amortizado R$ 1.865 mil (R$ 1.545 mil em 2016)
e direito de uso de software R$ 13 mil (28 mil em 2016). 10. Financiamentos
de Impostos e Encargos Sociais: O saldo de financiamentos de impostos e
encargos sociais está demonstrado como segue:

      Sociedade     Consolidado
Natureza Encargos    2017    2016    2017    2016
ICMS FCA 268 441 4.048 6.072

268 441 4.048 6.072
Passivo circulante 182 197 885 1.656
Passivo não circulante 86 244 3.963 4.416
Impostos a Recolher: O saldo de impostos a recolher está demonstrado
como segue:       Sociedade     Consolidado
Natureza    2017     2016    2017    2016
Pis e Cofins 223 161 223 161
IPI 247 202 247 202
ICMS 487 457 5.112 4.946
Outros 90 78 91 79
Total 1.047 898 5.673 5.388
11. Parcelamento Lei 11.941/09: A composição dos débitos referentes ao
parcelamento previsto na Lei 11.941/2009 e reabertura é a seguinte:

         Sociedade         Consolidado
Natureza      2017     2016      2017      2016
Saldo parcelamento junto à RFB 174.196 209.754 194.655 230.564
Saldo parcelamento junto à PGFN 114.762 118.189 118.698 122.193
Saldo parcelamento junto ao INSS 62.115 63.117 62.115 63.117
Total parcelamento Lei 11.941/2009 351.073 391.060 375.468 415.874
Total dívida no passivo circulante 33.608 32.232 35.859 37.615
Total dívida no passivo não circulante 317.465 354.360 339.609 378.259
Em 2017 os parcelamentos amparados pela reabertura da Lei 11.941/09
foram objeto de consolidação no âmbito da Receita Federal. No processo de
consolidação, em função da utilização de prejuízos fiscais e base negativa
de contribuição social em montante maior do que o inicialmente previsto,
houve um recálculo dos valores, gerando uma redução na dívida global de
R$ 34.305 mil. Esse valor está devidamente refletido no resultado da Socie-
dade. No âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a consolidação
não ocorreu em 2017. 12. Parcelamento Lei 12.996/14: A Controlada Jaar
Embalagens S.A aderiu ao parcelamento previsto na lei 12.996/14, sendo
que os valores apresentados no consolidado somam R$ 6.478 mil (R$ 6.239
mil em 2016) no passivo circulante e R$ 66.406 mil (R$ 75.423 mil em 2016)
no passivo não circulante. 13. Provisões para Contingências: Baseada na
opinião de seus assessores jurídicos, a Sociedade constituiu em períodos
anteriores, provisão para contingências em montantes considerados sufici-
entes para cobrir eventuais perdas no desfecho de processos cíveis, traba-
lhistas, tributárias e previdenciários, devidamente amparados por depósitos
judiciais. Com o parcelamento de débitos, as contingências tornaram-se
inexpressivas e alguns depósitos foram resgatados. O valor de R$ 1.592 mil
de depósitos judiciais remanescente refere-se a depósitos judiciais traba-
lhistas. No exercício de 2016 a Sociedade reverteu para resultado R$ 1.250
mil de provisão para créditos de liquidação duvidosa em função de negocia-
ção com cliente mediante garantia e R$ 3.028 mil de Provisão para ajuste ao
valor de mercado de créditos Eletrobrás, em função de trânsito em julgado de
ação judicial que garantiu a recuperação dos valores. No que se refere às
demonstrações consolidadas, a controlada firmou acordo com o Estado do
Rio Grande do Sul para liquidação de ICMS com precatórios. Em razão disso
provisionou no passivo não circulante o valor de R$ 11.178 mil e reconheceu
no ativo não circulante o valor de R$ 5.667 mil referente a precatórios
adquiridos. No Estado do Paraná existem discussões em fase final de acor-
do, cujos valores serão reconhecidos quando finalizadas as tratativas. 14.
Capital Social: (a) Capital social e distribuição de dividendos: Em 31 de
dezembro de 2017 e de 2016 o capital social integralizado está representado
por 105.629.505 ações escriturais nominativas, equivalentes a R$ 24.692
mil, sendo 82.949.134 ações ordinárias e 22.680.371 ações preferenciais
sem direito a voto e sem valor nominal. (b) Distribuição de Dividendos e
Reserva de retenção de lucros: O Estatuto Social estabelece a distribuição
de dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido do exercício ajustado,
conforme disposto nos artigos 189 e 201 da Lei 6.404/76. Em 2017 e 2016
não houve distribuição de dividendos. 15. Resultado Financeiro: Em 31 de
dezembro os saldos de resultados financeiros eram compostos como segue:

         Sociedade         Consolidado
     2017     2016      2017     2016

Juros empréstimos a ligadas 3.457 3.412 3.457 3.412
Juros e descontos auferidos 15 49 15 49
Outras receitas financeiras 111 147 111 147
Total das receitas financeiras 3.583 3.608 3.583 3.608
Juros empréstimos a ligadas (5.909) (6.186) - -
Juros sobre obrigações tributárias (24.487) (38.602) (32.720) (50.345)
Outras despesas financeiras (59) (72) (60) (784)
Total das despesas financeiras (30.455) (44.860) (32.780) (51.129)
Total resultado financeiro (26.872) (41.252) (29.197) (47.521)

16. Saldos e Transações Mútuos Ativo Receitas (despesas)
  com Partes Relacionadas              (Passivo)             financeiras
Sociedade       2017       2016          2017     2016
Jaar Embalagens S.A (185.539) (203.378) (5.909) (6.186)
Jaar Administração
  e Participação S.A. 98.613 95.693 2.911 2.825
Jaar do Brasil Participações Ltda. 3.535 2.918 96 78
Thane Embalagens Ltda 13.901 15.901 450 509
Total (69.490) (85.866) (2.452) (2.774)
Consolidado
Jaar Administração
  e Participação S.A 98.613 95.693 2.911 2.825
Jaar do Brasil Participações Ltda. 3.535 2.918 96 78
Thane Embalagens Ltda 13.901 15.901 450 509
Total 116.049 114.512 3.457 3.412
Conforme contrato mantido entre as partes, sobre os saldos de mútuo incide
juros de 0,25% ao mês. 17. Instrumentos Financeiros: As operações que
envolvem instrumentos financeiros ativos e passivos, conforme abaixo,
estão registradas contabilmente pelos valores compatíveis com as atuais
taxas de mercado para as operações de prazos e riscos similares. Os
principais instrumentos financeiros, na data do balanço, são os seguintes:
Concentração de riscos de crédito: As vendas financiadas da Sociedade
são administradas através de rigoroso programa de qualificação e conces-
são de crédito. Os créditos de liquidação duvidosa, quando constatada essa
condição, são adequadamente cobertos por provisão para fazer face às
eventuais perdas na sua realização. As contas a receber são pulverizadas e
não há concentração de crédito significativa. Risco de taxa de câmbio: A
Administração da Sociedade e de sua controlada monitoram as oscilações
de mercado da taxa de câmbio sobre a posição patrimonial. A Sociedade não
mantém ou contrata operações com derivativos financeiros para proteção
das transações que envolvem câmbio ou com propósitos especulativos, bem
como não possuíam valores relevantes em moeda estrangeira.

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido Exercícios
Findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

Retenção lucros
Capital Reserva /Prejuízos
 Social     Legal       Acumulados       Total

Saldos em 31/12/2015 24.692 3.574 (401.574) (373.308)
Prejuízo líquido do exercício - - (32.321) (32.321)
Saldos em 31/12/2016 24.692 3.574 (433.895) (405.629)
Prejuízo líquido do exercício - - 19.737 19.737
Saldos em 31/12/2017 24.692 3.574 (414.158) (385.892)

Flávio José Martins - Diretor Comercial
Alcindo Heimoski - Diretor Administrativo-Financeiro

José Augusto Hey
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Automação 
de serviços 
fi nanceiros gera 
melhora na 
performance

Patrick Negri (*)

Automatizar processos já 

é um passo considerado 

essencial para a escalada 

de uma empresa. 

É possível, por exemplo, 
conseguir um aumento 
signifi cativo da produtivi-

dade, diminuir custos e melhorar 
a lucratividade, além de alcançar 
uma redução do tempo de execu-
ção das atividades do dia a dia de 
forma expressiva.

Segundo um levantamento 
realizado pela Iteris Consultoria 
& Software, especialista no desen-
volvimento de sistemas, automa-
ção de processos (BPM/BPA), BI, 
soluções para intranet e internet, 
entre as empresas pesquisadas, 
87% dos gestores e colaboradores 
acreditam fortemente que essa 
prática pode produzir ganhos de 
produtividade e os funcionários 
teriam mais tempo para focar em 
atividades de maior valor agrega-
do ao negócio.

Dentro desse universo, há 
a possibilidade de conseguir 
grandes benefícios também para 
os serviços fi nanceiros. Esse de-
partamento, que é considerado 
o coração da empresa, tem um 
desempenho vital para o negócio e 
depender apenas de tarefas manu-
ais o expõe a erros que aumentam 
custos e limitam a produtividade 
e o faturamento.

O processo de automação 
fi nanceira pode oferecer mais 
segurança, além de ganhar quali-
dade e rapidez. O acesso a dados 
considerados importantes passa 
a se tornar simplificado, sem 
que seja preciso fi car solicitando 
às outras áreas as informações 
necessárias. Outra vantagem é a 
otimização do tempo e dinheiro, 
com menos erros em transições, 
cálculos e digitações, contribuin-
do para uma maior agilidade nos 
processos e mais transparência e 
velocidade na troca de informa-
ções com clientes.

Hoje, o mercado já possui 
empresas especializadas em solu-
ções e tecnologias para a gestão 
e acompanhamento fi nanceiro. 
A tecnologia vem avançando de 
forma positiva proporcionando 
expertise para solucionar gran-
des problemas por meio de uma 
inteligência fi nanceira robusta 
e com informações que podem 
ser integradas via API aos mais 
diversos sistemas, possibilitando 
que as empresas possam observar 
métricas de crescimento do ne-
gócio, como índices de retenção, 
cancelamento (churn), movimen-
to da receita recorrente (MRR), 
tempo médio de vida do cliente 
(LTV) e outras vinte métricas 
específi cas para serviços de assi-
natura e mensalidades.

Para as empresas é uma forma 
segura de inovar na área fi nan-
ceira, agregando muitos pontos 
positivos que no final do dia 
trarão uma simplifi cação de pro-
cessos fi nanceiros que até então 
são considerados burocráticos e 
exaustivos, melhorando em até 
30% a performance. 

Destaco, por fi m, que o mercado 
não precisa apenas de uma forma 
inteligente de cobrança, mas de 
maior previsibilidade para paga-
mentos recorrentes e business 
intelligence para o negócio.

(*) - É CEO e cofundador da iugu, 
startup de automação fi nanceira que 

oferece serviços completos para paga-
mentos e recebimentos.

Carolina Cabral (*)
 

Atualmente, os principais gargalos no relacionamento entre 
compradores e fornecedores é a falta de planejamento e de 
comunicação. O comprador, quando tem um plano de negócios 

estruturado e alinhado às expectativas do provedor, permite que 
ambos atuem em busca de melhorias contínuas de desempenho, fo-
mentando uma relação duradoura e que benefi cia todos os envolvidos. 

Confi ra algumas das razões pelas quais vale a pena investir nesse 
tipo de relacionamento:

1.  Defi nição de metas e objetivos mais claros - Quando o 
fornecedor está alinhado com a estratégia organizacional do cliente 
que adquire seu produto ou serviço, existe um impacto direto no 
cumprimento dos prazos de entrega, qualidade dos itens e no custo 
da operação como um todo. Para que isso aconteça, o comprador 
precisa ter clareza de suas metas e objetivos e compartilhá-la para 

Três motivos para apostar no bom relacionamento entre compradores e fornecedores
Parcerias estratégicas são premissas para o sucesso de qualquer empresa, principalmente no que diz respeito à cadeia de suprimentos, setor que envolve diversos players do mercado

que o parceiro possa contribuir de maneira efetiva. Para chegar nesse 
nível de relação, entretanto, é necessário que haja um período de 
amadurecimento e conhecimento de ambos os lados, com conheci-
mento profundo da operação e particularidades de cada um; 

2.  Investimento em tecnologia - É difícil pensarmos em gestão 
de compras sem o uso de uma solução que automatize as atividades. 
Uma tecnologia de e-procurement, por exemplo, pode atender aos pro-
cessos de homologação, cotação, pedidos, recebimento, pagamento e 
demais demandas operacionais, tornando a área mais estratégica. Com 
essas ações plugadas a uma ferramenta de BI (Business Intelligence), 
a avaliação e gestão dos fornecedores, produtividade da equipe, assim 
como visibilidade de redução de custos, gestão de acordos comerciais 
e controle de orçamento, entre outros,  é otimizada.

3.  Amadurecimento do processo de homologação - A homo-
logação diz respeito ao momento de aprovação de quem provê mer-
cadorias e outras matérias-primas para sua organização, o que inclui 

uma série de avaliações e inspeções para garantir a credibilidade do 
fornecedor, qualidade de seus produtos ou serviços e o cumprimento 
das especifi cações legais. Essa etapa é crucial para estabelecer uma 
boa parceria, pois é nela que se defi nem detalhes do atendimento, 
prazo de entrega, qualidade dos materiais comprados e outros pontos 
que muitas vezes geram desgaste no relacionamento.

Sem diretrizes bem delineadas, políticas internas estruturadas e 
expectativas alinhadas as empresas correm riscos em todas as fases 
da cadeia. Para garantir que isso não ocorra, é necessário que a 
relação entre fornecedor e comprador siga o caminho da parceria, 
baseado na confi ança mútua. Dessa forma, um pode dar suporte ao 
outro auxiliando, inclusive, no desenvolvimento de novos projetos 
gerando contratos com uma vida útil de médio a longo prazo.

 
(*) - É sócia-diretora da Nimbi, especialista em tecnologia para

a cadeia de suprimentos (http://www.nimbi.com.br/).

ção da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administra-
ção 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 com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board
(IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro.  Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia 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 Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.  Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.  Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: § Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais; § Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-

cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas; § Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; § Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis, ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional; § Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis, representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada; § Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo
e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independên-
cia, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respecti-
vas salvaguardas.  Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais signifi-
cativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos
em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determi-
narmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 17 de maio de 2018.

