
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sexta-feira,
06 de julho de 2018

Ano XVI – Nº 3.662

BOLSAS
O Ibovespa: -0,25% Pontos: 
74.553,06 Máxima de +0,51% 
: 75.127 pontos Mínima de 
-1,32% : 73.756 pontos Volu-
me: 8,92 bilhões Variação em 
2018: -2,42% Variação no mês: 
2,46% Dow Jones: +0,75% Pon-
tos: 24.356,74 Nasdaq: +1,12% 
Pontos: 7.586,43 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9299 Venda: R$ 3,9304 
Variação: +0,44% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,01 Venda: R$ 4,11 
Variação: +0,57% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9186 Venda: R$ 
3,9192 Variação: +0,34% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8670 
Venda: R$ 4,0770 Variação: 
+0,59% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% ao 
ano. - Capital de giro, 9,77% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.258,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,42%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,501 
Variação: -0,63%.

Cotação: R$ 3,9400 Variação: 
+0,42% - Euro (17h31)  Compra: 
US$ 1,169   Venda: US$ 1,169   
Variação: +0,29% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,5910 Venda: R$ 
4,5930 Variação: +0,7% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,5070 Ven-
da: R$ 4,7770 Variação: +0,78%.

Futuro: -0,64% Pontos: 74.880 
Máxima (pontos): 75.810 Míni-
ma (pontos): 74.070. Global 40 
Cotação: 745,117 centavos de 
dólar Variação: -0,35%.

“A esperança 
deixa de ser 
felicidade quando 
acompanhada de 
impaciência”. 
John Ruskin (1819/1900)
Escritor britânico

o governo para acabar com a 
discussão polarizada sobre as 
medidas antidumping e para 
dar transparência, “para que 
não se confunda a agenda de 
defesa comercial com prote-
cionismo” (AE).

O setor industrial quer 
mais transparência 
na defesa comercial 

do Brasil. Em razão disso, a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e mais 28 
entidades industriais envia-
ram ontem (5), carta aos oito 
ministérios que integram a 
Câmara de Comércio Exterior 
(Camex) para pedir, além de 
mais transparência, regras 
claras e rigor técnico no pro-
cesso de revisão das medidas 
antidumping. “Nos últimos 
três anos, o governo brasileiro 
destoou do restante do mundo 
ao reanalisar 25% das medidas 

 Entidades industriais querem 
maior transparência na 
defesa comercial do País

antidumping aplicadas pelo 
Brasil e reverter 63,6% delas, 
com o argumento de ‘interesse 
público’. 

No mundo, neste período, 
apenas a União Europeia 
revisou suas decisões sobre 
antidumping e o bloco reverteu 
6,7%”, diz a CNI. O setor critica 
principalmente a falta de previ-
sibilidade e de segurança jurí-
dica em decisões importantes 
do Grupo Técnico de Avaliação 
de Interesse Público (GTIP), da 
Camex, sobre defesa comercial. 
“Após pouco mais de 5 anos 
da criação do GTIP, tem sido 
verifi cada a necessidade de 

alguns ajustes no processo de 
avaliação de interesse público 
em defesa comercial”. 

Para o diretor de Desen-
volvimento Industrial da CNI, 
Carlos Abijaodi, “a suspensão 
ou redução de medida de de-
fesa comercial por razões de 
interesse público devem ser 
muito bem fundamentadas, pu-
blicadas, e que comprovem que 
a não aplicação do antidumping 
traz mais benefícios à economia 
do que a aplicação da medida”. 
Para a CNI, as análises do GTIP 
estão se tornando uma espécie 
de “instância recursal”, o que 
só se vê no Brasil, na avaliação 

A CNI e mais 28 entidades industriais querem, além de mais transparência, regras claras

e rigor técnico no processo de revisão das medidas antidumping.

da entidade, e “provoca impre-
visibilidade e desconfi ança no 
sistema de defesa comercial”. 

“Em lugar de ser uma ex-
cepcionalidade, as suspensões 
ou alterações por interesse 
público estão se tornando algo 

bastante frequente, o que não 
ocorre em nenhum outro país 
e ameaça o funcionamento 
adequado do sistema de defesa 
comercial no Brasil”, diz um 
trecho da carta. As entidades 
industriais querem diálogo com 

A Embraer e a Boeing anun-
ciaram ontem (5) que vão 
formar uma joint venture que 
vai abarcar todos os negócios 
e serviços de aviação comercial 
da empresa brasileira. A com-
panhia norte-americana vai 
pagar US$ 3,8 bilhões para ter 
80% de controle da nova opera-
ção, estimada em um valor total 
de US$ 4,7 bilhões. A fabricante 
brasileira terá 20% da parceria. 
A expectativa é que a transação 
seja concluída em um prazo de 
12 a 18 meses, sendo fi nalizada 
até o fi nal de 2019.

As empresas precisam acer-
tar os detalhes operacionais e 
fi nanceiros do negócio, que deve 
ainda passar por aprovação dos 
acionistas e dos órgãos regula-
dores. O governo federal decidiu 
que só vai analisar o negócio 
após outubro, quando já estiver 
defi nido o novo presidente da 
República. Entre outras ques-
tões, a  precaução visa evitar 

Joint venture vai abarcar todos os negócios e serviços de aviação 

comercial da empresa brasileira.

Os Estados Unidos negaram 
ontem (5) que o Governo do 
presidente Donald Trump chegou 
ao ponto, no ano passado, de 
planejar uma invasão militar da 
Venezuela, mas reconheceu que 
a opção continua sendo analisada 
como uma de muitas possíveis 
ferramentas para ‘ajudar o povo 
venezuelano a recuperar a demo-
cracia’. “Não houve uma invasão 
planejada”, disse um porta-voz do 
Conselho de Segurança Nacional 
da Casa Branca, órgão encar-
regado de centralizar a política 
externa, militar e de inteligência 
de Washington. 

A fonte ressaltou, apesar dis-
so, que os EUA vão continuar 
considerando “todas as opções 
que tem disponíveis”, incluindo 
a via militar, “para ajudar o povo 
da Venezuela”. O porta-voz, que 
pediu o anonimato, reagia as-
sim aos relatórios de imprensa, 
segundo os quais Trump levan-
tou em agosto do ano passado 
com alguns de seus principais 
assessores a possibilidade de 
invadir a Venezuela. 

A fonte confi rmou que Trump 
perguntou pela via militar, mas 
disse que o que queria era “pedir 
opções” para a equipe a fi m de 

Presidente Donald Trump.

O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, defendeu o 
projeto, em tramitação na Câ-
mara, que trata do registro, da 
fi scalização e do controle dos 
agrotóxicos no país, fl exibili-
zando o uso desses produtos 
no território brasileiro. Segun-
do Maggi, a proposta não tira 
poderes dos órgãos de controle 
ambiental e da área de saúde, 
como a Anvisa e o Ibama, mas 
acelera o prazo para registro 
de pesticidas com fórmulas 
menos prejudiciais do que as 
atualmente usadas no país.

Entidades ligadas à defesa do 
meio ambiente e à saúde têm 
alertado para o risco das regras 
propostas, incluindo o Inca e 
a Anvisa, ambos vinculados ao 
Ministério da Saúde, e o Ibama, 
ligado ao Ministério do Meio Am-
biente. Maggi afi rmou que o de-
bate começou em 2002, quando 
ele apresentou no Senado um 
projeto para que o registro dos 
agrotóxicos se desse pelo nome 
científi co do produto e não pelo 
nome comercial. Para ele, essa 
mudança facilitaria o registro 
dos pesticidas, uma vez que 
as empresas poderiam usar a 
autorização já concedida a pro-
dutos com o mesmo princípio 
ativo. “Queremos agilizar o uso 
de novas moléculas no Brasil, 
coisa que tem demorado em 

Ministro da Agricultura, 

Blairo Maggi.

Restituição do IRPF
A partir das 9h da próxima 

segunda-feira (9), estará disponí-
vel para consulta o segundo lote 
de restituição do IRPF 2018. Esse 
lote também contempla restitui-
ções residuais dos exercícios de 
2008 a 2017. O crédito bancário 
para 3.360.917 contribuintes será 
realizado no dia 16, totalizando o 
valor de R$ 5 bilhões. Desse total, 
R$ 1,625 bilhão são destinados a 
contribuintes com preferência.

O empresário de Cristiano 
Ronaldo, Jorge Mendes, afi r-
mou ontem (5) que, caso seu 
cliente troque o Real Madrid 
pela Juventus, “será apenas 
uma nova etapa e um novo de-
safi o em sua brilhante carreira”. 
A declaração foi dada ao jornal 
português “Record”, em meio 
às crescentes especulações 
sobre uma possível mudança 
do craque para Turim.

“Se Cristiano Ronaldo sair do 
Real Madrid, fi cará eternamente 
grato ao clube, ao presidente, a 
toda a direção, a todo o estafe 
médico, a todos os funcionários 
sem exceção, aos torcedores e a 
todos os madridistas espalhadas 
pelo mundo”, disse Mendes. 
Segundo o diário espanhol “Mar-
ca”, bastante próximo ao Real 
Madrid, a direção merengue 
pediu ao empresário de Ronaldo 
que leve uma proposta de 100 
milhões de euros para colocar 
um ponto fi nal na passagem do 
craque pelo clube.

O valor é apenas um pouco 
mais alto do que os 90 milhões 
de euros que a Juventus pagou 
para contratar Gonzalo Higuaín, 
que pode estar de saída para o 

Uma nova etapa e um novo 

desafi o para Cristiano 

Ronaldo.

Na véspera do jogo do Bra-
sil com a Bélgica na Copa da 
Rússia, os ministros Aloysio 
Nunes Ferreira (Relações 
Exteriores) e Gustavo do Vale 
Rocha (Direitos Humanos) 
encontraram ontem (5), em 
Chicago vários dos adoles-
centes e crianças brasileiros, 
separados dos pais considera-
dos imigrantes ilegais. Alegres 
e animados com futebol, as 
crianças e os adolescentes 
afi rmaram que estão na tor-
cida pela seleção brasileira. 
Também aparentaram estar 
bem alimentados e vestidos 
adequadamente.

Os ministros visitaram 21 
crianças e adolescentes, que 
têm de 9 a 17 anos, em um abri-
go da rede Heartland Alliance, 
em Chicago. Os fi lhos de bra-
sileiros foram separados dos 
pais durante a travessia da 
fronteira entre o México e os 
Estados Unidos. Ainda ontem, 
Aloysio e Gustavo  visitaram 
um segundo abrigo, também 
em Chicago, onde estão 12 
fi lhos de brasileiros.

Chicago é o local de maior 
concentração de crianças e 
adolescentes brasileiros nos 
Estados Unidos: são 33. No 
país, de acordo com o último 
levantamento do Itamaraty, 
há 55 fi lhos de brasileiros 

PTB põe pasta do 
Trabalho à disposição

Brasília - O presidente do PTB, 
Roberto Jefferson, afi rmou ontem 
(5) que a Executiva Nacional do 
partido colocou o comando do Mi-
nistério do Trabalho à disposição 
do governo Michel Temer. Pelo 
Twitter, o ex-deputado admitiu 
que garantiu “apoio político” 
para que a legenda assumisse a 
pasta, mas negou participação em 
possíveis irregularidades. “Pesso-
almente, insisto: não participei 
de qualquer esquema espúrio no 
Ministério do Trabalho. E acres-
cento que minha colaboração 
restringiu-se a apoio político ao 
governo para que o PTB coman-
dasse a Pasta”, disse.

Mais cedo, o então ministro 
Helton Yomura, apadrinhado 
político de Jefferson, teve o 
afastamento determinado pelo 
ministro do STF, Edson Fachin, 
a pedido da Polícia Federal e da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica. O pedido de afastamento 
ocorreu no âmbito da Operação 
Registro Espúrio, que teve Je-
fferson e sua fi lha, a deputada 
Cristiane Brasil (PTB-RJ), como 
alvos das primeiras fases. (AE).
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Reprodução/Pexels

Embraer e Boeing fazem parceria de 
US$ 4,7 bilhões para aviação comercial

que a parceria Embraer-Boeing 
seja motivo de polêmica durante 
a campanha eleitoral. 