BDO RCS Auditores Independentes SSCRC 2 SP 013846/O-1
Jairo da Rocha Soares 

Contador CRC 1 SP 120.458/O-6
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Especial

Nelson Oliveira/Ag. Senado/Especial Cidadania

Todas as semanas, mensagens como essa são disparadas 
por redes de abaixo-assinados como o Change. Elas fazem 
parte de um dos mais intrincados nós da administração 

pública brasileira: a via judicial como caminho para a obtenção 
de tratamentos médicos. Batem à porta dos tribunais tanto quem 
precisa de um tratamento de alto custo, como o da esclerose 
lateral amiotrófi ca, uma doença considerada rara — atinge um 
em cada cem mil pessoas no Brasil — quanto quem precisa de 
uma simples consulta na rede pública.

Nesse intervalo, há um variado espectro de males a exigir 
medicamentos, intervenções e até fornecimento de fraldas.

Em 7 de março, o então ministro da Saúde Ricardo Barros fez 
desse tema um dos pontos principais de um balanço de atividades 
para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado. Barros 
explicou aos parlamentares as medidas para fazer face ao que 
chamou de “um problema sério na saúde”. Entre elas, a inclusão, 
nas licitações de remédios de fornecedores não autorizados 
pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para baratear os 
preços. Essa medida é objeto de controvérsia judicial tanto na 
esfera do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) quanto do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Aproveitando um questio-
namento do senador Valdemir 
Moka (PMDB-MS), o ministro 
foi taxativo: “não existe orça-
mento para a judicialização. 
São R$ 7 bilhões por ano em 
sentenças judiciais. O dinheiro 
da judicialização é deslocado 
de outras ações para atender a 
judicialização. Isso desestrutu-
ra o planejamento que foi feito 
para atender a população”.

Esse número, conforme ex-
plicação ofi cial do ministério, 
é a soma dos gastos anuais 
da União, dos estados e dos 
municípios para atender às 
sentenças.

Direito
No apelo de Ana Laura, percebe-se a dimensão humana, 

fi nanceira e ética do drama que é o atendimento aos doentes 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), já que a Constituição 
prevê em seu artigo 196: a saúde é “direito de todos e dever 
do Estado”. O preceito é regulamentado nos mesmos termos 
pela Lei 8.080, de 1990.

O direito à saúde é o que igualmente levou Ivanilde Ramos 
Negreiros à Defensoria Pública do Distrito Federal no dia 3 deste 
mês. Ela buscava ajuda para uma tia de 62 anos, que enfrenta 
sérios problemas ortopédicos e está há três anos presa a uma 
cama em sua casa na periferia de Brasília.

— O médico diz que se a cirurgia não for feita, a saúde dela 
vai declinar cada vez mais — diz Ivanilde, que tem inutilmente 

País busca soluções para aumento 
de judicialização na saúde

“Meu nome é Ana Laura, sou irmã do Rogério Rossi, um 
homem de 50 anos diagnosticado com ELA (esclerose 
lateral amiotrófi ca). Ele está internado. Necessito de 
ajuda para ter esse medicamento o quanto antes! 
Por isso, gostaria do apoio de cada um de vocês para 
pressionar o poder público e, assim, conseguir o 
remédio.”

Hospital em Brasília: quem não consegue atendimento recorre à Justiça.

Lia de Paula/Agência Senado

solicitado ao Governo do Dis-
trito Federal a realização do 
procedimento.

Para o coordenador do Nú-
cleo de Saúde da Defensoria 
Pública, Celestino Chupel, o 
problema é que o Estado não 
está provendo o que deveria 
em matéria de atendimento 
clínico e hospitalar e de forne-
cimento de remédios, levando 
ao agravamento da saúde da 
população e a demandas pela 
via judicial, o que encarece os 
procedimentos, já que as compras em grupo para remédios pa-
dronizados são mais baratas do que adquiri-los a cada processo.

— O que se tenta muitas vezes é culpar o doente pela judicia-
lização, quando ela é resultado da omissão ou desorganização 
do Estado —afi rma Chupel.

Ivanilde reclama para a tia uma cirurgia associada a prótese 
bilateral no quadril. Sai por 
aproximadamente R$ 90 mil.

— Usa-se o exemplo de tra-
tamentos de custo muito alto 
para criticar a judicialização, 
quando ela é um problema 
bem mais amplo — observa o 
defensor.

Custos
No núcleo que Chupel coor-

dena, são atendidas cerca de 
30 mil pessoas por ano, a maior 
parte com problemas tratáveis 
por terapias de custo modesto.

Segundo o defensor, no caso 
das doenças raras, vale a mes-
ma lógica das doenças comuns: 
quando o Estado incorpora os 
tratamentos à rotina do SUS, 

o custo é reduzido “assustadoramente”, não só do ponto de 
vista dos remédios e procedimentos, que são adquiridos por 
processos controlados, inclusive com licitação, mas do ponto 
de vista do custo da ação judicial em si.

O defensor Ramiro Santana, que trabalha com o acompa-
nhamento de ações judiciais e é representante da defensoria 
no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), disse que o órgão é 
demandado para que os cidadãos muitas vezes obtenham uma 
simples consulta e exames como mamografi a, ecocardiograma e 
ressonância magnética — essa última ao custo médio de R$ 800.

Por isso, ele não vê “fundamentos claros” na afi rmação de 
que a via judicial é um privilégio obtido às custas dos recursos 
que serviriam a um grande contingente:

— Existe um mito de que a judicialização é para a elite. O 
outro é que a judicialização desestrutura os orçamentos. Outros 

fatores vêm antes, como, por 
exemplo, a PEC do Limite de 
Gastos e as isenções para os 
planos de saúde das pessoas 
físicas — afi rmou.

Conforme Santana, parte do 
problema decorre do atraso do 
país na estruturação do acesso 
à assistência farmacêutica, 
principalmente para as pesso-
as com doenças raras:

— De qualquer maneira, o 
sistema já está bem organi-
zado: A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária cuida do 
registro dos medicamentos 
e faz a barreira sanitária. A 
Conitec [Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecnolo-
gias no SUS] e as comissões 
estaduais analisam a adoção 
de novos procedimentos. 
Precisamos agora ter mais 
celeridade nessas análises 
e instrumentos para evitar, 
seja o favorecimento de uma 
empresa farmacêutica, seja 
o esquecimento de qualquer 
faixa da população.

Efetividade
A celeridade dos processos 

de incorporação de tratamen-
tos, e a consequente redução 
dos processos judiciais, pode-
ria ser impulsionada, de acordo com o senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), por indicador conhecido como avaliação de 
custo-efetividade. É possível chegar a ela calculando-se quanto 
custará cada ano de sobrevida — com relativa qualidade — após 
um determinado tratamento.

Consequentemente, poderia ser estabelecida, em valores 
monetários, uma linha de corte, abaixo da qual o tratamento 
seria considerado adequado em termos de custo, em face de 
sua efetividade.

— Não é possível continuar com essa regra de judicialização 
sem que possamos aprimorar os tratamentos e as terapias 
que possam estar disponíveis para a população. É claro que 
fi ca sempre a discussão de caráter orçamentário, mas é uma 
discussão que pouco me sensibiliza, num país onde tantas 
pessoas morrem por falta de uma oportunidade — ponderou 
o senador em audiência pública na Comissão de Assuntos 
Sociais em agosto.

Cássio acredita que um critério objetivo, regulamentado de 
maneira clara e amplamente divulgado cooperaria para a ado-
ção de novos tratamentos, evitando o limbo no qual atuam os 
demandantes na Justiça.

A rigor, a Lei 8.080 já determina a avaliação de custo-efetivi-
dade dos medicamentos e terapias fornecidas pelo SUS, além 
de análise da efi cácia e segurança para as diferentes fases 
evolutivas da doença.

O tema da judicialização é abordado pelo então 
ministro da Saúde, Ricardo Barros, em audiência

no Senado. Ana Amélia (2ª à esq.) é relatora
do projeto sobre o assunto.
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CONSTRUÇÃO CIVIL SEM OBRAS
Empresa de construção civil que está sem obras e os funcionários 
estão parados. Existe algum regime que possa enquadrá-los para não 
onerar a empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER PLANO DIFERENCIADO DE SAÚDE PARA 
OS SEUS FUNCIONÁRIOS? 

Esclarecemos que a legislação é omissa neste sentido vez que 
a concessão de assistência médica é feita por liberalidade do 
empregador ou cláusula em convenção coletiva. Desta forma, não 
havendo objeção por parte do sindicato, entendemos que poderá 
ser concedido plano diferenciado aos empregados.

ESTÁGIO PARA CONCLUSÃO DO CURSO
Funcionário precisa fazer estágio para conclusão de curso, a empresa 
tem a obrigação de liberar para a realização deste estágio, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO APÓS APOSENTADORIA POR ACORDO
Funcionário se aposentou por tempo de serviço e a empresa pretende 
demiti-lo, terá que pagar a multa do FGTS, pode ser efetuado acordo, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUZIR O INTERVALO DO ALMOÇO
Empresa poderá reduzir o intervalo do almoço do funcionário para meia 
hora quando tiver acordo individual assinado? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXTRAVIO A CARTEIRA DE TRABALHO
Funcionário solicitou demissão, porém não encontra sua carteira de 
trabalho para fazer a baixa, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE HORAS IN ITINERE
Com a nova reforma trabalhista as empresas ainda estão obrigadas a 
pagar ao funcionário horas in itinere? Saiba mais acessando a íntegra 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0046985-72.2010.8.26.0100 (USUC 1019) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilberto Thomé e Maria José Oliveira Thomé, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Desembargador Joaquim Bandeira de Mello, nº 504, lote 23, Qd. 1, CJ. 31 - Vista Verde - Pirituba - 
São Paulo - SP, com área de 163,62 m², contribuinte nº 124.091.0928-3, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. 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.  

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0052330-48.2012.8.26.0100 (USUC 1306) O(A) Doutor(a) Rodrigo 
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Carmen Fidelis, 
Ornare Construções, na pessoa de Fabiana Maria Crispim; Álvaro Andrade de Oliveira, Pereira 
Leite ou José Álvaro Pereira Leite, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Girsiley de Fátima dos 
Santos Negri e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Elias Casseb, nº 66 - Jardim Santa Mônica - Pirituba - São Paulo SP, com 
área de 210,00 m², contribuinte nº 124.124.0004-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

4ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098466-52.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Baiardo de Brito Pereira Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA RITA LOPES 
LAURINDO, CPF 334.494.598-05, que MD EDUCACIONAL LTDA lhe ajuizou uma Ação Monitória, ora 
em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 20.807,39 (atualizado até 
08/08/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de 
incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2018. 

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0024575-61.2017. 
8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULYANE BANDEIRA DA 
SILVA, Brasileiro, CPF 346.947.718-33, que por este Juízo, tramitou uma ação Monitória, ora em fase 
de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA, condenando-a ao 
pagamento de R$ 14.580,56 (atualizado até 31/07/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários para a fase de 
execução de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do 
CPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após 
os 30 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de abril de 2018. 

Doreta Empreendimentos e Participações S.A.-
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 15.315.842/0001-00 - NIRE 35.300.435.796
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

O Sr. Reinaldo Bertin, na qualidade de diretor e de membro do conselho de administração da Doreta Empreendimentos e 
Participações S.A.- Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no uso das atribuições que lhes conferem o Artigo 8, §1º, do es-
tatuto social e os artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), convoca os senhores acionistas a se reunirem 
em assembleia geral extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando 1/4 do 
capital social com direito de voto, no dia 06/06/2018, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, com a presença de acionistas re-
presentando qualquer número, no dia 12/06/2018, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, localizada na Cidade de São 

-
rem sobre: (a)

(b)

São Paulo, 17/05/2018. Reinaldo Bertin, diretor da Companhia e membro do conselho de administração da Companhia.

Heber Participações S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 01.523.814/0001-73 - NIRE 35.300.346.882
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

O Srs. Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin, na qualidade de membros do conselho de administração da 
Heber Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no uso das atribuições que lhes conferem os artigos 
123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), convocam os senhores acionistas a se reunirem em assembleia 
geral extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando 1/4 do capital social 
com direito de voto, no dia 05/06/2018, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, com a presença de acionistas representando 
qualquer número do capita social, no dia 11/06/2018, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, localizada na Cidade 