A União, que esta semana 
deu o sinal verde para que as 
duas empresas divulgassem o 
comunicado de fato relevante, 
é quem dá a palavra fi nal sobre 
o negócio porque manteve em 
seu poder, com o processo da 
privatização da Embraer em 
1994, a chamada golden share 

(ação de ouro). A joint venture 
será liderada por uma equipe 
de executivos sediada no Brasil. 
A Boeing terá, no entanto, o 
controle operacional e gestão 
da nova empresa. A partir da 
fusão das operações das duas 
companhias na linha comercial, 
poderão ser oferecidas ao mer-
cado aeronaves de passageiros 
com capacidade de 70 a mais 
de 450 assentos (ABr). 

Empresário de CR7 já 
fala em ‘nova etapa’

Chelsea, em julho de 2016. O 
“Marca” diz que a saída de CR7 
do Real Madrid é irreversível.  A 
Juve teria oferecido um salário 
de 30 milhões de euros por 
temporada ao craque português, 
quatro vezes mais que os 7,5 
milhões de euros - teto do clube 
- recebidos por Dybala e Higuaín. 
Para isso, a “Velha Senhora” pode 
contar com o apoio da Fiat, já 
que ambos são controlados pela 
família Agnelli (ANSA).

Defesa da fl exibilização 
do uso de agrotóxicos

torno de oito,10,12 anos para 
um novo produto entrar no 
portifólio do que as fazendas 
podem usar”, argumentou. 

Segundo o ministro da Agricul-
tura, a legislação estabelece que 
o registro de um novo produto 
só é possivel se for menos tóxico 
do que o retirado do mercado. 
“Enquanto não temos novos, 
estamos usando os velhos. E os 
velhos são mais tóxicos, os velhos 
são mais perigosos. Não estamos 
fazendo apologia de uso maior de 
inseticida ou ao não controle ou 
não cuidado”, argumentou, ao 
afi rmar que o projeto não tira a 
responsabilidade do Ibama e da 
Anvisa na liberação dos agrotó-
xicos, mas passa a coordenação 
dos registro para o Ministério da 
Agricultura (ABr).

Crianças brasileiras estão 
bem tratadas nos EUA

separados de suas famílias. 
A separação das famílias de 
brasileiros e de outras na-
cionalidades é consequência 
da política de tolerância zero 
contra a imigração ilegal 
implementada em maio pelo 
presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump.

Gustavo Rocha disse que o 
objetivo da visita é verifi car a 
situação das crianças e ado-
lescentes e entender de que 
maneira o governo pode ajudar, 
levando em conta a vontade 
das famílias. Hoje (6) e amanhã 
(7), os ministros participam de 
reuniões com embaixadores, 
chefes de posto e cônsules 
brasileiros nos Estados Unidos, 
Canadá e México (ABr).
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Ministro Aloysio Nunes 

Ferreira.

EUA negam que planejaram 
invadir Venezuela

ter um leque entre o que escolher 
em relação ao ‘desastre huma-
nitário que estava acontecendo 
na Venezuela’. “Perguntou sobre 
a opção militar, sobre a ajuda 
humanitária, sobre as sanções, 
sobre a cooperação internacional 
contra o regime de Maduro.

O funcionário não esclareceu 
se houve conversas sérias sobre 
a possibilidade de uma invasão. 
O porta-voz qualifi cou informa-
ções que surgiram na imprensa 
sobre o tema de “sensaciona-
listas”, porque chegam muitos 
“meses depois do episódio e se 
centram apenas em uma das op-
ções” que os EUA consideraram, 
sem fi xar-se na sua atuação na 
prática (Agência EFE).
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A manifestação foi 

marcada para a 

principal avenida da 

cidade, mesmo com a 

repressão do governo. 

Grupos políticos no 

poder tentaram também 

impedir. 

Um dos manifestantes 
postou nas redes sociais 
que o pais sofria de cor-

rupção, opressão e educação 
de má qualidade, e péssimo 
atendimento na saúde. Vive-
mos em um sistema corrupto 
que não tem perspectiva de 
mudanças, dizia ao gritos em 
cima de um caminhão de som, 
outro manifestante. Eles foram 
unânimes em denunciar a 
corrupção do governo, sua in-
capacidade de prestar serviços 
públicos, cobrança abusiva de 
impostos  e a falta de igualdade 
de oportunidades  no pais. 

Boa parte dos presentes na 
avenida concordavam que  a 
maioria dos problemas eco-
nômicos eram causados fun-
damentalmente por causa do 
esquema político que  impedia 
a renovação, e perpetuava a 
elite no poder. Sustentavam 
que os maiores obstáculos en-
frentados estavam no Estado 
inefi ciente e corrupto e uma es-
trutura social em que não havia 
espaço para as pessoas usarem 
o seu talento. O sentimento ge-
ral era que era  preciso mudar 
e para isso era necessário uma 
reforma política. 

Mas, “tudo está no seu lu-
gar, graças a Deus, graças a 
Deus”, cantarolava um líder 
do governo.

A primeira modificação 
desejada pelos manifestantes 
era reformar o sistema político 
que estava nas mãos da elite 
desde os tempos imperiais. As 
mudanças ocorridas ao longo 
dos anos eram apenas de fa-
chada, uma maquiagem para 
que o pais tivesse sempre mais 
do mesmo. O sistema  é total-
mente dominado pelas elites 
que reservam para si os postos 
elegíveis através da compra 
de votos, instrumentação do 
Estado para seus correligio-
nários, e a formulação de leis 
que os protegem da justiça e 
os privilegiam. 

Além da corrupção, muita 
corrupção. Ao longo do tempo 
as elites institucionalizaram 

seu poder legislando e apro-
vando dois sistemas jurídicos, 
na prática, duas leis: uma para 
os pobres e outra para os ricos, 
que navegam por ela com re-
cursos jurídicos  intermináveis 
e advogados de custo milioná-
rio. Manifestantes acusam o 
governo, monopolizado pelas 
elites, de ter se apropriado 
do Estado e adotarem no 
passado políticas e estratégias 
equivocadas que consolidaram 
a incapacidade do pais prospe-
rar. Era a tempestade perfeita 
do atraso.

Uma pequena elite se es-
balda em privilégios às custas 
do resto da nação, ou seja 
organizou ao longo do tem-
po  a sociedade em função 
de seus próprios interesses 
em detrimento da massa da 
população. O poder político, 
estritamente concentrado, 
vem sendo  usados para gerar  
riqueza para aqueles já detém a 
maior parte da renda nacional, 
uma das mais concentradas do 
mundo. A origem da elite era 
a propriedade da terra que 
vinha dos tempos antigos com 
a produção voltada para o mer-
cado externo e o produto da 
venda destinado aos grandes 
latifundiários. 

Muito pouco sobrava para 
a população em geral. Com o 
advento da industrialização e 
do crescimento da economia, 
pouca coisa mudou uma vez 
que a população também au-
mentou. Mão de obra barata, 
falta de empreendedorismo, 
sindicatos monopolizados por 
outro ramo da elite, falta de 
mobilização em torno de um 
programa com um mínimo de 
sustentação popular. Pouco 
adiantou a derrubada da mo-
narquia e a proclamação da 
república. 

A despolitização constante 
prosperou e foi habilmente 
usada pela elite dominante. 
Assim, a queda do rei em 
1952, apenas proporcionou 
a ascensão da elite egípcia 
ao poder, desinteressada na 
prosperidade das pessoas co-
muns, tanto quando no tempo 
dos otomanos e britânicos. Em 
consequência a estrutura bá-
sica da sociedade não mudou, 
e o Egito permaneceu pobre.

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News, inspirado em 'Por Que as 
Nações Fracassam', de Acemoglu e 

Robinson, ed. Campus.
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O Nordeste tem a maior 

presença de prefeitas, que 

governam 16,3% de seus 

municípios.

Enquanto 4.908 homens admi-
nistram cidades no Brasil, apenas 
662 mulheres têm a mesma 
função - e a participação delas 
caiu em 2017. Os dados são do 
IBGE, que divulgou ontem (5) o 
Perfi l dos Municípios Brasileiros. 
Em 2017, ano em que novos 
gestores municipais tomaram 
posse, 88,1% dos prefeitos do 
Brasil eram homens, e 11,9%, 
mulheres. O percentual da par-
ticipação feminina era maior em 
2013, quando atingiu 12,1%.

Entre as regiões brasileiras, o 
Nordeste tem a maior presença 
de prefeitas, que governam 
16,3% de seus municípios. Em 
2013, o percentual era de 16,5%. 
No Norte do Brasil, 14,7% das 
cidades eram administradas por 
prefeitas em 2017, um aumento 
em relação a 2013, quando havia 
12,7%. Nesse dado, o estado de 
Roraima se destaca com 33,3% 
de mulheres prefeitas. Os me-
nores percentuais estão no Sul 
(8%) e no Sudeste (8,8%). No 
Centro-Oeste, 13,3% dos muni-
cípios têm mulheres à frente de 
sua gestão. 

A situação, segundo a entidade, é pior em países

de baixa e média renda.

A baixa qualidade dos serviços 
prestados está retendo avanços 
e melhorias na saúde em países 
de todos os tipos de renda, 
segundo relatório divulgado 
ontem (5) pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), pelo 
Banco Mundial e pela Organi-
zação para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico 
(OECD, na sigla em inglês).

Diagnósticos imprecisos, 
erros médicos, tratamentos 
inapropriados ou desnecessá-
rios, uso inadequado e pouco 
seguro de instalações clínicas 
e profi ssionais sem treina-
mento adequado e com pouco 
conhecimento prevalecem em 
todos países, alertou a OMS, 
por meio de comunicado. A 
situação, segundo a entidade, 
é pior em países de baixa e mé-
dia renda, onde 10% dos pa-
cientes hospitalizados correm 
risco de adquirir algum tipo de 
infecção durante o período de 
internação, comparado a 7% 
em países de alta renda. 

A OMS lembra que infecções 
hospitalares podem ser facil-
mente prevenidas por meio 
de melhorias na higiene, do 
controle de práticas hospita-
lares e do uso correto de an-
tibióticos. O relatório destaca 
também que um em cada dez 
pacientes apresenta algum 
tipo de ferimento durante 
atendimento médico prestado 
em países de alta renda. “Do-
enças associadas a cuidados 
de saúde de baixa qualidade 

A Polícia Federal (PF) de-
fl agrou ontem (5) a 3ª fase da 
‘Operação Registro Espúrio’, 
com o objetivo de combater uma 
organização criminosa que atua-
va na concessão fraudulenta de 
registros sindicais no Ministério 
do Trabalho. Os federais cum-
priram dez mandados de busca 
e apreensão e três de prisão 
temporária, em Brasília e no Rio 
de Janeiro. 

Os mandados foram expedi-

Para os japoneses, a limpeza dos espaços públicos é uma tradição 

e também uma obsessão, um dever que é ensinado às crianças.

As cenas têm se tornado 
cada vez mais frequentes 
nas competições espor-

tivas internacionais que têm a 
presença dos japonses.

Há quatro anos, no Brasil, as 
imagens de torcedores reco-
lhendo lixo nas arquibancadas, 
após cada jogo, viralizaram. 