-
rarem sobre (a)
que aprovou o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia; e (b)
atos, incluindo-se o ajuizamento do pedido, praticados pelos administradores até o presente momento relativamente à 
recuperação judicial da Companhia. São Paulo,17/05/2018. Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin, membros 
do conselho de administração da Companhia.                                                                                  
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Data, Horário e Local: Aos 27 dias do mês de março do ano de 2018, às 9:00 horas, na sede social, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Moema, 87, Bloco A, conjunto 143, Moema, CEP 04077-020. Presença,
Convocação e Quórum: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de todos os aci-
onistas da sociedade que representam a totalidade de seu capital social, nos termos do livro de presença de acio-
nistas assinado na presente data. Mesa: Presidente: Sr. Cassio Ciampolini Sampaio Barros, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.653.040-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 089.897.368-62,
residente e domiciliado na Avenida Sabiá, nº 500, apartamento 51, Moema, CEP 04515-000, São Paulo-SP; Secretá-
ria: Sra. Celia Maria Negraes Sampaio Barros, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade
RG nº 6.943.940-0 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 089.310.158-36, residente e domiciliada na Avenida Sabiá, nº
500, apartamento 51, Moema, CEP 04515-000, São Paulo-SP. Ordem do Dia: (i) conversão da totalidade das ações
preferenciais da Sociedade em ações ordinárias; (ii) adequação do quadro societário e do capital social em razão da
extinção das ações preferenciais; (iii) alteração da alínea (k) do objeto social; (iv) ratificação da posse dos diretores,
e (v) alteração da redação do Estatuto Social. Deliberações: Foram aprovadas, por votos dos acionistas represen-
tando 100% (cem por cento) do capital social, as seguintes deliberações: (I) As 240.000 (duzentas e quarenta mil)
ações preferenciais nominativas, com valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada são, nesse ato, convertidas à razão
de 1:1 para 240.000 (duzentas e quarenta mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 10,00 (dez
reais) cada, com idênticas obrigações e direitos das ações ordinárias já existentes. (II) Em razão da extinção das
ações preferenciais, o quadro societário e o capital social passam a ser compostos da seguinte forma: Acionista:
Cassio Ciampolini Sampaio Barros, Ações Ordinárias: 432.000, Valor Total: R$ 4.320.000,00, Percentual: 90%;
Acionista: Célia Maria Negraes Sampaio Barros, Ações Ordinárias: 48.000, Valor Total: R$ 480.000,00, Percentual:
10%; Total: Ações Ordinárias: 480.000, Valor Total: R$ 4.800.000,00, Percentual: 100%. (III) A alínea (k) do objeto
social, que passa a ser o item (XI) do artigo 4º, é alterada para constar a seguinte redação: “Participação em outras
sociedades, na qualidade de quotista e/ou acionista”; (IV) Fica ratificada a eleição de diretoria da sociedade com os
seguintes membros, que assinam o termo de posse, com mandato de 03 (três) anos prorrogáveis: (iv.i) Diretor Pre-
sidente: Sr. Cassio Ciampolini Sampaio Barros, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade
RG nº 6.653.040-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 089.897.368-62, residente e domiciliado na Avenida Sabiá, nº
500, apartamento 51, Moema, CEP 04515-000, São Paulo-SP. (iv.ii) Diretora Financeira: Sra. Celia Maria Negraes
Sampaio Barros, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 6.943.940-0 SSP-SP,
inscrita no CPF/MF sob nº 089.310.158-36, residente e domiciliada na Avenida Sabiá, nº 500, apartamento 51,
Moema, CEP 04515-000, São Paulo-SP. (iv.iii) Diretora Administrativa: Sra. Fernanda Sampaio Barros, brasileira,
solteira, maior, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 47.800.798-X SSP/SP e do CPF/MF
402.045.168-03, residente e domiciliada na Avenida Sabiá, nº 500, apartamento 51, Moema, CEP 04515-000, São
Paulo-SP. A remuneração dos Diretores, se existente, deverá ser aprovada em Assembléia Geral observado o quorum
estabelecido no estatuto social. Os diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a
administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propri-
edade. (V) Fica aprovada a alteração na redação do Estatuto Social com ajustes na redação de todas as cláusulas,
nos termos abaixo: Estatuto Social. Capítulo I. Denominação, Sede, Duração e Objeto. Artigo. 1º: A Polivias S/A
Transportes e Serviços (a “Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital fechado regida pelo presente estatuto
social e pela legislação aplicável, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas é limitada ao preço de emissão das
ações subscritas ou adquiridas. Artigo. 2º: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Moema, nº 87 - Bloco A - conjunto 143, bairro Moema, CEP 04077-020, com filiais e representação
nas seguintes localidades: 1) Uruguaiana/RS, situada na Avenida Setembrino de Carvalho nº 1.544, bairro Ipiranga,
CEP 97.500-440; 2) Nova Santa Rita/RS, situada na Rodovia Federal BR 386, Tabaí/Canoas, nº 7051, CEP 92.480-
000; 3) Foz do Iguaçu/PR, situada na Rua Silvio Soto Maior, nº 187 - Barracões nºs 07, 10, 11, 13, 14, 16 e 17 bairro
Parque Campestre, CEP 85.862-295; 4) São Paulo/SP, situada na Avenida Moema, nº 87, Conjunto 54, bairro Moema,
CEP 04.077-020, com objeto destacado de Escritório Administrativo de Apoio Operacional; 5) Buenos Aires, Argen-
tina – Escritório de Representação, situado na Avenida Belgrano nº 634 - Piso 1 A-C 1092 AAT - C.A.; 6) Porto Belo/
SC, situada na Avenida Hironildo Conceição dos Santos, nº 465, bairro Perequê, CEP 88.210-000, com registro na
JUCESP sob NIRE/SP nº 42999101875, e com registro na JUCESC sob NIRE/SC nº 42901057937; 7) São Gonçalo/
RJ, situada na Estrada dos Menezes, nº 850, Sala 409, bairro Colubande, CEP 24.451-230; 8) Lucas do Rio Verde/
MT, situada na Avenida Produção, nº 1400-W, sala nº 02, bairro Bandeirantes, CEP 78.455-000; 09) Dias D’Ávila/BA,
situada na Rua Vereador Enéas Lisboa, nº 36, 1º Andar, sala 01, bairro Centro, CEP 42.850-000; 10) Los Andes, Chile
- Escritório de Representação, situado na Rodovia 57, nº415, Setor A, salas B5D12/B5D13, Km 79, bairro El Sauce;
podendo abrir outros estabelecimentos, escritórios, depósitos de cargas e terminais para operações de transporte,
bem como constituir representações em qualquer parte do território nacional e ou nos países com os quais operar
comercialmente, a critério da Diretoria. Artigo. 3º: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Artigo. 4º: A
sociedade tem por objetivos sociais: (I) Transporte rodoviário e ferroviário em geral, dentro e fora do território naci-
onal; (II) Transporte modal, intermodal e segmentado no âmbito nacional e internacional; (III) Transporte de
containers, pallets, preligados e de todo tipo de equipamento destinado ao acondicionamento de cargas; (IV) Trans-
porte marítimo aquaviário nacional e internacional; (V) Exploração de entrepostos aduaneiros através da utilização
de armazéns alfandegados e terminais de cargas de terceiros; (VI) Armazenagem e movimentação de carga em
depósitos próprios ou em armazéns e terminais de cargas de terceiros; (VII) Emissão de conhecimento de cargas em
geral, inclusive intermodal; (VIII) Locação, manutenção, reparos e restauração de containers, chassis e similares;
(IX) Agenciamento de navios, fretes e seguros marítimos e serviços de desembaraço aduaneiro, assessoria e pla-
nejamento do comércio internacional de exportação e importação; (X) Consolidação, Desconsolidação, Agrupamento
e Desagrupamento de Cargas para o transporte Marítimo, Aéreo, Terrestre e Ferroviário, bem como o Agenciamento
de Cargas em geral; (XI) Participação em outras sociedades, na qualidade de quotista e/ou acionista; e (XII) Locação
e Sublocação a empresas públicas e privadas, bem como a qualquer órgão público nas esferas federal, estadual,
municipal, autarquias e ou sociedades de economia mista de veículos, como caminhões, automóveis, geradores de
energia, empilhadeiras e outros tipos de veículos e máquinas em geral. Capítulo II. Capital Social e Ações. Artigo.
5º: O capital social é de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado,
em moeda corrente nacional, representado por 480.000 (quatrocentas e oitenta mil) ações ordinárias nominativas,
sem divisão de classes e com valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma. Parágrafo 1º: Cada ação ordinária dá
direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 2º: Os acionistas terão direito de preferência
na subscrição de ações na proporção da participação por eles detida no capital social da Sociedade, observadas as
disposições legais aplicáveis, exceto na emissão de títulos e valores mobiliários ou opções de compra de ações para

empregados, administradores, diretores ou consultores, ou qualquer outra participação acionária ou plano de opção
de compra de ações aprovado pelos acionistas. Parágrafo 3º: Se quaisquer dos acionistas renunciarem ao direito de
preferência por escrito, ou não exercerem tal direito dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do ato que deliberou
o aumento do capital social, os demais acionistas terão o direito de subscrever as ações emitidas e não subscritas
na proporção de suas respectivas participações no capital social da Sociedade, excluindo-se os acionistas não
interessados em subscrever tais ações. Artigo. 6º: O acionista que não integralizar as ações por ele subscritas de
acordo com os termos e condições previstos no boletim de subscrição ou na chamada ficará constituído em mora,
de pleno direito, sujeitando-se às obrigações legais. Capítulo III. Assembléia Geral de Acionistas. Artigo. 7º: Os
acionistas reunir-se-ão em assembléia geral ordinária a se realizar nos quatro primeiros meses seguintes ao encer-
ramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas em sua convocação,
instalação e competências as disposições legais aplicáveis e este estatuto. Artigo. 8º: Além dos procedimentos para
convocação previstos em lei, a assembléia geral - ordinária e/ou extraordinária - deverá ser convocada também por
carta, com aviso de recebimento, a todos os acionistas, com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência sob pena de
nulidade. Referida convocação será dispensada no caso de comparecerem todos os acionistas. Artigo. 9º: A assem-
bléia geral será instalada e presidida por um acionista escolhido dentre os presentes, de acordo com o voto de
acionista(s) que represente(m) no mínimo 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias existentes da Soci-
edade. O presidente da assembléia convidará outro para atuar como secretário. Artigo. 10º: As deliberações de toda
e qualquer matéria relativa à Sociedade serão tomadas por votos de acionista(s) que represente(m) no mínimo 51%
(cinquenta e um por cento) das ações ordinárias existentes da Sociedade. Incluem-se nas matérias com quorum
disposto neste Artigo 10: (a) qualquer decisão relacionada à transformação, fusão, incorporação ou cisão da Soci-
edade ou de qualquer outra sociedade na Sociedade; (b) qualquer decisão relacionada à dissolução ou liquidação da
Sociedade; (c) a autorização para a administração requerer recuperação judicial ou extrajudicial e falência da Soci-
edade; (d) o resgate ou a amortização de ações da Sociedade e a negociação pela Sociedade com as suas próprias
ações; (e) a aprovação do registro da Sociedade como sociedade aberta e de qualquer oferta pública (primária ou
secundária) de títulos e valores mobiliários de emissão da Sociedade; (f) a destinação dos lucros e resultados da
Sociedade e distribuição de dividendos; (g) a emissão de debêntures e bônus de subscrição e a criação de partes
beneficiárias; (h) aprovar a prática de atos gratuitos; (i) qualquer alteração ao estatuto, independentemente da
matéria, inclusive aumentos de capital da Sociedade; (j) deliberar sobre as demonstrações financeiras da Sociedade;
(k) deliberar sobre o exercício, o conteúdo e o teor do voto a ser proferido pela Sociedade na qualidade de detentora
de quaisquer ações ou quotas de outras pessoas jurídicas; (l) deliberar sobre a eleição, destituição e remuneração
dos membros da diretoria da Sociedade; (m) deliberar sobre alienação, aquisição e/ou subscrição de participações
societárias detidas e/ou a serem detidas pela Sociedade em outras sociedades; (n) deliberar sobre qualquer matéria
listada nos artigos 132 e 136 da Lei das Sociedades Anônimas. Capítulo IV. Administração da Sociedade. Artigo.
11º: A administração da Sociedade competirá à diretoria e a remuneração, se existente, deverá ser deliberada em
assembleia específica observado o quórum disposto no Artigo 10 deste estatuto. Artigo. 12º: A diretoria será com-
posta por 03 (três) diretores, sendo eles, o Diretor Presidente, a Diretora Financeira e a Diretora Administrativa, todos
residentes no país, acionistas ou não, eleitos em assembléia geral, com mandato de 03 (três) anos, sendo permitida
a reeleição. Artigo. 13º: No caso de vacância no cargo de qualquer diretor, os acionistas reunir-se-ão em assembléia
geral dentro de 15 (quinze) dias, contados da data em que o cargo foi declarado vago, para eleger um novo diretor,
que deverá completar o mandato do diretor substituído. Artigo. 14º: Com exceção do disposto no parágrafo único
abaixo, qualquer um dos diretores da Sociedade pode administrá-la isoladamente, representando-a ativa e passi-
vamente, com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, em juízo ou fora dele, inclusive perante as repartições
públicas federais, estaduais e municipais, e outras entidades de direito público, podendo praticar enfim, todos e
quaisquer atos que julgar necessário para o bom andamento dos negócios sociais. Parágrafo Único: Operações
bancárias que não sejam referentes à movimentações bancárias, assinatura de cheques e ordens de pagamento,
como, exemplificativamente, mas sem se limitar, a endividamentos bancários, dependerão das seguintes assina-
turas: (i) Diretor Presidente em conjunto com a Diretora Financeira ou (ii) Diretor Presidente em conjunto com a
Diretora Administrativa. Capítulo V. Conselho Fiscal. Artigo. 15º: O conselho fiscal operará de forma não perma-
nente e será instalado pela assembléia geral a pedido dos acionistas, nos termos da legislação aplicável, tendo
a composição, os poderes e as funções previstos em lei. Parágrafo Único: A assembléia geral que instalar o
conselho fiscal e eleger seus membros fixará a sua remuneração. Capítulo VI. Exercício Social, Demonstrações
Financeiras e Dividendos. Artigo. 16º: O exercício social da Sociedade encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de
cada ano. Ao final de cada exercício social a diretoria levantará as demonstrações financeiras exigidas de acordo
com as disposições legais pertinentes. Artigo. 17º: Após efetuados os ajustes previstos em lei e a retenção para
a constituição das reservas de que trata o parágrafo único abaixo, a assembléia geral deliberará sobre a destina-
ção do saldo do lucro líquido, podendo distribuir dividendos intermediários com base nos resultados apurados.
Parágrafo Único: A Sociedade destinará, anualmente, parcela equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido
do exercício para a constituição de reserva legal, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do capital social
da Sociedade. Artigo. 18º: A Sociedade, mediante deliberação da assembléia geral de acionistas, respeitado o
quorum estabelecido no artigo 10 deste estatuto, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros remuneratórios
sobre o capital próprio. Capitulo VII. Liquidação e Controvérsias. Artigo. 19º: O presente Estatuto Social, será
regido e executado conforme a legislação brasileira, sendo aplicáveis as disposições da Lei das S/A. Artigo. 20º:
Quaisquer questões, conflitos e/ou divergências oriundas deste Estatuto será definitivamente e exclusivamente
resolvida por arbitragem, administrada pela “Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem CIESP/FIESP” da
cidade de São Paulo, perante árbitro único, a ser indicado de comum acordo entre os Sócios. Caso os sócios não
concordem em um nome para a arbitragem por árbitro único no prazo de 1 (um) mês do pedido de instauração da
arbitragem, cada parte indicará um árbitro e os dois árbitros indicados pelas partes indicarão em conjunto o
terceiro árbitro, eu será o presidente do painel arbitral. A decisão arbitral será final, sem possibilidade de recurso.
Parágrafo Único: Os Sócios elegem o Foro Central da Comarca de São Paulo para o ajuizamento de medidas que
não possam ser obtidas através de arbitragem, bem como para eventual anulação e execução de decisão arbitral,
sem que a presente cláusula implique aceitação da via judicial como alternativa à arbitragem. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa fez constar que todas as decisões haviam sido unânimes e
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a presente ata lida,
achada conforme e aprovada por todos os presentes que em seguida a assinam. Foi determinado à diretoria da
Sociedade que promova todos os atos necessários à sua legalização, notadamente o arquivamento e publica-
ção da respectiva ata. A presente ata foi extraída do livro próprio. São Paulo, 27 de março de 2018. Cassio
Ciampolini Sampaio Barros - Presidente e acionista . Celia Maria Negraes Sampaio Barros - Secretária e
acionista. Diretores: Cassio Ciampolini Sampaio Barros, Celia Maria Negraes Sampaio Barros, Fernanda
Sampaio Barros. JUCESP nº 192.102/18-7, em 19/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 53.611.828/0001-42 - NIRE: 35.300.118.481

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

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

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 21 de Abril de 2018
Local e Hora: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, em Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, às 10:30 
horas do dia 21 de abril de 2018. Presença: Acionistas representando a Maioria do Capital Social, com Direito a voto, 
conforme Assinaturas lançadas no Livro “Presença de Acionistas”. Convocação: Conforme Edital de Convocação 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 22/02/2018, 23/02/2018 
e 24/02/2018 conforme dispõe os Artigos 124 e 133 da Lei Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Composição da 
Mesa: Presidente: José Artur Bernardi; Secretário: Julio Cesar Bernardi. 1 - Deliberações Tomadas na Assembléia 
Geral Ordinária: I - Foram Aprovados, por Unanimidade, com as Abstenções Legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 
2017, publicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, em 15 de fevereiro de 2018, página 11 e no 
Jornal Empresas e Negócios, no dia 15 de fevereiro de 2018, página 05. II – Foi Aprovada a Suspensão dos Lucros 
do Exercício de 2017, para Converter em Reservas Legais e Estatutárias. 2 - Deliberações Tomadas Na Assembléia 
Geral Extraordinária: I – O Capital Social continua sendo de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), 
divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) Ações Nominativas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo 
necessário à lavratura da Presente Ata, no Livro próprio, a qual tendo sido Lida e Aprovada, vai por todos os Presentes 
Assinada. A Presente Ata é Cópia Fiel da Lavrada em Livro Próprio. Águas de Lindóia, 21 de abril de 2018 José Artur 
Bernardi - Presidente; Julio Cesar Bernardi - Secretário. Edgar José Bernardi; Olívia Faria Bernardi; Enny Apparecida 
Bernardi Fiori - Espólio; Elizabeth Fiori; Margareth Fiori; Ercy Benedicta Bernardi Alencastro; Julio Cesar Bernardi; 
Edson Bernardi Junior; Hermínio Pirani Bernardi; Cláudio de Almeida - Espólio; Apinagés Administradora de Bens 
S/A; Marcos de Almeida. Jucesp nº 222.844/18-8 em 10/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Balanço Patrimonial - Ativo               2017              2016
Circulante 28.057.280,79 30.529.770,48
Caixa e Equivalentes de Caixa 65.214,49 166.803,84
Estoques (3) 26.398.000,89 28.029.457,09
 Clientes 945.135,62 1.551.657,14
 Adiantamentos 566.113,51 699.036,14
 Tributos a Recuperar 82.816,28 82.816,27
Ativo Não Circulante 50.216.962,19 51.674.071,72
 Bloqueios judiciais 2.131.468,27 1.821.323,97
Imobilizado (4) 48.085.493,92 49.852.747,75
 Bens Imóveis 39.449.739,64 46.985.512,67
 Bens Móveis 13.808.424,77 5.958.251,74
 Gado e Animais de Trabalho 2.341.551,29 4.124.006,00
 Depreciação Acumulada -7.514.221,78 -7.215.022,66
Total do Ativo 78.274.242,98 82.203.842,20
Passivo e Patrimônio Líquido               2017              2016
Circulante 1.810.980,87 1.873.351,05
 Fornecedores 1.019.451,72 1.110.777,79
 Salário/Encargos 391.599,29 276.080,27
 Impostos/Contribuição 9.698,59 7.523,07
 Outras Contas a Pagar 96.926,51 96.926,51
Empréstimos/Financiamentos 276.300,00 382.043,41
Adiantamento Clientes 17.004,76 0,00
 Empresas Relacionadas (5) 43.315.272,69 38.156.996,23
 Contrato de Mútuo 715.902,58 2.736.415,46
Empréstimos/Financiamentos 1.416.459,76 1.668.536,72
Total do Passivo Não Circulante 45.447.635,03 42.561.948,41
Patrimônio Líquido 31.015.627,08 37.768.542,74
 Capital Social (6) 5.576.343,36 5.576.343,36
 Reserva de Reavaliação 32.939.212,05 32.939.212,05
 Reserva Legal 77.101,59 77.101,59
 Prejuízos Acumulados -7.577.029,92 -824.114,26
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 78.274.242,98 82.203.842,20

Agropecuária Jarinã S.A
CNPJ nº 03.207.826/0001-14

Relatório da Diretoria -Encerrados em 31/12/2017 e 31/12/2016 Em R$
Prezados Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à analise de V.Sas., O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício findo em 31/12/2017. Agradecemos a todos que
participaram direta ou indiretamente em nossas atividades. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 05 de abril de 2018.                                                        A Diretoria

Demonstrações do Resultados em R$              2017              2016
Receita Operacional 6.754.946,73 10.091.875,47
Devoluções -302.776,67 -1.513.768,88
Custos do Rebanho Vendido -224.227,00 -3.753.915,89
Lucro Bruto 6.227.943,06 4.824.190,70
Despesas Administrativas -4.511.865,36 -2.561.910,99
Despesas Tributárias -178.276,15 -159.372,66
Outras Receitas/Despesas Operacionais -8.177.429,62 -1.903.493,66
Despesas/Receitas Operacionais: -12.867.571,13 -4.624.777,31
Resultado Financeiro Líquido -112.916,82 -23.512,94
Resultado antes da CSLL e IRPJ -6.752.544,89 175.900,45
Prejuízo Líquido do Exercício -6.752.544,89 175.900,45

Notas explicativas as Demonstrações Financeiras
1) Contexto Operacional: A Sociedade tem por objeto a operação de ativida-
des agropecuárias, industriais, de colonização de terras próprias e comerci-
alização de seus produtos nos mercados internos e no exterior; importação
de Maquinas, Acessórios, Implementos Agrícolas ou quaisquer atividades
sociais, guardadas as limitações legais. 2) Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras: 2.1) As demonstrações financeiras da Sociedade em 31/
12/2017 e 2016 foram preparadas de acordo com as práticas adotadas no
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações
- Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.949/09, nos pronun-
ciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos
órgãos reguladores, bem como de acordo com a Resolução 1.255/09 do CFC
que aprova a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empre-
sas. 2.2) Principais Práticas Contábeis Adotadas: São as seguintes as prá-
ticas adotadas para elaboração destas demonstrações financeiras: Caixa e
equivalentes de Caixa: Incluem depósito bancário e aplicações financeiras
de liquidez imediata, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios em R$.
Capital Social Reserva de Reavaliação Reserva Legal Prejuízos Acumulados Patrimônio Líquido

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 5.576.343,36 32.939.212,05 77.101,59 -1.014.556,62 37.578.100,38
Lucro do Exercício – – – 175.900,45 175.900,45
Ajustes de Exercícios Anteriores – – – 14.541,91 14.541,91
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 5.576.343,36 32.939.212,05 77.101,59 -824.114,26 37.768.542,74
Prejuízo Líquido do Exercício – – – -6.752.544,89 -6.752.544,89
Ajustes de Exercícios Anteriores – – – -370,77 -370,77
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 5.576.343,36 32.939.212,05 77.101,59 -7.577.029,92 31.015.627,08

balanço. Imobilizado Líquido: É registrado pelo Custo de Aquisição, e depre-
ciado pelo método linear, de acordo com as taxas informadas abaixo.
3) Estoques              2017              2016
Gado para comercialização 26.398.000,89 28.029.457,09
Total 26.398.000,89 28.029.457,09
Calculo estoque conforme portaria cat 49 de 20/03/17 do estado de MT
4) Imobilizado Taxa Anual Depreciação              2017              2016
Terras e Pastagens - 32.802.364,38 32.802.364,38
Obras de Infraestrutura 4% 6.328.073,56 6.328.073,56
Instalações Pecuárias Agrícola
  e Confinamento 4% 4.315.717,51 4.315.717,51
Gado e Animais de Trabalho - 2.341.551,29 4.124.006,00
Edificações e Obras Complementares 4% 1.228.230,70 1.228.230,70
Veículos/Maquinas/Equipamentos 20%e 10% 6.168.251,74 5.958.251,74
Equipamentos para Rede Elétrica 4% 2.177.462,90 2.073.062,90
Outros Diversas Taxas 238.063,62 238.063,62
Total antes da Depreciação 55.599.715,70 57.067.770,41
(-) Depreciação Acumulada -7.514.221,78 -7.215.022,66
Total 48.085.493,92 49.852.747,75
5) Empresas Relacionadas: A Sociedade possui este crédito junto a seus
acionistas referente aos aportes para suportar a movimentação financeira de
suas operações.               2017              2016

43.315.272,69 38.156.996,23
6) Capital Social: Totalmente subscrito e integralizado no valor de R$
5.576.343,36, o qual está representado por 2.481.161 ações, dividi-
das em 1.456.633 ações ordinárias e 1.024.528 ações preferenciais,
sem valor nominal.

 Bruno Amorim F Pereira - CPF: 332.488.118-89 - Diretor Superintendente
CPF: 013.349.058-00 - Diretor Presidente

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Das Atividades Operacionais              2017             2016
Lucro Líquido do Exercício – 175.900,45
Prejuízo Líquido do Exercício -6.752.544,89 –
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades
 Geradas pelas Atividades Operacionais:
Depreciações e Amortizações 299.199,12 297.349,68
Ajustes Valor Justo Imobilizado 1.782.454,71 –
Ajustes de exercícios anteriores -370,77  14.541,91
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos-Clientes 606.521,52 -648.178,97
Estoques 1.631.456,20 -2.744.114,00
Adiantamentos de Terceiros -177.221,67 -24.595,78
Tributos a Recuperar -0,01 -4,70
(Decréscimo) Acréscimo em Passivos
Fornecedores -91.326,07 325.878,67
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 117.694,54 180.697,28
Adiantamentos de Clientes 17.004,76  -
Caixa Proveniente das (Aplicado nas
 Operações) -2.567.132,56 -2.422.525,46
Caixa Líquido Proveniente (Aplicado
  nas Atividades Operacionais) -2.567.132,56 -2.422.525,46
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Acréscimo/Diminuição do Imobilizado/Diferido -314.400,00 -23.589,23
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades
  de Investimento -314.400,00 -23.589,23
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos -357.820,37 -206.061,33
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
 de Financiamentos -357.820,37 -206.061,33
Das atividades de Financiamento
 com Acionistas 3.137.763,58 2.736.415,46

  de Financiamentos com Acionistas 3.137.763,58 2.736.415,46
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa
  e Equivalentes de Caixa -101.589,35 84.239,44
No Início do Exercício 166.803,84 82.564,40
No Fim do Exercício 65.214,49 166.803,84
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa
 e Equivalentes de Caixa -101.589,35 84.239,44

MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ(MF) nº 12.586.596/0001-32

Retificação
Nas Demonstrações Contábeis (31/06/2017) publicadas em 06/09/2017, neste
jornal o quadro "Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações
Contábeis" não apresentou a informação abaixo:
“São Paulo, 30 de agosto de 2017. Ilmos. Senhores Diretores e Cotistas da
Multimoney Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo/SP”.

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81              NIRE 35300331681

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 13/04/2018
Data: 13/04/2018, às 11 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade do capital social.
Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinicius Nogueira Carmona.
Deliberações: 1. Aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/
2017 publicadas no Diário Oficial do Estado e Jornal Empresas & Negócios, edições de
07/04/2018; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R$
318.422,58, a saber: - Reserva Legal = R$ 15.921,13; - Reservas Especiais de Lucros -
Outras = R$ 302.501,45; Total = R$ 318.422,58. São Paulo, 13/04/2018. Assinaturas: Pre-
sidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinicius Nogueira Carmona. Acionistas:
Roberto Amaral de Almeida, Sérgio Amaral de Almeida, Carlos Alberto de Arruda Botelho,
Roberto Hugo Ortner, Dorival Lourenço da Silva Neto, Vinicius Nogueira Carmona e
Moneycorp Brasil Participações Ltda, por seu administrador Roberto Hugo Ortner.
JUCESP nº 222.318/18-1, em 10/05/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Mauro de Souza Paraíso (*)

Não é novidade que os 

veículos de passageiros 

ou comerciais são os 

produtos mais complexos 

produzidos em larga 

escala. 

Unir milhares de peças, 
centenas ou até milhares 

de vezes por dia, faz a rotina 
de uma montadora ser repleta 
de adrenalina – e muita técnica. 
Cada peça precisa ser produzi-
da em atendimento a uma série 
de requisitos, seja na cadeia 
de fornecedores ou na própria 
montadora. 

Existem especificações de 
material, dimensão e trata-
mento superficial, entre tantas 
outras, durante um processo 
de produção, que precisa 
ser totalmente estável, com 
diversas etapas de controle 
que garantam a qualidade e a 
rastreabilidade dos produtos. 
Tais peças devem ser entre-
gues em condições de limpeza 
no momento certo da linha de 
montagem ou do processo de 
união planejado. 

Enquanto um iPhone X é 
vendido a cerca de R$ 35 mil/
kg, o mercado paga em torno 
de R$ 50/kg para um caminhão 
extrapesado e R$ 20/kg para um 
veículo de modelo mais popular. 
Portanto, as montadoras têm de 
ser muito eficientes no uso que 
fazem dos materiais quando 
desenvolvem os seus produtos. 
Essa necessidade de eficiência 
deve estar aliada às demais res-
ponsabilidades, como segurança, 
durabilidade, eficiência energé-
tica e eliminação de materiais 
prejudiciais à saúde humana.