O caso mais recente, em que 
os integrantes do elenco se 
preocuparam em deixar limpo 
o vestiário, chamou a atenção 
da imprensa internacional, por 
se tratar de uma partida com 
contornos dramáticos, em que 
os Samurais Azuis perderam a 
chance de alcançar às quartas 
de fi nal do Mundial. O Japão 
vencia a partida por 2 a 0, 
mas os belgas conseguiram 
empatar depois do intervalo 
e marcaram o gol da virada 
nos acréscimos do segundo 
tempo. Mesmo assim, após o 
jogo, a torcida pegou os sacos 
para lixo que tinha levado e 
limpou as arquibancadas, en-
quanto os jogadores deixaram 
o vestiário impecavelmente 
limpo, com uma mensagem de 
agradecimento em russo, uma 
cena que foi registrada pela 
Fifa, compartilhada nas redes 

Amazon vende 
lagostas vivas 
online no Reino 
Unido

A transnacional de comércio 
eletrônico Amazon colocou 
em sua página no Reino Unido 
diversos anúncios de lagostas 
vivas, que também podem ser 
enviadas ao exterior. A oferta 
gerou reações na Europa, e a 
Entidade Nacional de Proteção 
dos Animais (Enpa), maior or-
ganização do tipo na Itália, afi r-
mou que não se pode consentir 
que alguém “venda animais na 
plataforma”.

“Os animais são colocados em 
caixas e mandados ao endereço 
de destino, onde chegam em 
alguns dias”, declarou a Enpa. 
“Embalar uma lagosta viva, tiran-
do-a do seu habitat e obrigando-a 
a viajar em uma caixa por cente-
nas ou milhares de quilômetros, 
é uma forma evidente de maus 
tratos”, lamentou.

A ONG pede que a Amazon 
seja sensível às causas dos 
animais e leia todas as críticas 
recebidas de seus próprios 
usuários. Caso os anúncios 
não saiam do ar, a Enpa disse 
estar pronta para começar uma 
“greve de compras”, mesmo que 
coincida com o Amazon Prime 
Day, o maior evento de descon-
tos da empresa, marcado para 
16 de julho.

“O e-commerce não pode ser 
terra de ninguém, um mercado 
virtual onde a falta de referên-
cia territorial seja pretexto para 
que não sejam considerados 
nem os elementos mais básicos 
de respeito aos seres vivos não-
-humanos”, conclui a entidade 
italiana (ANSA).
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Comportamento dos japoneses que 
encantou o mundo é rotina no Japão
O comportamento dos jogadores da seleção do Japão, que limparam os vestiários da Rostov Arena, 
depois da derrota para a Bélgica nas oitavas de fi nal da Copa do Mundo, voltou a surpreender o 
mundo, mas nada mais é do que uma prática natural no país, ensinada para todas as crianças

dição e também uma obsessão, 
um dever que é ensinado para 
as crianças desde os 6 anos de 
idade, quando são obrigadas a 
organizar as salas de aula e ou-
tros espaços, como instalações 
esportivas. No Japão, quando 
acontecem as festividades ao ar 
livre, como os populares “Hana-
mi” - reuniões para ver as ce-
rejeiras em fl or -, os japoneses 
deixam os parques no mesmo 
estado em que encontraram, 
ou até mais limpos.

Além disso, no mundo do es-
porte japonês, o peso das regras, 
as hierarquias e a consideração 
pelo grupo são tão fortes que, em 
algumas ocasiões, prejudicam 
o rendimento dos atletas, dos 
quais são exigidos um comporta-
mento exemplar, principalmen-
te em modalidades tradicionais 
como o sumô. Apesar dos elogios 
recebidos mundialmente pelo 
comportamento na Rússia, 
nem todos os japoneses fi caram 
contentes com o rendimento da 
seleção na Copa. “Não podemos 
fi car mais satisfeitos em sermos 
bons perdedores”, publicou 
o jornal japonês “Asahi” após 
a eliminação para a Bélgica 
(Agência EFE).

sociais e acabou viralizando na 
internet. 

Enquanto o mundo se rendia 
em elogios aos asiáticos, no 
país, o comportamento foi visto 
sem qualquer comoção, já que 
se trata de prática ensinada 
desde a infância. “Pode ser que 
seja motivo de orgulho, mas 
para nós é o normal. O anormal 
seria sair deixando lixo por lá, e 
passar essa imagem ruim em um 
país que não é o seu”, diz Yumi 
Takada, uma japonesa de 61 

anos que passou a madrugada 
acordada para assistir a partida. 
“É mais surpreendente a reação 
dos veículos de imprensa sobre 
o fato da torcida limpar as ar-
quibancadas. Para nós, é uma 
questão de bom senso, algo que 
aprendemos em casa. De todas 
formas, é lindo que os japoneses 
sejam reconhecidos por algo 
assim”, afi rma a compatriota 
Masafumi, de 36 anos.

Para os japoneses, a limpeza 
dos espaços públicos é uma tra-

OMS: baixa qualidade de serviços 
compromete avanços na saúde

impõem despesas adicionais 
às famílias e aos sistemas de 
saúde”, reforçou a OMS.

Ainda de acordo com o 
documento, profi ssionais de 
saúde de sete países africanos 
de baixa e média renda só 
conseguiram fazer diagnóstico 
adequado entre 33% e 75% 
dos casos, enquanto diretrizes 
clínicas para situações comuns 
e de pouca complexidade foram 
seguidas em menos de 45% do 
tempo, em média.  Além disso, 
cerca de 15% dos gastos hospi-
talares em países de alta renda 
se devem a erros no atendimen-
to ou a pacientes infectados 
enquanto recebem cuidados 
em unidades de saúde.

A OMS lembrou, entretanto, 
que foram registrados alguns 
avanços – por exemplo, nas ta-
xas de sobrevivência ao câncer 

e a doenças cardiovasculares. 
Mesmo assim, segundo a enti-
dade, os custos econômicos e 
sociais provocados pelo aten-
dimento de baixa qualidade, 
incluindo incapacidades de 
longo prazo, prejuízo e perda 
de produtividade, são esti-
mados em trilhões de dólares 
todos os anos.

“Estamos comprometidos 
em garantir que as pessoas, 
em todos os lugares, possam 
ter acesso a serviços de saú-
de quando e onde precisam”, 
disse o diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus. “Estamos igualmente 
comprometidos em garantir 
que esses serviços sejam de 
boa qualidade. Honestamente, 
não há como ter cobertura uni-
versal em saúde sem cuidados 
de qualidade”, concluiu (ABr).

Mulheres são
prefeitas em 11,9%

das cidades brasileiras

O Espírito Santo é o estado do 
Brasil onde as mulheres estão 
menos presentes nas prefeituras, 
ocupando apenas 5,1% das vagas. 
No Rio Grande do Sul, as mulheres 
governavam 6,8% das cidades em 
2017. A pesquisa mostra que, em 
relação a 2001, a presença femini-
na nas prefeituras praticamente 
dobrou. Naquele ano, o Brasil 
tinha 6% de prefeitas (ABr).

PF combate fraudes no Ministério do Trabalho
em Brasília. Ele apresentou-se 
acompanhado por seu advogado 
e depôs por cerca de 1h. Como as 
investigações correm em sigilo, 
a PF não confi rmou detalhes da 
operação. Em nota, a corpora-
ção explicou apenas que a nova 
fase da operação Registro Espú-
rio tem o objetivo de combater 
uma organização criminosa que 
atuava na concessão fraudu-
lenta de registros sindicais no 
Ministério do Trabalho (ABr).

dos expedidos pelo STF. “Foram 
impostas aos investigados me-
didas cautelares consistentes 
em proibição de frequentar o 
ministério e de manter contato 
com os demais investigados ou 
servidores da pasta, bem como 
a suspensão do exercício do 
cargo”, diz a nota da PF. 

A nota diz ainda que a ação 
decorreu de investigações e da 
coleta de material nas primeiras 
fases da ‘Operação Registro 

Espúrio’, que indicam a parti-
cipação de novos suspeitos e 
“apontam que importantes car-
gos da estrutura do Ministério 
do Trabalho foram preenchidos 
com pessoas comprometidas 
com os interesses do grupo cri-
minoso, permitindo a manuten-
ção das ações ilícitas praticadas 
na pasta”. 

O, ministro do Trabalho Helton 
Yomura, prestou depoimento na 
superintendência do órgão, 
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A -  Infância e Adolescência
Com o objetivo de apoiar projetos que contribuam para a garantia dos 
direitos de crianças e adolescentes, o Itaú Social lança edital para des-
tinação de recursos ao Fundo da Infância e Adolescência. Selecionará 
propostas voltadas ao atendimento e acolhimento direto: elaboração de 
diagnóstico, sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas; 
capacitação e formação profi ssional; campanhas educativas; e mobili-
zação social e articulação para a defesa dos direitos. O Edital podem 
ser acessadas no site (www.itausocial.org.br) e as inscrições podem ser 
feitas no site (www.prosas.com.br). 

B - Trabalho e Previdência
Entre os dias 4 e 7 de setembro, especialistas, profi ssionais e acadêmicos 
da comunidade jurídica mundial, trabalhista e previdenciária, estarão 
reunidos no “XXII ISLSSL World Congress”, em Turim (Itália), para um 
debate internacional sobre as últimas tendências e questões mais relevan-
tes referentes às “Transformações trabalhistas: desafi os para os sistemas 
nacionais de Direito do Trabalho e Seguridade Social”. Promovido pela 
Sociedade Internacional do Direito do Trabalho, é considerado o evento 
mais importante e colaborativo do segmento. Serão apresentados: traba-
lhadores informais; trabalhadores migrantes; comércio global e trabalho; 
organização, produtividade e bem-estar no trabalho; acordos coletivos 
transnacionais; novas formas de seguridade social; e o papel do Estado e das 
relações industriais. Mais informações (http://www.islssltorino2018.org/).

C - Networking e Linkedin
O curso da Abimaq, ‘Networking e Linkedin’, abordará de forma prática 
os principais pontos para ser assertivo na construção, desenvolvimento 
e manutenção de uma rede efetiva de networking. Vai demonstrar como 
obter sucesso na relação com os clientes e parceiros, e o uso efi caz do 
LinkedIn, com dicas fáceis e linguagem simples. O curso é destinado 
aos profi ssionais que atuam nas mais diversas áreas de uma empresa, 
bem como aos que desejam ampliar seu conhecimento sobre o assunto. 
O treinamento será dado no próximo dia 18, na sede da associação (Av. 
Jabaquara, 2925), das 9h às 18h. Informações e inscrições tel.  (11)  
5582-6321/5703 (www.abimaq.ogr.br). 

D - Mudanças Climáticas
A disciplina de pós-graduação “Mudanças Climáticas e suas Interdisci-
plinaridades” da USP será realizada de 13 a 24 de agosto, e é aberta a 

alunos de pós-graduação. A matéria desenvolve conhecimentos gerais 
e interdisciplinares sobre aspectos relacionados às mudanças climáti-
cas e suas implicações no clima passado, presente e futuro. Entre os 
tópicos que serão abordados: Paleoclimatologia; Balanço de energia 
na atmosfera; Biometeorologia humana; Introdução à oceanografi a 
descritiva de importância para as mudanças e variabilidade do clima; 
e “Sustentabilidade, políticas públicas e interdisciplinaridades”, entre 
outros. As matrículas são gratuitas e devem ser feitas até domingo (8), 
pelo e-mail (cpgiag@usp.br) ou tel. (11) 3091-5046. Mais informações: 
(https://bit.ly/2Mx3Tcq). 

E - Parques Temáticos
A promoção ‘Viaje com Colgate Smiles’ pode realizar a viagem dos sonhos 
de algumas sortudas famílias. A marca que é referência em saúde bucal, 
vai dar a chance dos consumidores ganharem uma de três viagens com 
direito a três acompanhantes para Universal Orlando Resort. Eles passarão 
cinco noites em um hotel no complexo e poderão conhecer os parques 
temáticos para que toda a família viva momentos e inesquecíveis. Para 
participar, basta adquirir 2 produtos da linha Colgate Smiles Minions e 
cadastrar os códigos de barras e dados pessoais no site (www.promo-
caocolgatesmiles.com.br) até o dia 31 de agosto. É necessário guardar 
as embalagens e notas fi scais dos produtos até o fi nal da campanha. Os 
sorteios acontecem nos dias 21 de julho, 11 de agosto e 1 de setembro. 