A indústria ainda tem um 
desafio adicional: conciliar as 
especificações globais com os 
materiais e os processos dispo-
níveis no mercado brasileiro e, se 

for o caso, gerar condições para 
a disponibilidade dos mesmos no 
Brasil, uma vez que a importação 
extensiva leva a um risco cambial 
e logístico muito alto para quem 
trabalha com uma margem es-
treita entre o custo de produção 
e o preço de mercado. 

Profissionais envolvidos com 
tais desafios irão discutir esses e 
outros assuntos no 11º Simpósio 
Sae Brasil de Novos Materiais 
e Aplicações na Mobilidade. 

Com extensa programação de 
palestras, debates e cursos 
técnicos, o encontro reunirá 
especialistas de montadoras, 
sistemistas, autopeças e forne-
cedores de matérias-primas dias 
5 e 6 de junho, no Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
em São Paulo.

 
(*) - É gerente de Engenharia de Mate-
riais da Mercedes Benz e chairperson 
do 11º Simpósio Sae Brasil de Novos 

Materiais e Aplicações na Mobilidade.

A proposta é de autoria do deputado Marco 
Tebaldi (PSDB-SC) e recebeu parecer 
favorável do relator, deputado Vinicius 

Carvalho (PRB-SP), que destacou a importância 
da regulamentação dos escritórios virtuais e 
coworkings no País.

Estes espaços coletivos abrigam, em um 
único local, empreendedores e profissionais 
liberais dos mais diversos setores da econo-
mia, que compartilham o gerenciamento e a 
infraestrutura instalada, como telefone, inter-
net e segurança. O esquema coletivo reduz os 
custos de manutenção das instalações físicas 
para os usuários. São considerados escritórios 
virtuais, business centers e coworkings os em-
preendimentos autorizados a sediar múltiplas 
empresas ou que forneçam uma combinação 

ou pacote de serviços administrativos. 
Para se caracterizar especificamente como 

coworking, é necessária uma sala multiempre-
sarial, onde os clientes desenvolvem atividades 
econômicas em um mesmo espaço. Segundo 
o texto, lei específica ou regulamento deverá 
determinar as atividades não permitidas aos 
usuários dos escritórios compartilhados.

Já os usuários dos escritórios virtuais de-
verão, entre outras normas, estar inscritos 
nos órgãos municipais, estaduais e federais, e 
manter procuração com poderes para receber, 
em seu nome, notificações de órgãos públicos. 
O projeto tramita em caráter conclusivo e será 
analisado agora pelas comissões de Comissão 
de Finanças e Tributação; e Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta sexta é o quarto dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Mercúrio durante a manhã dá boas ideias e um bom 

diálogo para ajeitar a vida doméstica. É preciso assumir as responsabilidades. A Lua em mau aspecto com Saturno provoca 

equilíbrio entre segurança material e emocional, vida profi ssional e familiar, e o bem-estar social e emocional. Mercúrio em 

bom aspecto com Saturno permite fechar bons acordos e fazer negociações que podem trazer melhorias para a vida prática 

em geral.  Hora de colocar as ideias em prática, tirar do papel aquele antigo projeto. A noite deve ser bastante harmoniosa. 

A Lua faz bons aspectos com Netuno e Júpiter que aumenta a confi ança e a espiritualidade. 
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O modo de comunicar-se com o mun-
do a sua volta melhora, e tudo fi ca 
mais fácil de ser alcançado através de 
mudanças que sejam feitas agora que 
o Sol está indo para a casa três, a casa 
 das mudanças. Haverá mais afeto e 
compreensão e a noite será bastante 
harmoniosa. 68/768 – Verde.

Controle seus impulsos que podem 
causar rupturas na carreira profi s-
sional, pois o momento pode ser 
conturbado. Poderá ter reações 
rápidas e agressivas contra quem não 
é a seu favor. Espere um pouco para 
resolver assuntos que dependam da 
sua praticidade. 01/901 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Saturno 
provoca equilíbrio entre segurança 
material e emocional, vida pro-
fi ssional e familiar, e o bem-estar 
social e emocional. As novidades 
trazem motivações que melhoram 
disposição para a relação sexual. 
56/356 – Amarelo.

Este dia é muito benéfi co, mas nele 
deve evitar as viagens. As relações 
fi cam tumultuadas, necessitando de 
momentos de refl exão e meditação. 
O sistema nervoso abalado necessita 
que medite e relaxe um pouco mais 
para conseguir o que deseja em 
breve. 29/729 – Branco.

Não se precipite, evitando a con-
fi ança e o otimismo exagerados. 
Discordâncias podem abalar as 
relações. No trabalho, surgem novas 
oportunidades, espere uns dias mais 
e tudo se consolidará desde que 
continue acreditando e persistindo 
em seus desejos. 23/623 – Amarelo.

Leve adiante as questões em anda-
mento e encontrará soluções com 
calma e sem atritos. As relações fi -
cam ligeiramente abaladas e podem 
diminuir a disposição sexual. Hora 
de colocar as ideias em prática, tirar 
do papel aquele antigo projeto. A 
noite deve ser bastante harmoniosa. 
51/851 – Verde.

De manhã o clima fi ca bem mais 
pesado com tendência à impaciência 
e à irritabilidade.  Soluções positivas 
podem ser alcançadas através do 
diálogo no trabalho a tarde. No amor 
e em assuntos relacionados à vida 
social e amorosa também virão boas 
novas. 68/768 – Verde.

Lua em bom aspecto com Mercúrio 
durante a manhã dá boas ideias 
e um bom diálogo para ajeitar a 
vida doméstica. Cultive a calma e 
faça aquilo que lhe traga satisfação 
e alegria de viver. Tensões tiram 
a disposição e abalam o sistema 
nervoso da manhã. 98/398 – Azul.

Continue persistindo para alcançar o 
que deseja, mantenha a persistência 
e acabará conseguindo o que quer. 
Se compreender o ponto de vista 
alheio, haverá harmonia no amor. 
No fi nal da noite e pode surgir um 
confl ito entre vontade e objetivos 
52/452 – Amarelo.

Mercúrio em bom aspecto com Sa-
turno permite fechar bons acordos e 
fazer negociações que podem trazer 
melhorias para a vida prática em 
geral. Não se prenda a preocupações 
materiais e fi nanceiras, mas encontre 
saídas para resolver questões que es-
tejam preocupando. 59/459 – Verde.

Terá bons resultados em suas ações 
profi ssionais nestes últimos dias 
maio. A parte da manhã será mais 
pesada e irritante, mas depois do 
meio dia restaura suas energias. A 
Lua faz bons aspectos com Netuno 
e Júpiter que aumenta a confi ança 
e a espiritualidade.  03/603 – Cinza.

Um relacionamento pode ser rom-
pido ou uma amizade abalada por 
palavras ou pela reserva de senti-
mentos. Fique mais perto dos fami-
liares e do ambiente do lar, evitando 
atritos por discordâncias que levam 
a melancolia e provocam até mesmo 
separações. 43/743 – Violeta. 

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 18 de Maio de 2018. Dia de São João I, São Félix de Cantalício, 
Santa Cláudia e Dia do Anjo Mitsrael, cujo dom é a virtude. Dia das Ra-

ças Indígenas da América, Dia da Boa Vontade e Dia da Girafa. 
Hoje aniversaria o ex-jogador de futebol campeão mundial Zé Maria que 
faz 69 anos, o ator Felipe Folgosi que nasceu em 1974, o apresentador 
Edu Guedes que também completa 44 anos, o cantor e compositor Jack 
Johnson que faz 43  anos e a atriz Asia Vieira que nasceu em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste grau é bastante talentoso, virtuoso e franco, mas 
em geral não permite que essas qualidades afetem a suavidade no trato 
com os outros. É um trabalhador incansável, que dá tudo de si quando 
se compromete com um projeto ou uma causa. A sua sensibilidade e 
imaginação podem levá-lo as artes plásticas, música ou teatro. Vive em 
paz com a sua própria sensualidade e quase sempre sabe aproveitar-se 
bem dela para as oportunidades que surgem. Tem vida longa e humor 
agradável. No lado negativo pode ser insubordinado.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 
Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. 
Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimi-
go, que será afastado. Ser bandido representa força 
de vontade e que conseguirá vencer suas difi culdades. 
Números de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam
Para afastar as más energias e os rivais. Pegue 
1 barbante e dê 4 nós. Enquanto faz isso, mentalize 
você amarrando a inveja de todos os que não lhe 
querem bem. Em seguida, ajoelhe-se com o barbante 
na mão e reze 1 Pai-Nosso e 1 Credo com bastante 
fé. Ofereça as orações aos arcanjos Miguel, Gabriel e 
Rafael, pedindo proteção e luz para brilhar no meio de 
tanta disputa. Guarde o barbante dentro de 1 caixinha 
com um pouco de sal grosso por cima por 7 dias. No 
oitavo, pegue o barbante e a caixinha e jogue no lixo. 
O sal grosso deve ser jogado em água corrente.
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"As 3 Uiaras de SP City" tem 
texto de Ave Terrena Alves, 
direção de Diego Moschkovich 
e elenco formado pelos 
atores Danna Lisboa, Diego 
Chilio, Maria Emília Faganello, 
Sophia Castellano e Verônica 
Valenttino

Miella e Cínthia (interpretadas 
pelas atrizes trans Danna 
Lisboa e Verônica Valenttino) 

moram em SP City, onde trabalham em 
salões de cabeleireira, fazem programa 
e performam em boates. Elas decidem 
fazer um show musical, conseguem 
agendar a primeira apresentação e para 
viabilizar a infraestrutura tentam se 
associar a Valéria, militante feminista. 
Porém a Operação Rondão, coman-
dada pelo delegado Rochetti, agrava 
a já violenta realidade das travestis/

LGBT

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
A Jornada Espiritual.

Cada jornada é uma experiência individual.

Cada parte de sua jornada é uma experiência pessoal e não há apenas 
um caminho a percorrer para levá-lo lá. Estes caminhos nem sempre 
são regulares, não são previsíveis e não podem ser regulados. Eles se 
tratam de confi ança e de seguir a sua própria verdade.

Continue tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Saiba que em 
alguns dias, você dará pequenos passos e em outros dias estes serão 
marcos, e ainda em outro dia, eles estarão em algum espaço intermedi-
ário. O que é importante é que você continue avançando, dando outro 
passo em sua jornada. Você está fazendo progresso.

Pensamento para hoje: Você está fazendo progressos. Não há ne-
cessidade de correr, esforçar-se, procurar e lutar: seu caminho está 
se revelando. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os 
Anjos e Guias

Regina Drumond

Musical

Com direção artística de Eduardo Dussek, o espetáculo 
Dussek Veste Machete reúne músicas do compositor, além 
de repertório escolhido a quatro mãos por Dussek e Silvia. 
Na lista de sucessos do compositor incluídos no roteiro, 
Aventura, Cabelos Negros e Chocante. O espetáculo traz 
humor, música e picardia em doses generosas, reunindo 
a sátira e a crônica musical das canções de Dussek ao 
estilo performático de Silvia, que nas apresentações será 
acompanhada pelo pianista Danilo Andrade. Silvia Machete 
preparou Dussek Veste Machete em meio à turnê de divul-
gação de seu último CD Souvenir, que traz uma música que 
Dussek compôs para ela, chamada Totalmente Tcha Tcha 
Tcha. Dussek fez algumas sugestões e juntos decidiram 
incluir outras canções que tinham a ver com o espetáculo, 
descobrindo como elas poderiam ser interpretadas. Angela 
Rô Rô  assina Tango da bronquite  e a própria Silvia com-
parece como compositora em 2 Cachorros. Quizás, Quizás, 
Quizás, Great balls of  fi re e Back to Black também estão 
entre as canções que fazem parte do universo comum aos 
dois artistas, ambos românticos e irreverentes.

Serviço: Casa de Francisca, R. Quintino Bocaiúva, 22, Jardim Paulista, tel. 3052 
-0547. Sábado (19) às 21h30. Ingresso: R$ 44.
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Cena de “As 3 Uiaras de SP City”.

Após enveredar, como intérprete, pelas 
obras de Lupicínio Rodrigues e Hermelino 
Neder, Arrigo Barnabé apresenta o show 
Quero que vá tudo pro inferno! com can-
ções de Roberto Carlos e Erasmo Carlos 
que ocupam um lugar único no caldeirão 
do pop, sob o olhar inquieto do músico e 
ator. Acompanhado por Sérgio Espíndola 
(violão) e Paulo Braga (piano), Arrigo 
Barnabé interpreta, além das composi-
ções de Roberto e Erasmo, como Sua 
Estupidez, Gatinha Manhosa e Detalhes, 
três músicas de Caetano Veloso lançadas 
por Roberto Carlos, entre elas, o sucesso 
Força Estranha. 

Quando despontou no Festival Univer-
sitário da Cultura em 1979 com a música 
Diversões Eletrônicas, Arrigo Barnabé trou-
xe as referências inaugurais da Vanguarda 
Paulista que foram condensadas no álbum 
independenteClara Crocodilo (1980). A 
partir deste trabalho, a fusão entre a música 
popular urbana e a música erudita contem-
porânea presente na obra do compositor 
acabou por infl uenciar diversos artistas da 
época criando o movimento vanguardista 
em São Paulo.

 
Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000. 

Hoje (18) às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$15 (meia).

Nota
Ícone dos toca-discos e pioneiro do hip

-hop nacional, DJ Hum estreia, no formato 
físico, seu primeiro trabalho solo. Total-
mente produzido, mixado e masterizado 
pelo artista, que, inclusive, é responsável 
por tocar quase todos os instrumentos no 
processo de gravação, álbum reverencia 
clássicos dos anos 60, 70, 80 e 90, sem perder 

de vista os ritmos da atualidade. Composto 
por 10 tracks, incluindo canções próprias e 
releituras de hits da música negra brasileira, 
projeto divide-se entre vozes e instrumen-
tais, transitando por variados estilos. Entre 
eles, o jazz funk, soul, samba rock e r&b. 
“Dj Hum e O Expresso do Groove” saiu nas 
plataformas digitais e agora, acompanhando 
o aquecimento do mercado de discos, sai 
em Compacto (7”), Vinil LP 12”, com capa 

dupla (gatefold), e CDs, vendidos em lojas 
de todo o Brasil.Para as apresentações 
desse projeto ao vivo, Dj Hum excursiona 
acompanhado de banda formada por Gisa 
Silva (percussão), Thiago Santos (bateria), 
Dudu Tavares (guitarra), Reginaldo 16 
(trompete e fl ugelhorn), Leo Dias (saxofone 
e fl auta) André Sangiovanni (baixo elétrico) 
e Andrey Rodrigues (teclado e piano).Ouça 
aqui: (https://bit.ly/2I44122).