F - Gripe nas Empresas
A estação mais fria do ano começou e com ela pode ocorrer o aumento 
dos casos de doenças respiratórias, como a gripe, que pode causar o 
afastamento de muitas pessoas de seus postos de trabalho. A Sanofi  
Pasteur, já iniciou sua campanha de 2018 para ajudar as empresas a 
combater a gripe em seus quadros de funcionários. Com atendimento 
diferenciado, a companhia oferece imunização contra a gripe de maneira 
customizada de acordo com o perfi l de cada companhia. O benefício 
proporcionado pelo serviço da Sanofi  Pasteur é a entrega completa da 
campanha, desde a proposta à vacinação e o acompanhamento pós-
-aplicação. A empresa oferece esse serviço em alcance e abrangência 
nacional. Mais informações: (www.sanofi pasteur.com.br).

G - Stakeholders da Saúde
Os desafi os da saúde suplementar são inúmeros. Com a percepção e 
detecção da necessidade de união entre os diferentes atores da saúde 

suplementar (Governo, médicos, hospitais, indústria, operadoras de 
planos de saúde) para enriquecer o debate e ampliar as perspectivas do 
setor pensando na perenidade do serviço prestado no Brasil, é que serão 
realizados os 23º Congresso Abramge e 14º Congresso Sinog, entre os 
dias 23 e 24 de agosto, em São Paulo, sob o tema central ‘A integração 
dos Stakeholders da saúde’. Uma oportunidade para a apresentação de 
projetos necessários para o aprimoramento da qualidade dos serviços de 
saúde disponibilizados à população brasileira. Os stakeholders precisam 
se unir à procura da melhor solução. Mais informações no site: (http://
abramge.com.br/congresso/).

H - Regularização Fundiária
O Grupo de Governança de Terras do Instituto de Economia da Unicamp 
está com inscrições abertas para uma nova turma do curso a distância 
sobre regularização fundiária e as consequências da Lei 13.465/17 no 
Brasil. Ministrado por especialistas em governança de terras, o curso 
tem o objetivo de capacitar profi ssionais e acadêmicos interessados 
nas mudanças trazidas pela nova lei, analisando os impactos legais, 
ambientais, institucionais, sociais e econômicos. As inscrições podem 
ser feitas no site (https://www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigla=
%82a%D6%C2%5F%E5%DD%9C&of=%F7%12%AB) até 10 de agosto, 
no valor de R$ 783,75, que devem ser pagos por boleto bancário. O único 
pré-requisito é que os interessados tenham o ensino superior completo. 

 I - Moto Week
Milhares de motociclistas das mais diversas partes do mundo já 
estão a caminho da Granja do Torto, na Capital Federal, para o 
Brasília Capital Moto Week, que ocorre entre os próximos dias 
19 e 28. O maior evento do gênero da América Latina e o terceiro 
maior do mundo irá ocupar 250 mil m², o que corresponde a uma 
área equivalente a 25 estádios do Maracanã. Contará com shows 
de peso como Capital Inicial, Titãs, Scalene, Raimundos e outras 
48 atrações musicais. Além de casamentos, espaço voltado para 
as motociclistas, o Lady Bikers, Moto kids, globo da morte, bares 
temáticos e uma série de atrações que prometem conquistar até 
quem não está familiarizado com o mundo das duas rodas. Mais 
informações: (www.capitalmotoweek.com.br).

 J - Wireless In-Flight 
A Turkish Airlines é a primeira companhia aérea a utilizar o sistema de 
entretenimento sem fi o a bordo, criado na Turquia, o “Wireless In-Flight 
Entertainment System”, desenvolvido pela Turkish Technic Inc. em 
parceria com a Havelsan. Este sistema será implementado inicialmen-
te nas 44 aeronaves de fuselagem estreita, que não possuem tela nos 
assentos. Desta forma, os passageiros poderão se conectar por meio 
de seus dispositivos móveis. Com esta iniciativa, a proporção da frota 
da Turkishi Airlines com  sistema de entretenimento a bordo (AVOD 
– AdverstisingVideo On Demand) passará a 95%. Acesse o link e veja 
como instalar o app (https://we.tl/Dge393PBfJ). 

A -  Infância e Adolescência
Com o objetivo de apoiar projetos que contribuam para a garantia dos 

alunos de pós-graduação. A matéria desenvolve conhecimentos gerais 
e interdisciplinares sobre aspectos relacionados às mudanças climáti-
cas e suas implicações no clima passado presente e futuro Entre os

O panorama do 

saneamento básico 

brasileiro não traz 

qualquer otimismo para 

o futuro próximo

Um levantamento da As-
sociação Brasileira de 
Engenharia Sanitária 

(ABES) revela que caminha-
mos a passos muito lentos para 
resolver problemas essenciais 
para o desenvolvimento do 
país. Os números mostram que 
das 1.894 cidades avaliadas 
pelo Ranking 2018 da Uni-
versalização do Saneamento, 
1.613 municípios (85% do 
total) ainda estão distantes de 
oferecer saneamento básico 
para seus moradores. 

Os dados continuam de-
salentadores se olharmos 
para 15% dos municípios (80 
cidades) que alcançaram a 
pontuação na categoria mais 
alta (Rumo à universalização) 
e, pasmem, apenas quatro lo-
calidades no Brasil alcançaram 
a nota máxima (500 pontos). 
São Caetano do Sul, Piracica-
ba, Santa Fé do Sul e Uchoa, 
todas no estado de São Paulo, 
oferecem o serviço para 100% 
dos seus habitantes. 

Uma análise para uma pers-
pectiva a curto e médio prazo 
também faz prevalecer o 
pessimismo nesse setor. Um 
levantamento recente mostra 
a queda abrupta de 22,1% 
dos investimentos fi nanceiros 
em grandes obras, inclusas as 
da área de saneamento. Com 
dados de 2016, a pesquisa 
aponta a diminuição dos in-
vestimentos. 

Isso mostra o quanto esta-
mos na contramão do que já 
planejamos anteriormente. 
Em 2007, entrou em vigor a 
Lei do Saneamento, que em 
2013 estabeleceu o Plano Na-
cional de Saneamento Básico 
(Plansab) com a perspectiva 
de universalizar os serviços de 
esgotamento sanitário e abas-
tecimento de água até 2033.

Para alcançar esses obje-
tivos, as projeções técnicas 
indicavam a necessidade de 
investimentos de R$ 20 bilhões 
anuais no setor. A realidade 
dos últimos anos mostra que os 
cortes profundos promovidos 
pelo Governo Federal estão 
inviabilizando qualquer inves-
timento no setor. Para piorar, 
o emaranhado jurídico da área 
de saneamento tem afastado 
eventuais investidores diante 
da insegurança na aplicação de 
recursos fi nanceiros na área.

Nesse cenário de total ina-
nição, vamos continuar convi-
vendo com problemas típicos 
de países em desenvolvimento. 
O relatório da ABES apontou 
ainda que quanto maior o 
acesso aos serviços de água e 
esgoto, menor será a incidência 
de internações por doenças 
relacionadas ao saneamento 
ambiental adequado. Segundo 
dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), para cada dó-
lar investido em saneamento, 
temos uma economia de US$ 
4,3 dólares em gastos com 
saúde pública.

Apesar de todos os indicati-
vos ressaltarem a importância 
do saneamento básico para o 
desenvolvimento da popula-
ção, muito pouco se tem feito 
pelo setor. Os governos sofrem 
com a total falta de planeja-
mento e o saneamento ainda 
não se transformou em uma 
agenda dos temas prioritários 
para o Brasil. A falta de vontade 
política tem relegado a saúde 
dos brasileiros para o segundo 
plano. As próximas eleições 
serão um excelente momento 
para começar a mudar essa 
realidade.

Precisamos votar em candi-
datos comprometidos com a 
implementação do saneamen-
to no país.

(*) - É presidente da Associação 
Paulista de Empresas de Consultoria 

e Serviços em Saneamento e Meio 
Ambiente e vice-presidente da 

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*)

Endividamento das 
famílias caiu em 
junho, divulga CNC

O ritmo mais lento de recupera-
ção na economia levou o percentual 
de famílias endividadas a cair pelo 
terceiro mês consecutivo, informou 
ontem (5) a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), na Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic). Os dados 
mostram que 58,6% das famílias 
tinham pelo menos uma dívida em 
junho, percentual que era de 59,1% 
em maio e de 59,4% em junho do 
ano passado. Das 18 mil pessoas 
ouvidas na pesquisa em todas as 
capitais do país, 13,4% declararam 
estar muito endividadas.

A maior parte das dívidas con-
tinua sendo o cartão de crédito, 
responsável por 76,3% dos casos. 
Carnês são 15,2% dos casos e fi nan-
ciamento de carro, outros 11,2%. A 
economista Marianne Hanson, da 
CNC, aponta que os consumidores 
estão mais cautelosos em contratar 
novos empréstimos e fi nanciamen-
tos, o que é refl exo da recuperação 
mais lenta na economia. O percentu-
al de famílias com dívidas e contas 
em atraso também caiu, de 24,2% 
em maio para 23,7% em junho. 

O movimento foi parecido com 
o de famílias que declararam não 
ter condições de pagar suas dívidas 
em atraso. O percentual desse 
grupo caiu de 9,9% em maio para 
9,4% em junho. Em junho do ano 
passado, 10,1% das famílias haviam 
declarado que permaneceriam 
inadimplentes, com suas contas 
em atraso, um patamar maior que 
o verifi cado neste ano (ABr).

Destaque para o grupo Alimentação, cuja variação passou de 

0,50% para 2,31%.

Pressionada pela alta dos 
grupos Alimentação e Habita-
ção, a infl ação para as famílias 
de baixa renda, medida pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor - Classe 1 (IPC-C1), 
fechou o mês de junho com 
variação de 1,52%, alta de 
0,92 ponto percentual (pp) em 
relação aos 0,60% da variação 
de março. Com esse resultado, 
o indicador acumula alta de 
3,03% no ano e 3,59% nos 
últimos 12 meses.

Os números relativos ao 
IPC-C1 de junho foram divul-
gados ontem (5) pelo Ibre/
FGV e indicam que a infl ação 
para as famílias de baixa renda 
fechou junho com taxa acima 
da apurada para as famílias de 
maior renda. O IPC-BR, que 
mede a variação de preços 
para as famílias com renda 
de até 33 salários mínimos, 
registrou em junho variação 
de 1,19%, resultado 0,40 pp 
superior à das famílias com 
renda de até 2,5 salários 
mínimos. Com o resultado 
de junho, o IPC-BR fechou 
os últimos 12 meses com alta 
de 4,43%, uma variação 0,84 
pp acima da infl ação para as 
famílias de menor renda.

Os dados indicam que seis 

Criação de uma nova empresa, que receberá a divisão de 

aviação comercial da Embraer.

A empresa nasceu como 
uma iniciativa do gover-
no brasileiro dentro de 

um projeto estratégico para 
implementar a indústria aero-
náutica no país, em um contexto 
de políticas de substituição de 
importações. E recentemente, a 
Embraer anunciou a assinatura 
do memorando de entendimen-
tos com a empresa americana 
Boeing, uma corporação mul-
tinacional de desenvolvimento 
aeroespacial e de defesa. 

O memorando estabelece as 
premissas para criação de uma 
joint venture, ou seja, a criação 
de uma nova empresa, que 
receberá a divisão de aviação 
comercial da Embraer. A nova 
empresa será de capital fechado, 
com sede no Brasil e avaliada em 
US$ 4,75 bilhões.  A Embraer 
terá 20% do capital e a Boeing 
terá 80%. A operação prevê que 
a empresa americana pagará 
US$ 3,8 bilhões à Embraer. 

De acordo com o Economista-

O contrato de aluguel residencial 
em andamento, com aniversário 
em julho e correção pelo IGP-M 
da FGV, poderá sofrer atualização 
de 6,92% no seu valor. Esse é o 
percentual do IGP-M acumulado 
nos últimos 12 meses (julho de 
2017 a junho de 2018). Em junho, 
a variação foi de 1,87%. 