Eduardo Dussek e Silvia Machete: irreverência.

Bel Acosta/Divulgação

“Quero que vá tudo pro inferno!” 

mulheres trans e prostitutas da região – 
entre a década de 80 e a atualidade – com 
prisões e agressões.

Serviço: Sentro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 
1000, Vergueiro, tel. 3397-4002. As sextas e sábados 
às 21h e domingos às 20h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 
(meia). Até 10/6.

Arrigo Barnabé.
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Para mães 
empreendedoras

Quando tudo pode dar 

errado, mas dá cer-

to: cuidar do negócio, 

licença maternidade e a 

difícil tarefa para quem 

leva carreira a solo

Empreender é um cami-
nho muito solitário. É 
solitário para você se 

“auto motivar” diariamente, 
para a superação dessa jor-
nada e principalmente para 
as decisões que terão de ser 
tomadas. Eu acreditava, mas 
pensava que em algum momen-
to poderia dar errado. Não deu, 
mas sempre acho que pode dar. 
Achei que poderia dar errado 
quando chegasse o primeiro 
fi lho. Não deu. 

Empreendedores têm uma 
essência mais inquieta e esse 
ponto forte é, sem dúvida, um 
motor capaz de fazer a engre-
nagem funcionar – mesmo com 
um bebê no colo. Vi meu pro-
jeto de TCC virar meu projeto 
de vida aos 22 anos de idade. 
E a maternidade acompanhou 
todo o processo sem precisar 
ser adiada. Essa história eu 
gosto de contar para você que, 
assim como eu, empreende 
solitária. Não tenha medo, pois 
é realmente possível unir as 
duas coisas. 

Casei aos 25 anos e engra-
videi a primeira vez aos 27. 
Perdi dois bebês e descobri 
a trombofi lia, que me trouxe 
uma outra jornada: engravidar 
e continuar mantendo o foco. 
Depois de 333 injeções dei à luz 
uma menina – que chegou para 
completar a família e, claro, 
ensinar ainda mais a colocar 
as prioridades no lugar.

Fiz home-offi ce desde que 
cheguei em casa com ela. Em-
bora tivesse me estruturado 
internamente, há assuntos que 
só o dono é capaz de respon-
der pelo seu negócio. E quem 
empreende sabe que se desco-
nectar do negócio é difícil. Às 
vezes, aquele projeto que você 
tanto queria chega na hora 
mais conturbada da sua vida. 
E comigo não foi diferente. Vi 
novos clientes e projetos irre-
cusáveis chegarem quando ela 
tinha 45 dias de vida e aquela 
pessoa que você apostou para 
te cobrir sair da empresa. 

Me vi ali, aceitando o cresci-
mento da empresa no momento 
em que deveria estar assistindo 
Discovery Kids e acertando a 
pega da amamentação. Tive 
vontade de jogar tudo para o 
alto, mas já tinha percorrido 8 
anos de trabalho e isso me dava 
um orgulho imenso – sei que 
ela vai se orgulhar no futuro 
também. Nunca esqueço que 
montei um berço do lado da 
minha mesa, com trocador e 
mamadeiras, e fi z um processo 
seletivo amamentando. 

Por escolha minha, tomei 
decisões com a realidade que 
tinha naquele momento. Mais 
uma vez, tinha a certeza que 
não daria certo. Deu e não só 
deu, como foram as melhores 

profissionais que poderiam 
estar do meu lado naquela fase. 
Por isso, cerque-se de bons 
profi ssionais para lhe auxiliar 
nessa etapa. Por mais que você 
se estruture, imprevistos sem-
pre podem acontecer.

Depois de três meses em ho-
me-offi ce com contatos diários 
por telefone e por vídeo com 
a equipe, voltei ao escritório 
alguns dias da semana e fui 
aumentando gradativamente 
minhas idas. Mudei a empresa 
de bairro para estar ao lado do 
meu maior suporte familiar: os 
avós. Trabalhava, amamenta-
va, voltava para trabalhar, e vez 
ou outra levava trabalho para 
casa quando o prazo apertava.

A rotina é puxada? Sim. 
Conciliar é difícil? Sim. Dá 
vontade de surtar? Sim. É per-
feitamente compreensível que 
a tarefa de cuidar de um bebê e 
de uma empresa é desgastante 
mas, a decisão do que será 
melhor só você pode tomar. 
Eu escolhi dançar conforme a 
música. Não perdi o prazo dos 
clientes e nem o prazo da ama-
mentação, dos horários com o 
pediatra, dos remédios, trocas 
de fraldas, das brincadeiras, os 
primeiros passos. 

Empreender ainda te dá a 
liberdade de, com o passar dos 
meses, estabelecer uma nova 
rotina de horários e de traba-
lho. Aquele ser que parece tão 
frágil vai ser o que vai te fazer 
mais forte no fi nal. Aquele que 
lhe dará mais força para lutar 
diariamente pelo seu negócio. 
Nessa rotina de equilibrar 
pratos, consegui manter ela 
comigo até 1 ano e 3 meses, 
depois a escola entrou para 
deixar tudo mais regrado, e ela 
deixou saudades no escritório. 

Hoje, ao olhar para trás, me 
pergunto como consegui e 
vejo que, a jornada está ainda 
melhor. Aprendi que as horas 
extras são na minha casa, com 
minha fi lha. Que o horário 
comercial é comercial mesmo. 
Que casos especiais são casos 
especiais - mesmo. Que é per-
feitamente possível resolver as 
coisas das 9h as 18h e que tem o 
dia seguinte para continuar. As 
prioridades me ajudaram a ser 
mais produtiva e não ter dis-
trações, porque produtividade 
virou sinônimo de resultados e 
mais tempo com ela. Afi nal, eu 
tenho um compromisso muito 
importante me esperando em 
casa: minha família.

Hoje ela está com quase 2 
anos. Sua chegada me ajudou 
a reestruturar a empresa, 
a equipe, a marca, o nosso 
posicionamento e os nossos 
resultados. Mudei de endere-
ço novamente e escolhi outra 
cidade, que me permite ter 
qualidade de vida no trabalho 
e na vida pessoal. E quando, 
no auge das emoções, alguém 
te disser “Calma, essa fase vai 
passar”, acredite. Ela passa.

(*) - É jornalista e diretora da Agência 
Contatto, especializada em assesso-
ria de imprensa e conteúdo, empre-

endedora desde os 22 anos e mãe da 
pequena Theodora.

Talita Scotto (*)

Luciana Ribeiro/ANSA

“É verdade que estou longe do Brasil desde 1987. Minha 
última turnê durou sete dias e passou pelo Palácio de 
São Paulo, depois Belo Horizonte e, fi nalmente, no Rio. 

É muito legal [voltar ao território brasileiro], explicou Pavone.

Fã confessa do país latino, a cantora, de 72 anos, possui se-
guidores fi éis pelo país desde quando lançou o maior sucesso 
de sua carreira: “Datemi Un Martello”, em 1964. “Essa música 
foi um grande sucesso em muitos países, mas só no Brasil ela se 
tornou a minha canção de assinatura”, ressaltou. Além disso, a 
italiana garante que os fãs brasileiros são totalmente diferentes 
dos espalhados pelo mundo inteiro. “Se eles não existissem, 
teriam que ser inventados”.

Nascida em Turim em 23 de agosto de 1945, Rita Pavone 
alcançou a fama quando tinha apenas 17 anos, exatamente em 
1 de setembro de 1962, quando participou e venceu a primeira 
edição de “La Festa degli Sconosciuti”, em Roma, organizada pelo 
produtor musical Teddy Reno e patrocinada pela RCA Italiana. 
Desde então, a artista vendeu mais de 50 milhões de discos graças 
a hits como ‘La partita di pallone; ‘Il ballo del mattone; ‘Come 
te non c’è nessuno’;  ‘Alla mia età’; ‘Fortissimo’;  ‘Che m’importa 
del mondo’; ‘Cuore’; ‘’Geghegè’; ‘Lui’; e ‘Questo nostro amore’.

   
 Ao longo de sua carreira, a música brasileira também serviu de 

inspiração para Pavone. “Sempre amei a Elis Regina, com quem 
tive a honra de dividir o palco em 1970, quando estava grávida 
de Maria Rita. Mas eu gosto muito de Milton De Nascimento, Rita 
Lee, [Daniela] Mercury, [Tom] Jobim, Maria Bethânia, [Ivan] Lins”, 
conta. Em seu disco mais recente, “Masters”, lançado em 2013, a 
italiana apresenta 30 faixas com músicas inéditas e regravações, 

‘Datemi Un Martello’ é minha 
marca no Brasil, diz Rita Pavone

Considerada uma das artistas internacionais de maior sucesso na Itália e no mundo nos anos 1960, 
a cantora italiana Rita Pavone retorna ao Brasil após quase três décadas para relembrar as principais 
canções de sua carreira

A cantora italiana garante que os fãs brasileiros são totalmente 

diferentes dos espalhados pelo mundo inteiro.

nas quais homenageia alguns de seus ídolos, como “Fats Domi-
no”, Bobby Darin, Tony Bennett, Burt Bacharach, entre outros. 

“Há uma canção em ‘Masters’, com o título ‘Ho tolto il make 
up’, cujo texto foi escrito por um dos autores mais importantes 
da Itália, Enrico Ruggeri, que refl ete exatamente o meu amor 
por cantar”, declarou Pavone, que fi cou afastada dos palcos de 
2005 a 2013. Nesse período, ela chegou a se candidatar ao Senado 
italiano, mas não foi eleita e saiu decepcionada do pleito. 

Para a cantora, “a política é água suja”, lugar que “não quer 
colocar as mãos” nunca mais. Neste ano, depois de passar por 
Porto Alegre e Curitiba, a italiana completa sua turnê no Brasil 
no sábado (19), no Vivo Rio, no Rio de Janeiro (ANSA).

A importância da indústria para a 
economia nacional é indiscutível: atu-
almente, o segmento é responsável 
por quase 12% do PIB.

Embora seja um setor em cons-
tante desenvolvimento, infelizmente, 
algumas questões ainda precisam ser 
aperfeiçoadas. Uma delas é a segu-
rança, elemento fundamental para o 
desempenho de um bom trabalho no 
ambiente industrial. Hoje, nosso país 
ocupa o 4° lugar no mundo em nú-
mero de acidentes de trabalho, marca 
da qual não podemos nos orgulhar.  

As Normas Reguladoras (NR) 
existem para fi scalizar as questões 
de segurança e saúde no trabalho, e 
devem ser conhecidas por todos. Mas, 
antes disso, também é importante 
conhecer algumas regras básicas, 
mas que podem fazer uma grande 
diferença para o resto da vida. 

A primeira delas está relacionada 
ao uso dos equipamentos de proteção 
individual (EPIs). Eles são obrigató-
rios, pois garantem a segurança do 
operador. Além de usar óculos, luvas, 
protetores auriculares e outros equi-
pamentos, também é fundamental 
atentar-se a qualquer objeto ou tecido 
que possa se prender na máquina ou 
ferramenta em uso. 

Os itens de trabalho devem ser 
regularmente inspecionados: lubri-
fi cação, limpeza, reparos e trocas de 
acessórios precisam ser feitos com 

frequência, sempre com os equipa-
mentos desligados da rede elétrica. 
Um erro ainda cometido por alguns 
profi ssionais é o hábito de carregar 
as ferramentas pelo cabo elétrico ou 
puxá-lo no momento de desconectá-
-las da tomada, o que compromete a 
segurança do operador e a durabili-
dade do equipamento.

Vale lembrar, também, a impor-
tância da utilização de acessórios 
de fi xação, tais como morsas e 
grampos - afi nal, as mãos livres 
sempre trabalham melhor. Algu-
mas marcas já trabalham com am-
plo portfólio de ferramentas sem 
fi o, que oferecem mais segurança, 
mobilidade e praticidade e, a cada 
dia, têm feito parte dos processos 
de mais indústrias.  

Por fim, cabe ressaltar que 
trabalhar no ambiente industrial 
exige atenção constante. Toda 
empresa séria zela pela garantia da 
segurança e pelo cumprimento das 
leis e regulamentações vigentes. Já 
aos profi ssionais, cabe ter atenção 
diária, cuidado em cada processo e 
respeito até mesmo às regras mais 
simples. Com os esforços de ambas 
as partes, o setor só tem a evoluir. 

(Fonte: Francisco Costa é gerente 
de produto da Dewalt, marca líder na 

fabricação de ferramentas para uso 
profi ssional e industrial).

Como garantir segurança aos 
profi ssionais da indústria?

Eduardo Ferraz (*)

O processo de caça aos 
talentos deve começar com 
visitas informais a escolas.

O grupo de investimento 
3G, liderado por Jorge Paulo 
Lemann – brasileiro com uma 
fortuna avaliada em 25 bilhões 
de dólares, que controla em-
presas como AB InBev (maior 
cervejaria do mundo), Burger 
King, Heinz, entre outras –, 
tem algumas práticas de ges-
tão que poderiam ser seguidas 
por empresas de qualquer 
tamanho.

A principal delas, em minha opinião, é contratar jovens PHDs, 
ou seja:  Pobre, Honesta e Desesperada para obter sucesso.

Quando há, na mesma pessoa, necessidade, integridade e 
ambição, pode ter certeza de que o potencial para alcançar a 
alta performance é enorme. Quando essas pessoas encontram 
um ambiente de trabalho meritocrático, o resultado costuma 
ser excelente.  No entanto, isso não quer dizer que seja fácil 
encontrar PHDs e muito menos mantê-los motivados, pois a 
“fome” é grande. 

Para isso, o primeiro passo é beber diretamente na fonte 
e formar uma rede de relacionamentos com professores de 
escolas técnicas e universidades, principalmente com aqueles 
que coordenam estágios. No início, isso pode até dar um certo 
trabalho e demandar perseverança para colher os primeiros 
resultados. O processo de caça aos talentos deve começar com 
visitas informais a escolas de formação técnica (ensino médio) 
ou a universidades. 

Procure tomar um café com qualquer professor (repito, 
qualquer um) que ministre aulas de matérias que tenham algu-
ma relação com as atividades de sua empresa. Fale sobre seu 
negócio, sobre sua intenção de criar uma equipe de sucesso e 
peça a opinião dele sobre o assunto.

Encontre talentos para a sua empresa 
sem precisar gastar muito

Alguns não vão dar impor-
tância para a conversa; outros 
vão dizer que a proposta é 
ótima, mas utópica; um ou 
outro dirá que não tem tempo; 
que a escola é pequena e que 
não possui departamento de 
estágio etc. 

Até que, fi nalmente, alguém 
vai se interessar pela ideia e, 
mesmo sem experiência, car-
go ou poder, indicará alunos 
promissores, com uma reação 
mais ou menos assim: “Dou 
aulas para quatro turmas do 
segundo ano e acho que posso 

indicar três ou quatro pessoas que são inteligentes, dedicadas, 
vêm de famílias humildes e são ambiciosas. Acho que vale a 
pena você bater um papo com elas”.

É aí que o jogo começa! 

Quando a primeira contratação der certo, você começará a 
ganhar confi ança no modelo, os professores que fi zeram a indi-
cação tenderão a reforçar o vínculo e os contratados servirão de 
exemplo, o que atrairá outras pessoas com perfi s semelhantes. 
Se persistir, em alguns anos terá formado uma verdadeira fábrica 
de formar e atrair gente talentosa.

Além dessa estratégia, vale destacar que também é possível 
adotar algumas ações complementares, como contar com a 
ajuda de ex-“PHDs”; “garimpar” no LinkedIn e mídias sociais, 
pois sempre há gente boa desempregada ou subempregada à 
procura de oportunidades;  ou contratar empresas ou profi s-
sionais para buscar talentos, no entanto, nesse caso é preciso 
procurar indicações de pessoas que conheçam e atestem a 
reputação de quem fará o trabalho de seleção. 

Afi nal, gente boa costuma indicar gente boa!

(*) - É consultor em Gestão de Pessoas e autor do recém-lançado “Gente de 
Resultados – Manual prático para formar e liderar equipes enxutas de alta 

performance”, da Editora Planeta.

ANSA

Para nosso organismo funcionar bem 
precisamos de diversos nutrientes, como 
vitaminas e minerais. Isso quase todo 
mundo já ouviu falar. A novidade é que 
a defi ciência de zinco parece afetar os 
estágios iniciais de desenvolvimento do 
óvulo, reduzindo a sua capacidade de 
divisão celular para ser fertilizado. Essa 
foi a conclusão de uma pesquisa feita pela 
Universidade da Pensilvânia, nos Estados 
Unidos, que acaba de ser publicada. 

Há alguns anos, os pesquisadores co-
meçaram a estudar a disponibilidade de 
micronutrientes no ambiente ovariano 
e a sua infl uência no desenvolvimento, 
viabilidade e qualidade de oócitos (cada 
uma das células que por meio de divisões 
celulares dão origem ao óvulo). “Mensal-
mente, vários oócitos amadurecem, mas 
somente um óvulo é liberado para ser 
fecundado. Entretanto, para que esse 
processo ocorra são necessários diversos 
fatores, entre eles certos níveis de micronu-
trientes específi cos, como o zinco”, explica 
o ginecologista e cirurgião ginecológico, 
Dr. Edvaldo Cavalcante. 

Ao longo dos anos, surgiram evidências 
de que o zinco é um elemento-chave no 
desenvolvimento de oócitos, segundo os 
autores da pesquisa.  

Defi ciência de zinco pode afetar a 
fertilidade feminina

No estudo, a defi ciência do zinco pre-
judicou a capacidade do oócito em se 
dividir adequadamente (meiose), um passo 
necessário antes que uma fertilização bem-
-sucedida possa ocorrer. Ainda de acordo 
com os pesquisadores, o estudo mostrou 
que o zinco desempenha um papel no cres-
cimento do oócito numa fase mais precoce 
do que investigado anteriormente, durante 
o desenvolvimento e antes da divisão.

A infertilidade afeta cerca de 10 a 15% 
dos casais e está ligada a uma ampla gama 
de fatores. Na mulher, a infertilidade pode 
estar associada à endometriose, miomas, 
obstrução das tubas uterinas, síndrome 
do ovário policístico, entre outros. De 
acordo com a OMS, 17% da população 
global é vulnerável à defi ciência de zinco 
em sua dieta. Pessoas com síndrome do 
intestino irritável, doença de Crohn e 
outros distúrbios gastrintestinais, assim 
como vegetarianos e veganos têm um risco 
maior de apresentar defi ciência de zinco 
segundo a entidade. Este grupo, portanto, 
teria a recomendação de tomar o zinco em 
forma de suplementação.

Onde encontrar zinco - As melhores 
fontes são os frutos do mar, carnes e legu-
minosas. As mulheres a partir dos 19 anos 
precisam de 8 mg de zinco por dia. Para se 

ter uma ideia, uma única ostra contém, em 
média, de 4,5 a 8,3 mg do mineral. 

• Frutos do mar como ostras, lagosta, 
camarão; carne vermelha, de frango, 
porco, de peru; 

• Leguminosas como feijão, grão-de-
-bico, ervilhas frescas; 

• Oleaginosas como castanha-do-pará, 
castanha de caju, amêndoas, amen-
doim, linhaça, semente de abobora; 

• Leite e derivados. 
• Espinafre 
• Gema do ovo 
• Chocolate amargo
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A própria prefeitura cal-

cula haver um défi cit de 

370 mil moradias na ci-

dade, uma demanda que 

se acumula há décadas

O incêndio e desabamento 
do Edifício Wilton Alves 
de Almeida, no Largo 

do Paissandu, uma tragédia 
na madrugada do Dia do Tra-
balho na cidade de São Paulo, 
pode ser considerada uma 
combinação do crescimento 
populacional das cidades, da 
falta de planejamento urbano, 
da tolerância com ocupações 
irregulares e dos obstáculos 
enfrentados por muitos em-
preendimentos habitacionais 
sustentáveis. 

Esses problemas, crônicos 
do Brasil, somam-se num 
emaranhado de contradições, 
resultando em graves conse-
quências sociais, ambientais e 
econômicas. Na contramão das 
tendências mundiais e das re-
comendações do ONU-Habitat, 
nosso país carece de adequado 
planejamento de curto, médio 
e longo prazo para a expansão 
das cidades, cujo crescimento 
tem sido implacável e, ao mes-
mo tempo, desordenado. 

Exemplo disso encontra-se 
na capital paulista, cenário do 
triste episódio de 1º de maio: 
a própria prefeitura calcula 
haver um défi cit de 370 mil 
moradias na cidade, uma 
demanda que se acumula há 
décadas. Ao invés de nossos 
legisladores anteciparem-se 
ao crescimento urbano, esta-
belecendo políticas públicas 
que fomentem e facilitem a 
produção de habitações, sejam 
elas populares ou não, consta-
tamos que, cada vez mais, se 
burocratizam os processos de 
aprovação e se elitiza o solo 
urbano. 

Assim, a tão sonhada casa 
própria fica cada vez mais 
distante. 

Com esse vácuo urbano/ha-
bitacional, principalmente no 
segmento de baixa renda, sur-
gem organizações e movimen-
tos juridicamente inexistentes, 
oferecendo a ocupação ilegal 
como alternativa. Resultam 
daí, por exemplo, os mais de 
70 edifícios irregularmente 
ocupados no centro da maior 
cidade brasileira, nos quais, 
em sua grande maioria, muito 
provavelmente, deve haver 
riscos semelhantes aos que cul-
minaram com o desabamento 
do “Wilton Alves de Almeida”.

O Centro da cidade de São 
Paulo tem área de 26 km² e 
engloba os bairros da Bela 
Vista, Bom Retiro, Cambuci 
Consolação, Liberdade, Re-
pública, Sé e Santa Cecília. 
Trata-se de uma região com 
localização estratégica, de fácil 

acesso e rica em infraestrutura 
de saneamento, transporte, 
comércio e serviços. Ou seja, 
um local ideal e barato para 
o poder público planejar um 
crescimento habitacional, seja 
ele de alta, média ou baixa 
renda.

Poderíamos, em poucos 
anos, ter uma oferta expressi-
va de imóveis na região, caso 
as políticas públicas para se 
empreender ali fossem mais 
convidativas. A outorga one-
rosa já se mostrou um valioso 
instrumento para a prefeitura, 
como fonte de receitas. No cen-
tro, ela deveria ser ampliada, 
aplicando-se os recursos em 
habitação social na mesma re-
gião. Por exemplo, deveríamos 
ter gabaritos de altura muito 
mais generosos. 

Por que não repetir exem-
plos como os do Edifício Itália 
ou do Martinelli, cujo potencial 
construtivo chegou a 17 vezes 
a área do terreno? Por que 
não incentivarmos prédios de 
50, 60, 70 andares? Quando 
visitamos Manhattan, em Nova 
York, fi camos impressionados 
e admirados com o porte das 
edifi cações. Lá, o potencial 
construtivo chega a 30, quan-
do aqui o máximo é de quatro 
vezes. É preciso lembrar que o 
escasso é caro. Se não tivermos 
mecanismos que promovam 
farta produção e oferta de 
imóveis, difi cilmente os preços 
serão reduzidos e o défi cit 
habitacional, mitigado.

Paradoxalmente, enquanto 
testemunhamos diariamente 
os problemas relativos às 
ocupações ilegais, observamos 
a intolerância, barreiras e críti-
cas a inúmeros projetos social, 
ambiental e economicamente 
sustentáveis, que preveem 
a devida infraestrutura para 
moradia, água, esgoto, saúde 
e educação. 

Devido a alegadas razões de 
ordem urbanística ou ambien-
tal, onde muitos se instalam de 
modo ilegal e desordenado, os 
regularmente constituídos não 
conseguem dar andamento a 
empreendimentos legalmente 
aprovados e já licenciados. 
Alguns destes chegam a ser 
paralisados, por força de dis-
cussões judiciais, seja na esfera 
ambiental ou por interpretação 
legal.

No Brasil, proliferam as 
práticas ilegais de invasões de 
terras e até de edifícios, bem 
como a burocracia e inseguran-
ça jurídica para se empreender 
regularmente e a longo prazo 
no setor imobiliário. 

É uma contradição preju-
dicial ao desenvolvimento 
urbano sustentável.

(*) - É membro do conselho
consultivo do Secovi.

Uma contradição 
prejudicial ao 

desenvolvimento urbano
Luiz Augusto Pereira de Almeida (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista/aposentado, nascido em Acajutiba - BA, no dia 08/12/1955, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Feliciano dos Santos e de Clarice dos Santos. 
A pretendente: DELZINDA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Bom Jesus da Lapa - BA (Registrada no Subdistrito de Vila Nova Cachoei-
rinha, nesta Capital), no dia 29/08/1950, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Agripino Soares dos Santos e de Josefa Gomes da Silva.

O pretendente: JOHNATAS DIEGUES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 13/12/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Diegues e de Cleide Nogueira Die-
gues. A pretendente: ARYANE DOS SANTOS COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 20/04/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmir Andrade Costa e de Maria 
Cristina Batista dos Santos Andrade Costa.

O pretendente: ROBERTO MACIEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 30/08/1972, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Albertino Maciel de Oliveira e de Joaquina Amagiú de Oliveira. 
A pretendente: VIVIANE BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Santo André - SP (Registrada no 2º Subdistrito de Utinga), no dia 22/05/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: ISRAEL CERQUEIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente técnico, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 23/02/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aias Muniz de Santana 
e de Joemia dos Reis Cerqueira. A pretendente: BEATRIZ ALEXANDRE DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 20/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Djalma Candido de Oliveira e de Teresinha Alexandre Leite.

O pretendente: JORGE YUKIHIRO NAKAMURA, estado civil divorciado, profi ssão comer-
ciante, nascido em Santa Mariana - PR, no dia 11/06/1960, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Toshio Nakamura e de Mitsuko Nakamura. A pretendente: 
LINDAURA DA SILVA MORAES, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida 
nesta Capital, Lapa - SP, no dia 18/01/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Verissimo de Moraes e de Olivia da Silva Moraes.

O pretendente: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo junior, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 14/05/1976, 
residente e domiciliado no Parque de Taipas, nesta Capital - SP, fi lho de Severino Ivo 
da Silva e de Dulcinéa Maria Oliveira da Silva. A pretendente: EDNEIA DE ALMEIDA 
FREIRE, estado civil solteira, profi ssão fi scal de caixa, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 16/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Marcondes Jeronimo Freire e de Edna de Almeida Abdalla Freire. Obs.: 
Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no cartório de residência do contraente.

O pretendente: PEDRO LUIZ VITAL, estado civil solteiro, profi ssão coordenador comercial, 
nascido em Santo André - SP (1º Subdistrito), no dia 02/05/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Vital e de Francisca Pereira Vital. 
A pretendente: ANDREIA COSTA DIAS, estado civil divorciada, profi ssão advogada, 
nascida em Diadema - SP, no dia 14/02/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Justino Dias e de Maria Zelia Costa.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 13/07/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antonio de Freitas e de 
Marcia Regina Tisseu de Freitas. A pretendente: CRISTINA FERREIRA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 04/02/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adriano Bezerra da Silva e de Claudia Maria Ferreira.

O pretendente: RENATO COELHO DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nário público, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 07/03/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson de Freitas e de Marcia 
Coelho de Freitas. A pretendente: KATIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó 
- SP, no dia 20/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Orlando de Souza Filho e de Teresinha Oliveira de Souza.

O pretendente: MÁRCIO AURÉLIO DOS SANTOS CESAR, estado civil solteiro, 
profi ssão feirante, nascido em Garanhuns (2ª zona judiciária) - PE, no dia 30/12/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Verissimo 
Cesar e de Márcia Cristina dos Santos Cesar. A pretendente: ANDRÉIA DA COSTA 
GOMES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Santa Luzia 
do Paruá - MA, no dia 24/03/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Reis Gomes e de Eliete Dea Costa Gomes.