O IGP-M é eleito como um dos 
principais indicadores para reajus-
tes contratuais por ser o primeiro 
divulgado, ainda dentro do mês 

de referência. Para facilitar o cál-
culo do novo aluguel, o Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação) divulga 
fator de atualização que, no caso, 
será de 1,0692. 

Por exemplo: para atualizar um 
aluguel de R$ 1.500,00 que vigorou 
até junho de 2018, realiza-se a multi-
plicação de R$ 1.500,00 por 1,0692. O 
resultado, R$ 1.603,80, corresponde 
ao valor do aluguel de junho, a ser 
pago no fi nal de julho ou início de 
agosto de 2018 (Secovi-SP).
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Especialistas comentam fusão 
entre Embraer e Boeing

A Embraer S.A é um conglomerado transnacional brasileiro fabricante de aviões comerciais, executivos, 
militares e agrícolas

do mercado de jatos regionais 
de menos de 130 lugares, antes 
liderado pelo duopólio Boeing 
e Airbus”, explica Beatriz Mar-
tins, Analista de Investimentos 
da DMI Group. Porém, não é 
para todos que essa ação tem 
olhar positivo, existe um receio 
dos fornecedores ao ampliar o 
acesso ao mercado internacio-
nal, já que o acordo não preserva 
os fornecedores nacionais. 

Ou seja, as empresas brasilei-
ras poderiam perder espaço para 
a concorrência internacional, 
entretanto, muitas delas con-
seguem enxergar uma oportu-
nidade de alcançar o mercado 
global. “Entendemos que o 
acordo é uma oportunidade para 
o fortalecimento da cadeia de 
fornecedores, posicionando as 
nossas empresas de forma mais 
competitiva no mercado global”, 
explica o Presidente da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), Guto Ferreira 
(Fonte: Gueratto Press).

-Chefe da Nova Futura Inves-
timentos, Pedro Paulo Silveira, 
a abertura de uma empresa de 
joint venture entre a Embraer 
e Boeing pode fortalecer o 
poder das vendas da empresa 
brasileira, além de agregar no-
vas tecnologias. “A operação é 
positiva para a Embraer e estra-
tégica para ambas as empresas. 
A combinação de negócios deve 

aumentar o potencial de ven-
das e criar mais valor aos seus 
clientes, com um portfólio de 
produtos sinérgicos e uma rede 
de assistência mais efi ciente”. 

“A Boeing vê na nova família 
de jatos comerciais da Embraer, 
chamada de E2, a possibilidade 
de crescimento orgânico. Do 
lado da Embraer, surge a pos-
sibilidade de ganhar um pedaço 

Infl ação para famílias de 
baixa renda acumula alta

das oito classes de despesas 
componentes do índice apre-
sentaram acréscimo em suas 
taxas de variação de maio para 
junho, com destaque para os 
grupos Alimentação, cuja va-
riação passou de 0,50% para 
2,31% e Habitação, de 1,02% 
para 2,36%. Educação, Leitura 
e Recreação passou de uma 
defl ação de 0,37% para uma 
alta de 0,51%; Transportes, de 
0,64% para 0,73%; Despesas 
Diversas de 0,11% para 0,23%; 
e Comunicação de menos 0,06% 
para 0,15%.

Nesses grupos, segundo a 
FGV, os destaques fi caram 
com os itens aves e ovos, 
que chegou a subir 11,48 pp, 
ao passar de uma defl ação 
de 1,25% para uma alta de 
10,23%; tarifa de eletricidade 
residencial, de 5,25% para 
9,34%; hotel de menos 4,95% 
para 2,95%; e gasolina, de 
2,64% para 4,25%. Em con-
trapartida, os grupos Saúde 
e Cuidados Pessoais passaram 
de 0,66% para 0,15% e Ves-
tuário de 0,35% para 0,27% 
(ABr).

Aluguel pode ser reajustado em 6,92% em julho
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O desemprego vai sempre 
continuar a crescer

Algumas pessoas estão 

acostumadas a ver o 

lado ruim de tudo. Se 

está sol, é ruim porque o 

dia fi ca muito quente. Se 

chove, também é ruim, 

pois a chuva molha toda 

a rua

Quando se fala sobre 
desemprego, porém, 
essas pessoas estão 

cobertas de razão. Elas não 
são pessimistas: são apenas 
observadoras. Mesmo com 
todo nosso avanço tecnológico, 
a preocupação crescente com 
o bem estar das pessoas e uma 
nova geração de trabalhadores 
que é mais capacitada do que 
nunca, o desemprego vai sim 
continuar a crescer.

Segundo dados do IBGE, a 
taxa de desemprego no pri-
meiro trimestre de 2018 cor-
responde a 13,1%. O número 
de desempregados no período 
foi de 13,7 milhões de pessoas. 
Mas como todo brasileiro sabe, 
essa é uma história antiga. 
Desde o começo da crise no 
mercado de trabalho, em 2014, 
nosso país perdeu quase 4 
milhões de vagas com carteira 
assinada - praticamente um 
milhão de empregos por ano.

Essa é uma realidade que 
já estamos acostumados, mas 
para a qual não estamos real-
mente preparados. O que você 
faria se perdesse agora o seu 
emprego? A maioria dos bra-
sileiros não faz poupança, não 
aplica seu dinheiro e raramen-
te tem um plano B. Vivemos da 
eterna esperança de que tudo 
será melhor amanhã, mesmo 
com uma pilha de dados e 
estatísticas comprovando o 
contrário.

Não quero ser pessimista e 
nem reclamar todos os dias 
de que o tempo está ruim, 
mas com a automação baten-
do na nossa porta, espera-se 
que entre 400 e 800 milhões 
de pessoas vão perder seus 
empregos mundialmente até 
2030. O dado é uma previsão 
da consultoria McKinsey, que 
ainda afi rma que 15,7 milhões 
de trabalhadores serão afe-
tados apenas no nosso país. 
A automação traz velocidade 
para as empresas e riqueza 
para o estado. Ela não é uma 
possibilidade, mas algo que 
fatalmente irá chegar de al-
guma forma ao seu campo de 
trabalho. 

Pessoas que trabalham com 
relacionamento e questões de-
cisórias estão em uma posição 
mais tranquila, mas quem tra-
balha em linhas de produção, 
realiza funções repetitivas ou 
resolve questões lógicas - fa-
cilmente aprendida por uma 
inteligência artifi cial - deve-se 
preocupar desde já. Mesmo 
que o seu emprego não esteja 

na linha de frente, ainda assim 
você deve fi car atento, pois 
diversos processos irão mudar 
com a inserção da automação 
na nossa rotina.

Muitos ainda relacionam 
o termo “automação” com 
grandes fábricas e robôs. Mas 
pense em uma agência ban-
cária, por exemplo. Quantas 
questões não conseguimos 
resolver apenas com um toque 
no aplicativo? Pedimos car-
tões, fazemos transferências, 
conferimos nosso saldo… E 
quando nos dirigimos a uma 
agência, muitas vezes é apenas 
para tirar dinheiro no caixa 
eletrônico. Vemos aqui um 
caso claro de como a tecnologia 
eliminou empregos e reinven-
tou processos. 

Mas no meio deste cami-
nho, surgiram também novas 
necessidades. Foi preciso de-
senvolver o hardware do caixa 
eletrônico, criar o seu sistema, 
desenhar as suas telas, criar 
um sistema de segurança para 
reconhecer os correntistas, 
etc. A tecnologia cria sim novos 
empregos, mas infelizmente, 
em um número consideravel-
mente menor.

Para escapar dessa preo-
cupante estatística, os tra-
balhadores precisam de es-
pecialização. Muitos terão 
que sair do seu mercado de 
trabalho atual para aprender 
novas funções. Outros, mesmo 
assim não conseguirão uma 
recolocação. Nessa hora, o 
espírito empreendedor e a 
criatividade ajudarão a criar 
saídas, mas a verdadeira so-
lução para essa crise social 
precisa vir de nossos governos. 
A automação é uma excelente 
ferramenta para o crescimento 
econômico, mas uma ameaça 
para nossa sociedade como a 
conhecemos hoje.

Proteger o modo de trabalho 
atual - com muitos humanos 
empregados - infelizmente não 
é uma opção viável. Nossa tec-
nologia está se desenvolvendo 
rapidamente e, por isso, preci-
samos criar um novo modelo 
de sociedade. O problema é 
descobrir qual será o melhor 
formato. Por isso, acostume-se 
com a ideia de que o desem-
prego irá continuar a crescer. 

Especialize-se, encontre 
suas próprias alternativas, mas 
cobre de nossos governantes 
para que eles desenvolvam 
uma solução para aqueles 
trabalhadores que não conse-
guem sozinhos encontrar uma 
resposta para o problema da 
máquina tomando seu lugar 
no mercado de trabalho. As 
vidas de muitas famílias irão 
depender dessa solução.

 
(*) - É CEO da Indigosoft - startup

que oferece soluções de
automação digital, focadas em
simplifi car o trabalho diário de

empresas de todos os segmentos,
além de consultoria especializada

(http://www.indigosoft.tech).

Fabrício Vendichetis Martins (*)

O secretário de Gestão 
de Pessoas do Ministério do 
Planejamento,  Augusto Akira 
Chiba, disse que a movimen-
tação de servidores públicos 
federais, regulamentada pela 
Portaria nº 193, ocorrerá por 
iniciativa dos órgãos públicos 
e empresas estatais que jus-
tifi carem a necessidade de 
receber novos funcionários. 
Ao Planejamento caberá ana-
lisar caso a caso e autorizar 
ou não a transferência, que 
não poderá ser recusada pelo 
órgão de origem, incluindo as 
empresas estatais dependen-
tes do Tesouro Nacional. 

“Um órgão vai demandar 
nossa área, a Secretaria de 
Gestão de Pessoas, nós vamos 
analisar o que é demandado e 
ver se a gente encontra aquele 
perfi l no serviço público, inclu-
sive nas empresas [estatais] 
dependentes”, explicou. No 
caso de empresas públicas ou 
sociedade de economia mista 
não dependentes de recursos 
do Tesouro Nacional, será 
necessária anuência prévia do 
órgão de origem. Esse é o caso, 
por exemplo, do Banco do 
Brasil, da Petrobras e da Ele-
trobras, entre outras, que não 
são dependentes do Tesouro.

Segundo a portaria, as 

Secretário de Gestão de Pessoas do Planejamento,

Augusto Akira Chiba.

Maduro prepara 
contra-ataque a 
‘invasão’ dos EUA

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, alertou o Exér-
cito do país para se defender 
de uma possível invasão dos 
Estados Unidos. O mandatário 
pediu aos militares que tenham 
“disposição absoluta” para 
defender a pátria das ameaças 
do “império norte-americano”. 

Nos últimos dias, os jor-
nais dos EUA, que citam um 
ex-funcionário do governo, 
revelaram que o presidente 
Donald Trump teria planejado 
“invadir” a Venezuela. O plano 
teria sido arquitetado com um 
grupo de assessores, entre eles 
o ex-secretário de Estado, Rex 
Tillerson, e o ex-secretário 
de Segurança Nacional, H. R. 
McMaster. “Quando eu fi z essa 
denúncia no ano passado, o 
próprio governo dos Estados 
Unidos desmentiu. Agora te-
mos uma confi rmação”, disse o 
mandatário venezuelano. 

Para Maduro, Trump tam-
bém “convocou aliados da 
direita imperialista”, como o 
presidente da Colômbia, Juan 
Manuel Santos, para uma 
futura intervenção militar 
na Venezuela. “A Venezuela 
deve seguir defendendo seu 
direito de resolver os próprios 
problemas com suas próprias 
soluções. Não será jamais uma 
solução para os problemas do 
nosso país uma intervenção 
do ‘império norte-americano’. 
Jamais”, concluiu (ANSA).