O pretendente: LUÍS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO FALCONI, estado civil 
solteiro, profi ssão consultor, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 21/12/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Sergio Falconi 
e de Cristina de Albuquerque Ribeiro Falconi. A pretendente: ANA PAULA MARGENTE 
GAZZOTTI, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Bela Vista 
- SP, no dia 29/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Rowilson Gazzotti e de Roselí Margente Gazzotti.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES SILVA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de telecomunicação, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 04/07/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jamir Rodrigues da 
Costa e de Maria das Neves Alves da Silva Costa. A pretendente: TATIANE YURI DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Santo Amaro 
- SP, no dia 18/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João de Souza e de Elza Satsuki de Souza.

O pretendente: VINICIUS MUNIZ PEREZ BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão 
enfermeiro, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 13/04/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Perez Bezerra e de Selma 
Muniz da Silva Perez Bezerra. A pretendente: JÉSSICA LOPES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão babá, nascida em Poções - BA, no dia 26/08/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Erenice Lopes dos Santos.

O pretendente: RICARDO CAVALCANTI RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 19/10/1971, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Ribeiro Correia e de Aparecida 
Cavalcanti Ribeiro. A pretendente: PATRICIA PEREIRA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de recursos humanos, nascida em Medina - MG (Registrada em Água 
Branca de Minas - MG), no dia 29/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Amaral Costa e de Istelita Pereira Costa.

O pretendente: LIAN SAAD SABSOUL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 19/01/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan Belmiro da Silva Filho e de Lianete Saad Sabsoul 
da Silva. A pretendente: ALDENI DE MELO CORREIA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Garanhuns - PE, no dia 17/06/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Correia da Silva e de Marlene Teixeira de Melo Correia.

O pretendente: LUÍS HENRIQUE ANDRADE NOGUEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão bancário, nascido em Penápolis - SP, no dia 21/07/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jayme Rodrigues Nogueira e de Tereza de 
Andrade Nogueira. A pretendente: MARCIA SATIE KIMURA, estado civil divorciada, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 26/04/1963, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sakae Kimura e de Yukiko Kimura.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: HAMILTON GUSTAVO PALERMO HITZSCHKY, estado civil divorciado, 
profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 04/05/1965, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gustavo Ronald Hitzschky 
e de Maria Celeste Palermo Hitzschky. A convivente: CLAUDILANGE BEZERRA, estado 
civil solteira, profi ssão assessora, nascida em Taboão da Serra - SP, no dia 06/10/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria do Carmo Be-
zerra. Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de 
imediato o Registro de Conversão da União Estável em Casamento.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUIZ FELIPE DA SILVA RAMOS, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Silva Ramos e de Luciana Bezerra Lima da Silva 
Ramos. A pretendente: SOFIA GONÇALVES MANSUR, solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em Governador Valadares - MG, no dia 31/05/1990, residente e domiciliada em 
Governador Valadares - MG, fi lha de Walber João Mansur e de Maria José Gonçalves 
Mansur. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo de Governador Valadares, Estado de Minas 
Gerais.

O pretendente: FRANCISCO KENJI NABARRO PEREZ FUJISE, solteiro, profi ssão 
músico, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/09/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Shoiti Fujise e de Veronica Nabarro 
Perez. A pretendente: LUZIA DE OLIVEIRA SOARES, solteira, profi ssão editora de 
video, nascida em Lisboa, Portugal, no dia 13/12/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel Salgado Soares e de Maria José de Oliveira.

O pretendente: ALLAN GEORGE DE ABREU FALLET, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 05/07/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Pinto Fallet e de Leuza Helena de Abreu. A 
pretendente: CARLA CALZINI DOS SANTOS ROCHA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 06/08/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando dos Santos Rocha e de Anna Rosa Calzini 
dos Santos Rocha.

O pretendente: SAMI EL MAWLA, solteiro, profi ssão médico, nascido em Jbeil, Libano, 
no dia 15/11/1989, residente e domiciliado em Jbeil, Libano, fi lho de Mohamad El 
Mawla e de Houria Rahal. A pretendente: CAMILLA AMARO MALUF, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/02/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Maluf e de Maria 
Thereza Rahme Amaro Maluf.

O pretendente: JOÃO LOPES VARGAS, divorciado, profi ssão securitário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 30/11/1984, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lho de João Gomes Vargas e de Mirian Eloise Guerreiro Lopes Vargas. A pretendente: 
DÉBORA MACIEL MANFRINI, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 27/10/1982, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Marco 
Antonio Barreto Manfrini e de Maria da Graça Antunes Maciel Manfrini.

O pretendente: ANTONIO CRISTIANO DA SILVA NETO, solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em Bezerros - PE, no dia 29/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Irineu Cristiano da Silva e de Maria Ana da Conceição. A 
pretendente: MARINEIDE RODRIGUES SILVA MACÊDO, viúva, profi ssão confeiteira, 
nascida em Serrolândia - BA, no dia 26/08/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista da Silva e de Francisca Rodrigues da Silva.

O pretendente: PIETRO LOMBARDI D'ABREU MACEDO PATERNOSTRO, solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Santos - SP, no dia 06/05/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Paternostro Junior e de 
Vanessa Lombardi D'Abreu Macedo Paternostro. A pretendente: CLAUDIA CONTI 
FERREIRA, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em Monte Sião - 
MG, no dia 23/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Ziel Ferreira e de Marcia Conti Ferreira.

O pretendente: DANY SCHWARTZMAN, solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 13/06/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Carlos Schwartzman e de Estela Schwartzman. A pretendente: PALOMA 
VAISSMAN URIBE, solteira, profi ssão economista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no 
dia 06/07/1982, residente e domiciliada em Perdizes, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Javier Uribe Rivera e de Magda Vaissman. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: DAVI MURBACH FURLAN, solteiro, profi ssão professor de meditação, 
nascido em Campinas - SP, no dia 28/02/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Furlan e de Carmén Débora Murbach Furlan. 
A pretendente: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO DROGHETTI, solteira, profi ssão 
nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/12/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Luiz Droghetti e de Marina Reali de 
Oliveira Ribeiro Droghetti.

O pretendente: JOSÉ PILLI NETO, solteiro, profi ssão empresário, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 21/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Pilli Filho e de Nancy Elisabete Hunnicutt Pilli. A pretendente: PATRÍCIA 
MARTUCCI MACHADO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 30/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcelo de Sousa Machado e de Mirtes Martucci Machado.

O pretendente: BRUNO GONÇALVES, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Lourenço - MG, no dia 13/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Mauricio Gonçalves e de Maria de Fatima Lemes Gonçalves. A 
pretendente: CLÁUDIA CRISTINA VIEIRA PASTORELLO, divorciada, profi ssão arquiteta, 
nascida em Araçatuba - SP, no dia 23/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Zonta Pastorello e de Taufi ca Vieira Pastorello.

O pretendente: CLAUDIO LENSING, divorciado, profi ssão administrador, nascido no 
Rio de Janeiro - RJ, no dia 16/11/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Karl Heinz Lensing e de Cintia Lensing. A pretendente: HELENA 
FURTADO DA FONSECA, divorciada, profi ssão juiza federal, nascida em Araçatuba - 
SP, no dia 29/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Oswaldo Rodrigues da Fonseca Filho e de Carmen Cecilia Von Gal Furtado da Fonseca.

O pretendente: ANDRÉ OTO DE PAULA FERREIRA RIBEIRO, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/08/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Doly Ribeiro Junior e de Celia Regina de 
Paula Ferreira. A pretendente: SUELLEN ESTEVES, solteira, profi ssão consultora 
de RH, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/08/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio da Silva Esteves e de Sueli Cristina Souza 
da Silva Esteves.

O pretendente: FILIPPE FRIGO FUTADO, solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Lages - SC, no dia 18/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Tadeu José Sousa Furtado e de Maria Albertina Frigo Furtado. A pretendente: 
PAULA FORTKAMP, solteira, profi ssão estudante, nascida em Florianópolis - SC, 
no dia 21/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Evandro Fortkamp e de Eloisa Helena Teixeira Fortkamp.

O pretendente: RAFAEL DE GOUVEIA COLINO, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 06/11/1980, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lho de Hermenegildo Colino Neto e de Rosa Maria de Gouveia Colino. 
A pretendente: RENATA GOMES DIAS, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/05/1978, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Pedro Dias e de Regina Sueli Gomes Dias.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDUARDO AUGUSTO BORGES SANTOS, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São José do Rio Preto - SP, no dia 09/08/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Chagas Santos 
e de Elaine Maria Vetorazzo Borges Santos. A convivente: CAROLINE AMARAL 
FERNANDES, solteira, profi ssão administradora, nascida em São José do Rio Preto - 
SP, no dia 22/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Milton Carlos Fernandes e de Josiane Amaral Fernandes. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: FERNANDO JOSÉ COSTA TELES, divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 07/03/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Teles de Siqueira Souza e de Iedalva Costa 
Teles Souza. A convivente: CHRISTIANNE BAJON, divorciada, profi ssão administradora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 20/10/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Bajon e de Isabel Carrasco Bajon. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números III e V do Código Civil Brasileiro.

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

A percepção predominante 

do brasileiro em relação ao 

profi ssional contábil ainda 

é limitada, sendo centrali-

zada no período de entrega 

do imposto de renda

Sem dúvida, nesta época a 
preocupação é redobrada, 
pois ninguém quer ser 

“abocanhado” pelo leão de for-
ma equivocada e, muito menos, 
cair na malha fi na. No entanto, 
a presença da contabilidade na 
sociedade é maior a cada dia e o 
papel desse profi ssional se torna 
ainda mais relevante nas variadas 
transações pessoais, empresa-
riais e políticas. Um universo 
muito mais abrangente e que, 
muitas vezes, passa despercebido 
pela maioria.

Com as novas tecnologias e a 
informatização da receita, cujos 
cruzamentos de dados são cada 
vez maiores, é primordial para 
todo o cidadão contar com a 
orientação de um profi ssional 
para que um simples esque-
cimento de comunicação não 
se torne um problema, sendo 
considerado negligência ou até 
mesmo uma sonegação.

Ainda mais delicado é o uni-
verso das empresas, no qual são 
muitas as exigências e as constan-
tes mudanças legais que carecem 
de um acompanhamento contínuo 
e um olhar técnico para que o 
enquadramento fi scal-tributário 
seja feito de forma correta e todas 
as obrigações fi scais atendidas. 

Deve-se observar que o fisco 
é apenas um dos usuários das 
informações contábeis, pois a 
contabilidade é um rico sistema 
de apoio à gestão dos negócios e 
patrimônio.

Em tempos de tamanha crise 
moral e ética, cuja classe política 
brasileira se encontra num mo-
mento de real necessidade de se 
reestruturar é fundamental que 
haja todo o cuidado para que cada 
detalhe seja tratado com profi ssio-
nalismo e o máximo de cautela.

A Resolução n° 23.553, publi-
cada pelo TSE em dezembro de 
2017, estabeleceu que candida-
tos a cargos eletivos em 2018 ne-
cessitarão do acompanhamento 
de um contador desde o início da 
campanha. Isto signifi ca notória 
preocupação por parte das au-
toridades quanto à lisura para o 
pleito. Mais do que isso, mostra 
uma transformação social, cuja 
transparência é a prioridade e, 
neste contexto, a atuação do 
contador será determinante.

Enfi m, todo o campo dentro da 
contabilidade exige conhecimen-
to técnico e constante atualização 
a respeito da legislação vigente. A 
atuação do profi ssional contábil 
é primordial para o compro-
misso com a transparência das 
informações fi scais, gestão de 
negócios e patrimônio de pessoas 
e empresas.

(Fonte: Alexandre Andrade é contador, 
Diretor do Painel Financeiro e 

Conselheiro do CRC-RJ).

Muito além do imposto de renda

Mauro de Souza Paraíso (*)

Unir milhares de peças, centenas ou até 
milhares de vezes por dia, faz a rotina de 

uma montadora ser repleta de adrenalina – e 
muita técnica. Cada peça precisa ser produzi-
da em atendimento a uma série de requisitos, 
seja na cadeia de fornecedores ou na própria 
montadora. 

Existem especifi cações de material, di-
mensão e tratamento superfi cial, entre tantas 
outras, durante um processo de produção, que 
precisa ser totalmente estável, com diversas 
etapas de controle que garantam a qualidade 
e a rastreabilidade dos produtos. Tais peças 
devem ser entregues em condições de limpeza 
no momento certo da linha de montagem ou 

do processo de união planejado. 
Enquanto um iPhone X é vendido a cerca 

de R$ 35 mil/kg, o mercado paga em torno de 
R$ 50/kg para um caminhão extrapesado e R$ 
20/kg para um veículo de modelo mais popular. 
Portanto, as montadoras têm de ser muito 
efi cientes no uso que fazem dos materiais 
quando desenvolvem os seus produtos. Essa 
necessidade de efi ciência deve estar aliada às 
demais responsabilidades, como segurança, 
durabilidade, efi ciência energética e elimina-
ção de materiais prejudiciais à saúde humana.

A indústria ainda tem um desafi o adicional: 
conciliar as especifi cações globais com os ma-
teriais e os processos disponíveis no mercado 
brasileiro e, se for o caso, gerar condições para 
a disponibilidade dos mesmos no Brasil, uma 

vez que a importação extensiva leva a um 
risco cambial e logístico muito alto para quem 
trabalha com uma margem estreita entre o 
custo de produção e o preço de mercado. 

Profi ssionais envolvidos com tais desafi os 
irão discutir esses e outros assuntos no 11º 
Simpósio Sae Brasil de Novos Materiais e 
Aplicações na Mobilidade. Com extensa 
programação de palestras, debates e cursos 
técnicos, o encontro reunirá especialistas de 
montadoras, sistemistas, autopeças e fornece-
dores de matérias-primas dias 5 e 6 de junho, 
no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
em São Paulo.

  
(*) - É gerente de Engenharia de Materiais da Merce-
des Benz e chairperson do 11º Simpósio Sae Brasil 

de Novos Materiais e Aplicações na Mobilidade.

Novos desafi os para a indústria automotiva 
brasileira Não é novidade que os veículos de passageiros ou comerciais são os produtos 

mais complexos produzidos em larga escala 
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