O governador do Rio, Luiz 
Fernando Pezão, reconheceu 
que seu estado não consegue 
vencer o crime organizado sem 
contar com as Forças Armadas. 
Ele insinuou que será preciso 
prosseguir com a ajuda dos 
militares em 2019, já em um 
próximo governo. Pezão falou 
ontem (5), após solenidade 
de assinatura de convocação 
de 1.373 candidatos aprova-
dos em concurso da Polícia 
Militar realizado em 2014. A 
intervenção na segurança do 
Rio foi estabelecida em 21 de 
fevereiro, com duração até 31 
de dezembro próximo.

“Acho difícil perder esta 
parceria. O estado não vence o 
crime organizado, de brigas de 
facções e de armamentos pe-

Governador do Rio, Luiz Fernando Pezão.
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Marcos de Paula/Estadão

A Justiça do Rio de Janeiro apreendeu na quarta-
-feira (4) dois carros e uma lancha do senador e ex-
-jogador de futebol Romário de Souza Faria (Podemos/
RJ). A decisão de apreender e penhorar os veículos 
foi tomada pela juíza Érica de Paula Rodrigues da 
Cunha, da 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, em abril. 
A lancha continua na Marina da Glória.

Segundo a Justiça, no entanto os veículos e a lancha 

não estão em nome do senador. As apreensões serão 
usadas para quitar dívidas de Romário com a empresa 
Koncretize Projetos e Obras que prestava serviços de 
estacionamento no antigo restaurante do ex-jogador, 
Café Onze Bar e Restaurante. A ação começou em 
2001, quando o restaurante rompeu o contrato com 
a Koncretize. Em 2011, o senador foi condenado pela 
Justiça a pagar indenização à empresa (ABr).

O senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE) apresentou, 
na quarta-feira (4), o relatório 
da CPIo dos Cartões de Crédito. 
O documento recomenda aos 
órgãos reguladores do sistema 
financeiro - principalmente 
ao Banco Central - que sejam 
adotadas medidas para reduzir 
o risco de crédito, ampliar a 
concorrência no mercado, me-
lhorar a educação fi nanceira e 
evitar que os consumidores se 
endividem além do necessário. 

O presidente da CPI, senador 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO), 
concedeu prazo para que os 
integrantes da comissão anali-
sem o relatório que deverá ser 
votado na próxima quarta-feira 
(11). Resultado de informações 
e sugestões colhidas durante 
cinco audiências públicas com 
cerca de 30 representantes de 
consumidores, lojistas, bancos 
privados e públicos, operadoras 
de crédito e órgãos do governo, 
o parecer de Fernando Bezerra 
detalha três amplos grupos de 
medidas que deverão ser imple-

Relator da CPI, senador Fernando Bezerra Coelho.

O benefício está previsto 
em projeto aprovado 
pela Comissão de As-

suntos Econômicos do Senado. 
O texto, um substitutivo do 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF), também garan-
te prioridade no acesso ao 
aperfeiçoamento profi ssional 
continuado aos docentes de 
escolas com baixo desempenho 
no Inep. 

“É um modo barato de 
incentivar os professores, 
sem criar uma disputa entre 
eles. Haverá ainda algo inte-
ressante: os professores vão 
se fi scalizar, se incentivar, 
pois, se um não for efi ciente 
na melhoria da performance 
da escola, os outros perdem 
também. Haverá um incentivo 
coletivo aos professores da 
instituição”,explicou Cristo-
vam, ao informar que estudo 
da Consultoria de Orçamento 
do Senado aponta um impacto 
orçamentário da ordem de R$ 
1 bilhão por ano, prevendo-se 

Plenário da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na votação do projeto que prevê bônus e 

aperfeiçoamento para professores.

Readmissão no 
Supersimples pode
ser votada na quarta

Projeto que permite a readmis-
são dos microempreendedores 
individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte, ex-
cluídos do regime especial em 1º 
de janeiro por dívidas tributárias, 
pode ser votado na sessão Plenária 
da próxima quarta-feira (11). O 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, garantiu a inclusão da 
proposta na pauta após pedido do 
senador José Pimentel (PT-CE), 
relator da matéria na Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O texto passou pela comissão 
na terça-feira (3) onde foi apro-
vado por unanimidade e ganhou 
urgência para votação no Plenário. 
O senador tem conversado com 
líderes partidários para garantir 
a aprovação da proposta antes 
do recesso parlamentar. Para 
retornarem ao Simples Nacional, 
os interessados deverão aderir ao 
Pert-SN, uma espécie de Refi s das 
referidas empresas. 

Pela proposta do deputado Fe-
deral Jorginho Mello (PR/SC), a 
reinclusão deverá ser pedida, de 
forma extraordinária, no prazo de 
30 dias contados da data de adesão 
ao Refi s, com efeitos retroativos a 
1º de janeiro de 2018. “De 470.916 
empresas, até o dia 2 de julho, 
215.321 fi zeram o pedido ao Refi s 
de parcelamento, e agora estão 
dizendo que querem, sim, pagar 
o que devem nos mesmos moldes 
em que o Congresso aprovou e 
precisam voltar para o Simples, 
porque elas foram excluídas 
porque estavam inadimplentes”, 
informou o senador (Ag.Senado).
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Professores poderão receber bônus 
e aperfeiçoamento continuado

Professores de escolas públicas com desempenho acima da média, nas avaliações do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), poderão receber bônus salarial

um bônus salarial de R$ 1 mil 
a cada professor que fi zer jus 
ao benefício.

Para que a política não fi ra o 
teto dos gastos públicos nem a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
o senador sugere uma redução 
nos gastos tributários da União 
de 0,4% do valor previsto para 
2018 e para os anos seguintes. 
Os gastos tributários da União 

para 2018 foram estimados em 
R$ 283 bilhões para benefi ciar 
os mais diversos setores da 
economia. Um deles é o de 
termoeletricidade, produção 
de energia pela queima de 
combustíveis fósseis, cujos 
incentivos consomem R$ 1,2 
bilhão ao ano.

Na última versão do relatório, 
o senador incluiu um artigo 

para revogar a lei que prevê 
alíquota zero na contribuição 
para o PIS/Pasep e na Cofi ns 
sobre a receita bruta da venda 
de gás para produção de energia 
elétrica nas usinas integrantes 
do Programa Prioritário de 
Termoeletricidade (PPT). A 
mudança, segundo o senador, 
seria sufi ciente para pagar o 
bônus (Ag.Senado).

Transferência de servidores será 
feita a pedido de órgãos federais

movimentações somente po-
derão ser aplicadas em caso 
de “necessidade ou interesse 
públicos” ou “por motivos de 
ordem técnica e operacional”. 
Todas as migrações ocorrerão 
após análise e aprovação do 
Ministério do Planejamento. 
“Quem precisa [de servidor pú-
blico] tem que justifi car porque 
está precisando. Muitas vezes, a 
gente recebe demanda de con-
curso e alguns órgãos tem uma 
sobra, um excesso de pessoal. 
Como [servidor público] não 
pode ser dispensado, então 
temos que aproveitar de outra 
forma”, disse Chiba. 

Para o servidor ou funcio-
nário de empresa estatal, em 
caso de transferência, “não 
muda nada, apenas o local 
de trabalho”. As realocações, 
segundo o governo, terão de 
respeitar as carreiras dos ser-
vidores, que terão mantidos os 
direitos e vantagens do órgão 
de origem, como salário, con-
tagem do tempo de serviços, 
férias e progressão funcional. 
Além disso, o caráter “irre-
cusável” da transferência, 
previsto na portaria, refere-se 
a uma imposição ao órgão de 
origem e não aos servidores, 
segundo o secretário (ABr).

CPI deverá recomendar medidas 
para reduzir custo do crédito

mentadas em seis meses, pelo 
BC e o Cade.

Para o senador, é necessário 
enfrentar a chamada “verticali-
zação” do mercado (quando um 
mesmo conglomerado fi nanceiro 
– geralmente, grandes bancos 
– controlam toda a cadeia do 
crédito), investir na educação 
fi nanceira dos brasileiros e me-
lhorar o ambiente institucional 
para a redução do custo e dos ris-
cos do crédito no país; inclusive, 
por meio de projetos de lei que a 
CPI apresentará ao Congresso.

“Com as audiências realiza-
das pela CPI, identifi camos um 
consenso: é preciso aprimorar 
determinadas normas neste 
complexo setor para se ampliar 
a concorrência, fundamental à 
redução dos juros do cartão de 
crédito e do cheque especial”, 
destacou. Segundo ele, “as taxas 
desses dois produtos são exor-
bitantes, abusivas, na média de 
400% ao ano, podendo chegar até 
1.000% ao ano, conforme fi cou 
comprovado durante os debates” 
(Ag.Senado).

Pezão: Rio não vence crime 
sem apoio do Exército

sados, se não contarmos com 
esta parceria”, disse Pezão, ao 
lado do secretário estadual de 
Segurança, general Richard 
Nunes. O militar comemorou 
a convocação de novos apro-
vados no concurso, que agora 
farão curso preparatório e 
deverão estar liberados para 
as ruas em 2019.

“Resolvemos um dos princi-
pais problemas que tínhamos, 
de recuperação de efetivo. 
Para nós, isto é prenúncio de 
um segundo semestre muito 
bom. Os índices de crimina-
lidade de junho, que serão 
anunciados na próxima sema-
na, são altamente favoráveis. 
Houve queda nas principais 
modalidades criminosas”, 
disse o general (ABr).

Justiça apreende carros e lancha do senador Romário



Entra ano e sai ano a 

violência fi ca cada vez 

mais exposta. E uma 

parcela importante para 

o futuro do nosso país 

é a que mais sofre com 

esta situação: os jovens.

Mais uma vez alarman-
te, o novo Atlas da 
Violência - divulgado 

esta semana pelo Ipea e Fó-
rum Brasileiro de Segurança 
Pública – mostra que o Brasil 
alcançou a marca histórica de 
62.517 homicídios no ano de 
2016. Deste número, 53,7% são 
jovens entre 15 a 19 anos. No 
país, 33.590 adolescentes saí-
ram de casa e não voltaram em 
2016, sendo que 94,6% eram 
do sexo masculino. Entre os 
homens, o crime mata mais do 
que qualquer doença, batendo 
56,5% das causas de óbito. 

Os dados também mostram 
como as políticas de segurança 
e públicas (que criam opor-
tunidades para este público) 
são falhas e inefi cientes. Os 
números aumentaram 7,4% 
em relação ao ano anterior. 
Considerando a década de 
2006-2016 o país sofreu um au-
mento de 23,3%. Nada efetivo 
foi feito para trazer segurança 
para as nossas crianças e isso 
é um problema complexo que 
começa na falta de investimen-
to em educação. Sem ensino, 
sem oportunidade. 

Com isso, o crime aparece 
como única solução, princi-
palmente para a parcela mais 
pobre da população. Isso sem 
contar a falta de investimento 
em infraestruturas básicas 
como saúde, moradia e trans-
porte. Essa conta chega a um 
resultado muito triste. Joga-
mos mais uma geração na mão 
do crime organizado que a usa 
como bem entende. Que a usa 

como soldados. 
O estudo aponta outra ques-

tão que deve ser debatida: em 
alguns estados o problema é 
ainda maior que em outros. En-
quanto houve redução nestas 
taxas em São Paulo, por exem-
plo, no Rio Grande do Norte 
cresceu 382,2% entre 2006 
e 2016. Isto é refl exo da falta 
de uma visão geral da situação 
pelos governantes. Mostra 
como nossos políticos fede-
rais (deputados, senadores e 
presidente) não conseguem 
coordenar políticas integradas. 

O crime se espalha pelas 
periferias, seja em uma favela 
ou em estados mais pobres. 
As facções são as mesmas do 
Oiapoque ao Chui e, na maio-
ria das vezes, passam dessas 
fronteiras para outros países. 
Em contraponto, as ações de 
nossas polícias são cada vez 
mais locais. Um contraste mor-
tal. Qualquer ação, como uma 
intervenção em um estado, não 
fará cócegas aos problemas. 
A questão deve ser tratada 
nacionalmente.

A situação é claramente 
preocupante, mas enquanto 
postergarmos as medidas 
de longo prazo, mais estes 
números baterão marcas his-
tóricas. É necessário investir 
nos nossos jovens hoje, para 
que se tornem adultos mais 
conscientes e ajudem a mudar 
o Brasil. Atualmente, a luta é 
ainda mais atrás. Não conse-
guimos deixá-los chegarem a 
fase adulta. 

O nosso futuro está mor-
rendo na nossa frente. Como 
pensar em novos políticos, se 
não deixarmos nossos jovens 
crescerem?

 
(*) - É especialista em segurança e 
diretor da CAME do Brasil. Possui 

mestrado em administração de 
empresas, MBA em fi nanças e 

diversas pós-graduações nas áreas 
de marketing e negócios.

Estamos matando
o nosso futuro

Marco Antônio Barbosa (*)
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ENCERRAR A EMPRESA COM PENDÊNCIAS
Empresa que tem processo trabalhista, pode encerrar o CNPJ, 
inclusive com funcionários afastados por auxílio doença e 
aposentadoria por invalidez? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGAR O E-SOCIAL SEM CERTIFICADO
Empresas optantes perlo simples nacional que não possuem funcio-
nários e apenas geram o pró-labore poderão entregar o E-social sem 
o certificado digital? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENVIO DAS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL
O envio das obrigações do E-Social é obrigatório a partir de qual data 
para todas as empresas. Deverão ser enviados com certificado próprio 
ou do contador? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES
Os Condomínios Residenciais se enquadram na Lei da Cota de Apren-
dizes? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A BASE LEGAL QUE INFORMA A OBRIGATORIEDADE DE POS-
SUIR PCMSO E PPRA, PARA OS CONDOMÍNIOS COM EMPREGADOS 
OU SÓ COM O SÍNDICO?

O PCMSO e o PPRA são de cumprimento obrigatório para todas as 
empresas que possuam a partir de 01 empregado registrado (CLT), 
conforme previsto na abertura das NR´s 7 e 9.

PAGAMENTO DO DSR SOBRE COMISSÕES
Empresa que paga salário fixo e comissões, terá que pagar DSR sobre 
comissões? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO
Qual a obrigatoriedade do ponto eletrônico para empresa com mais 
de 10 funcionários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de março de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Balanços patrimoniais

1. Contexto operacional – A Tellus IV Participações S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 27/08/2015. Sua sede está localizada na Rua Hungria, nº 
514, 10º andar, conjunto 102, sala 26 – São Paulo-SP e tem como atividade 
principal a compra, venda, locação e administração de bens próprios, 
móveis ou imóveis, prestação de serviços de consultoria não especializada, 
planejamento e assessoria empresarial, de qualquer natureza, a participa-
ção no capital e nos lucros de outras empresas nacionais ou estrangeiras na 
condição de acionista, sócia ou quotista, titular de debentures ou partes 
beneficiarias, em caráter permanente ou temporário, como controladora ou 
minoritária. A Companhia possui o controle das seguintes empresas: Esek 
Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. tem como objeto específico o pla-
nejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, loca-
ção e, especialmente, a venda do empreendimento imobiliário que será 
desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 195.649, 195.650, 
84.988 e 84.989 todas registradas perante o 18º oficial de Registro de Imó-
veis de São Paulo. Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S/A tem 
como objeto específico o planejamento, a promoção, desenvolvimento, 
incorporação, construção, locação e especialmente a venda do empreendi-
mento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas 
nº 1.835, 31.536, 10.247, 23.833, 21.389, 2.502, e 112.456 todas registra-
das perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, e ainda o 
imóvel situado nesta Capital à Pirajussara nº79, Butantã. Meribaspe II 
Empreendimentos Imobiliários SPE S/A tem como objeto específico o plane-
jamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, locação e 
especialmente a venda do empreendimento imobiliário que será desenvol-
vido nos imóveis objetos das matrículas nº 20.477 e 18.692 todas registra-
das perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, e ainda o 
imóvel situado nesta Capital à Rua Agostinho Cantú nº156 e Rua Desem-
bargador Armando Fairbanks nº70 Butantã, bem como o recebimento dos 
alugueis e parcelas decorrentes da locação e alienação, respectivamente, 
do referido empreendimento. Gessem Empreendimentos Imobiliários SPE 
S.A. tem como objeto específico o planejamento, a promoção, desenvolvi-
mento, incorporação, construção, locação e, especialmente, a venda do 
empreendimento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis situados à 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1830, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP: 04543-900, bem como o recebimento dos alu-
guéis e parcelas decorrentes da locação e da alienação, respectivamente, 
do referido empreendimento. Aenon Empreendimentos e Participações 
Ltda., tem como objeto social a compra e venda de imóveis, atividade de 
consultoria em gestão empresarial e participação em outras empresas. 2. 
Principais práticas contábeis – 2.1. Base de apresentação: As demons-
trações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e 
médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios previstos 
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e 
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas 
com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contá-
beis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstra-
ções financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado 
a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros 
pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como da 
análise de recuperabilidade dos imóveis a comercializar e dos demais riscos 
para determinação de outras provisões. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao trata-
mento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. A emissão das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela 
Diretoria em 28/05/2018. 2.2. Moeda funcional: As demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de Reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não possui 
transações em moeda estrangeira. 2.3. Base de consolidação: As demons-
trações financeiras Consolidadas incluem as operações da Companhia, e 
das controladas descritas na Nota 7. Todas as transações, saldos, receitas e 
despesas entre as controladas e a Companhia são eliminadas integralmente 
nas demonstrações financeiras, sendo destacada a participação dos acio-
nistas não controladores. i) Controladas As demonstrações financeiras de 
controladas, preparadas de acordo com as políticas contábeis consistentes 
com as da Controladora, são incluídas nas demonstrações financeiras con-
solidadas a partir da data na qual a Companhia obtém o controle, e conti-
nuam a ser consolidadas até a data em que o controle deixar de existir. 
Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são com-
binados integralmente e o valor patrimonial da participação dos acionistas 
não controladores é determinado pela aplicação do percentual de participa-
ção deles sobre o patrimônio líquido das controladas. 2.4. Apuração do 
resultado: As receitas de aluguéis são reconhecidas de forma linear com 
base no prazo dos contratos, levando em consideração o reajuste contra-
tual, e a receita de serviços é reconhecida quando da efetiva prestação dos 
serviços. As receitas da Companhia derivam principalmente do aluguel refe-
rente à locação do empreendimento. Os custos e as despesas são apresen-
tados de acordo com o objeto social específico da Companhia e suas con-
troladas, seguindo o regime de competência. 2.5. Caixa equivalentes de 
caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos 
bancários e aplicações financeiras. Para que uma aplicação financeira de 
curto prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele precisa ter con-
versibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um 
insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normal-
mente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem venci-
mento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data 
da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos finan-
ceiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.6. Contas a receber: Regis-
tradas primeiramente pelos valores faturados, com base nos contratos de 
aluguel e de serviços prestados, ajustadas pelos efeitos decorrentes do 
reconhecimento da receita de aluguéis de forma linear, apurada de acordo 
com o prazo previsto nos contratos, incluindo, quando aplicável, rendimen-
tos e variações monetárias auferidos. A provisão para créditos de liquidação 
duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administra-
ção para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber, 
considerando o seguinte critério: análise individual dos devedores, indepen-
dentemente do período de vencimento. As despesas com a constituição da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa são registradas na rubrica 
“Outras despesas operacionais” na demonstração do resultado, quando apli-
cável. 2.7. Instrumentos financeiros: De acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas NBC TG 
1000 (R1), o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instru-
mentos financeiros ativos e passivos da Companhia têm como base o custo 
amortizado. A Companhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor pre-
sente incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a 
Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. 
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconheci-
mento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amorti-
zado através do método de juros efetivos. 2.8. Estoque de imóveis: Com-
posto pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos 
estoques é composto pelo valor do terreno adquirido para incorporação 
imobiliária acrescido dos gastos com construção, impostos, taxas e encar-
gos financeiros. O Estoque de imóveis está apresentado no ativo circulante 
pois a Administração pretende iniciar a venda do imóvel dentro do próximo 
exercício. 2.9. Redução ao valor recuperável: Os valores contábeis dos 
estoques são revistos a cada data de apresentação das demonstrações 
financeiras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil 
exceda o valor recuperável estimado, sendo a valor são reconhecidas no 
resultado. 2.10. Investimentos em controladas: Os investimentos em con-
troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Para as 
empresas as quais a companhia detém o controle foram elaboradas 
demonstrações financeiras consolidadas. 2.11. Passivo circulante e não 
circulante: Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, 
registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encar-
gos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa 
efetiva de juros. 2.12. Tributos – IRPJ, CSLL, PIS e Cofins: A despesa com 
IRPJ e CSLL compreende os impostos de renda correntes e diferidos e são 
reconhecidos no resultado. O imposto corrente é o imposto a pagar espe-
rado sobre o lucro tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou 
substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações 
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercí-
cios anteriores. Quando aplicável, o imposto diferido é reconhecido com 
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 
passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins 
de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera 
serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, base-
ando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até 
a data de apresentação das demonstrações financeiras. Regime do Lucro 
Real: para a Companhia o regime de tributação é o Lucro Real, para o qual 
o IRPJ e a CSLL, do exercício corrente e diferido, são calculados com base 
nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$240 para IRPJ, e 9% sobre o lucro tributável para CSLL e 
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL, 
limitada a 30% do lucro tributável em cada exercício fiscal. Regime de lucro 
presumido: aplicável às controladas cujo faturamento anual do exercício 
imediatamente anterior tenha sido inferior a R$78.000 Nesse contexto, a 
base de cálculo do IRPJ e a CSLL são calculadas à razão de 32% sobre as 
receitas brutas e 100% quando for proveniente de receitas financeiras, 
sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares dos respectivos impostos 
e contribuição. Quanto ao PIS e Cofins, a base de cálculo é o total das recei-
tas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e 

Tellus IV Participações S.A.
CNPJ/MF nº 23.160.321/0001-59

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo
(reapre-

sentado)
(reapre-

sentado)
Circulante 2.663 536 173.340 1.486
Caixa e equivalentes de caixa 4 39 57 259 112
Títulos e valores mobiliários 5 2.571 443 4.956 1.334
Contas a receber – – 797 3
Estoque de imóveis 6 – – 165.511 –
Adiantamento a fornecedores – – 1.757 –
Impostos a recuperar 53 36 60 37
Não circulante 187.302 71.438 25.366 71.374
Estoque de imóveis 6 – – 25.366 71.374
Investimentos 7 187.302 71.438 – –
Total do ativo 189.965 71.974 198.706 72.860
Passivo
Circulante 4 24 8.574 839
Fornecedores – – 7.485 –
Obrigações sociais e fiscais 1 4 214 203
Adiantamento de clientes – – 67 –
Contas a pagar 3 20 734 636
Impostos correntes com 
recolhimento diferido – – 74 –

Patrimônio líquido 189.961 71.950 189.961 71.950
Capital social 8.1 19.307 11.000 19.307 11.000
Capital a integralizar 8.1 (260) (3.740) (260) (3.740)
Reserva de capital 8.2 171.421 65.327 171.421 65.327
Prejuízos acumulados (507) (637) (507) (637)
Participação de não controladores – – 171 71
Total do patrimônio líquido com 
participação de não controladores 189.961 71.950 190.132 72.021

Total do passivo e patrimônio líquido 189.965 71.974 198.706 72.860

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita líquida 9 – – 3.094 –
Lucro bruto – – 3.094 –
(Despesas) receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas 10 (576) (279) (2.090) (627)
Despesas tributárias (5) (10) (255) (28)
Outras receitas operacionais 11 – 100 – 670
Resultado de equivalência patrimonial 7 1.089 36 – –
Lucro/(prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro e dos impostos 508 (153) 749 15

Resultado financeiro
Receitas financeiras 67 189 180 219
Despesas financeiras (445) (238) (454) (245)
Lucro/(prejuízo) antes do imposto de 
renda e da contribuição social 130 (202) 475 (11)

Imposto de renda e contribuição social
Correntes 12 – – (270) (191)
Diferidos 12 – – (74) –
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 130 (202) 131 (202)
Lucro/(prejuízo) atribuído aos 
acionistas controladores 130 (202) 130 (202)

Lucro atribuído aos acionistas não 
controladores – – 1 –

Lucro/(prejuízo) por ação (em reais R$) 0,007 (0,018) – –

Demonstrações do Resultado
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 130 (202) 131 (202)
Total do resultado abrangente do 
exercício 130 (202) 131 (202)

Lucro atribuído aos acionistas controladores 1 –
Lucro/(prejuízo) atribuído aos 
acionistas não controladores 130 (202)

Demonstrações do Resultado Abrangente

Capital social Reserva de Prejuízos Participação de não
Nota subscrito A integralizar Capital  acumulados Total controladores Total

Saldos em 1º de abril de 2016 1.000 (188) 7.300 (435) 7.677 7 7.684
Aumento de capital social 8.1 10.000 (10.000) – – – – –
Integralização de capital – 6.448 58.027 – 64.475 64 64.539
Prejuízo do exercício – – – (202) (202) – (202)
Saldos em 31 de março de 2017 11.000 (3.740) 65.327 (637) 71.950 71 72.021
Aumento de capital social 8.1 8.307 (8.307) – – – – –
Integralização de capital – 11.787 106.094 – 117.881 99 117.980
Lucro líquido do exercício – – – 130 130 1 131
Saldos em 31 de março de 2018 19.307 (260) 171.421 (507) 189.961 171 190.132

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais

(reapre-
sentado)

(reapre-
sentado)

Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 130 (202) 131 (202)
Impostos correntes com recolhi-
mento diferido – – 74 –

Imposto de renda e contribuição social – – 270 191
Rendimentos das aplicações financeiras (67) (189) (180) (219)
Resultado de equivalência patrimonial (1.089) (36) – –
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Estoque de imóveis – – (119.503) (64.241)
Adiantamento a fornecedores – – (1.757) 1
Impostos a recuperar (17) (33) (23) (33)
Contas a receber – – (794) (3)
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores – 1 7.485 1
Obrigações sociais e fiscais (3) 2 95 2
Adiantamento de clientes – – 67 –
Contas a pagar (17) 20 98 636
IRPJ e contribuição social pagos – – (354) (4)
Caixa utilizado nas atividades 
operacionais (1.063) (437) (114.391) (63.871)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital nas investidas (114.775) (64.187) – –
Aquisição das aplicações financeiras (11.621) (60.440) (26.776) (62.933)
Resgate das aplicações financeiras 9.560 60.619 23.334 62.251
Caixa utilizado nas atividades de 
investimento (116.836) (64.008) (3.442) (682)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aporte de capital dos não controladores – – 99 64
Aporte de capital dos controladores 117.881 64.474 117.881 64.475
Caixa proveniente das atividades de 
financiamento 117.881 64.474 117.980 64.539

Aumento (diminuição) líquido (a) de 
caixa e equivalentes de caixa (18) 29 147 (14)

Caixa e equivalentes de caixa no 
início do exercício 57 28 112 126

Caixa e equivalentes de caixa no 
fim do exercício 39 57 259 112

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS e da 
Cofins são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. 2.13. Resultado por ação: 
O resultado por ação foi calculado de acordo com o Art. 187 – inciso VII da 
Lei nº 6404/76, o qual exige que seja apresentado nas demonstrações do 
resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante 
por ação do capital social (Resultado do exercício dividido pela quantidade 
de ações em circulação na data-base das demonstrações financeiras). 2.14. 
Reapresentações das demonstrações financeiras: A Companhia reava-
liou a natureza das aplicações financeiras e os conceitos de classificação 
destes títulos e decidiu por reclassificar para fins de melhor apresentação os 
saldos de caixa e equivalentes de caixa apresentados nas demonstrações 
financeiras referente ao exercício findo em 31/03/2017. As reclassificações 
foram efetuadas e seus reflexos encontram-se demonstrados abaixo:
a) Controladora 
Balanço Patrimonial 2017 Reclassificação 2017

(reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 500 (443) 57
Aplicações financeiras – 443 443

500 – 500

Demonstração do fluxo de caixa 2017
Reclassi-

ficação 2017
(reapre-

sentado)
Prejuízo líquido do exercício (202) – (202)
Rendimento das aplicações financeiras – (189) (189)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (248) (189) (437)
Aquisição de aplicações financeiras – (60.440) (60.440)
Resgate de aplicações financeiras – 60.619 60.619
Caixa líquido das operações de 
investimento (64.187) 179 (64.008)

Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa 39 (10) 29

b) Consolidado 
Balanço Patrimonial 2017 Reclassificação 2017

(reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 1.446 (1.334) 112
Aplicações financeiras – 1.334 1.334

1.446 – 1.446

Demonstração do fluxo de caixa 2017
Reclassi-

ficação 2017
(reapre-

sentado)
Prejuízo líquido do exercício (10.420) – (202)
Rendimento das aplicações financeiras – (219) (219)
Caixa líquido aplicado nas atividades
operacionais (63.652) (219) (63.871)

Aquisição de aplicações financeiras – (62.933) (62.933)
Resgate de aplicações financeiras – 62.251 62.251
Caixa líquido das operações de investimento – (682) (682)
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa 887 (901) (14)

3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei-
tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras 
empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência 
de cada uma das novas normas e alterações: Pronunciamento: CPC 48 
– Instrumentos Financeiros – Correlação as normas internacionais de con-
tabilidade – IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: classificação, mensuração, 
perda por redução ao valor recuperável e contabilização de hedge; Vigên-
cia: Exercícios anuais iniciados a partir de 01/01/2018. CPC 47 – Receitas 
de contratos com clientes – Correlação as normas internacionais de con-
tabilidade – IFRS 15 – sobre o reconhecimento de receita em transações 
de contratos com clientes; Vigência: Exercícios anuais iniciados a partir de 
01/01/2018. CPC 06 (R2) – Arrendamento mercantil – Refere-se à definição 
e a orientação do contrato de arrendamento previsto no IFRS 6 – IAS17; 
Vigência: Exercícios anuais iniciados a partir de 01/01/2019. O CPC 47 e 48 
são aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2018 e o CPC 6 (R2) a partir de 
01/01/2019 a todas as empresas que não optaram pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 
1000 (R1). Atualmente, a Administração da Companhia está aguardando a 
atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às peque-
nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar os efeitos em suas 
demonstrações financeiras. 4. Caixa e equivalente de caixa – Contemplam 
numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de liquidez 
imediata, conforme composição abaixo:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

(reapresentado) (reapresentado)
Caixa e bancos 39 57 252 103
Aplicações financeiras – – 7 9

39 57 259 112
As aplicações automáticas e compromissada DI são de curto prazo junto 
ao Itaú Unibanco S.A. de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. A remuneração média destes investimentos variou entre 
97% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
5. Aplicações Financeiras      Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
(reapresentado) (reapresentado)

Itaú – Soberano DI LP 2.571 443 4.956 1.334
2.571 443 4.956 1.334

A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). 6. Estoques de imóveis – Esek Empre-
endimentos Imobiliários SPE S.A. Tipo de projeto: Residencial; Localidade: 
São Paulo-SP; Início das obras: Dezembro de 2018; Percentual do projeto 
que já foi construído: 0%; Previsão de conclusão do projeto: Novembro de 
2020. Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. Tipo de projeto: 
Uso Misto; Localidade: São Paulo-SP; Data de início do projeto: Novembro 
de 2015; Início das obras: Abril de 2018; Percentual do projeto que já foi 
construído: 0%; Data de conclusão do projeto: Março de 2020. Meribaspe II 
Empreendimentos Imobiliários S.A. Tipo de projeto: Residencial; Localidade: 
Santos-SP; Início das obras: Maio de 2019; Percentual do projeto que já 
foi construído: 0%; Data de conclusão do projeto: Abril de 2021. Gessem 
Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. Tipo de projeto: Comercial; Locali-
dade: Santos-SP; Total: 11 salas comerciais.
Composição do custo do imóvel a comercializar 2018 2017
Custo de aquisição de terreno 65.973 65.973
Custos com projetos 7.088 1.571
Custos com impostos e taxas 6.561 3.762
Imóveis concluídos (a) 91.058 –
CEPAC – Potencial Construtivo (b) 5.357 –
Taxa de administração SDI 544 68
Adiantamento para aquisição de terreno (c) 14.296 –

190.877 71.374
Circulante 165.511 –
Não circulante 25.366 71.374
a) Em 12/07/2017 a Companhia, através da investida Gessem, adquiriu os 
andares 10º ao 14º Andar da Torre l, 2º ao 4º Andar, 9º ao 11º Andar da 
Torre ll e em 23/03/2018 adquiriu 5 salas do Bloco III do Condomínio São 
Luiz pelo valor de R$86.628 mais R$4.431 de gastos com taxas e impostos. 
b) Em dezembro de 2017 a Companhia, através da controlada Meribaspe, 
adquiriu da Associação Educacional Irmãs Salesianas de São Paulo, o saldo 
de potencial construtivo correspondente a uma área de 3.749,53 m2 pelo 
valor de R$5.344, acrescidos das despesas de registro em cartório no valor 
de R$13. c) Valor refere-se aos adiantamentos realizados pera aquisição 
de terrenos: i) Em maio de 2017 a controlada Esek firmou um instrumento 
particular de promessa de permuta futura de Imóveis e outras avenças, para 
aquisição de imóveis pertencentes a Romacre Empreendimentos Ltda., 
matriculas 84985, 84.986, 84.987, a operação possui cláusulas resoluti-
vas, motivo pelo qual o valor não se encontra integralmente contabilizado 
no exercício. A compra ocorreu através de permuta física das unidades do 
futuro empreendimento a ser incorporado, totalizando 830 metros de área 
construída além do pagamento de R$1.500, sendo R$50 no ato da assina-
tura e o restante em 30 parcelas mensais. ii) Em 09/03/2018 foi assinado 
o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel 
e Outras Avenças celebrados entre a controlada Aenon e a Participações 
de Imóveis VHF Limitada para aquisição de um imóvel comercial pelo valor 
de R$49.461, até 31/03/2018 o valor pago a título de sinal foi de R$ 4.538. 
iii) Em 09/03/2018 a controlada Aenon assinou o Instrumento Particular de 
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças celebrados 
com a YKK do Brasil Ltda. para aquisição de terreno no valor de R$72.461, 
até 31/03/2018 o valor pago a título de sinal foi de R$6.000. O imóvel comer-
cial a ser adquirido da VHF Limitada será utilizado para pagamento parcial, 
através de permuta, do terreno a ser adquirido da empresa YKK do Bra-
sil. Além disso, para que as operações fossem realizadas houve custos de 
corretagem no montante de R$3.708. A intenção principal da Companhia 
é o desenvolvimento dos empreendimentos com alienação dos estoques 
durante ou após a conclusão do desenvolvimento dos respectivos empre-
endimentos, por essa razão o mantém contabilizado como estoque tendo a 
Companhia iniciado os procedimentos para a identificação de compradores, 
a operação de locação das unidades tem como objetivo potencializar o valor 
da venda de mercado do imóvel. O valor dos estoques é avaliado anual-
mente para fins de redução ao valor recuperável (impairment). A avaliação 
é efetuada através de laudos específicos preparados por especialistas do 
setor imobiliário e que levam em conta a expectativa do valor de transação 
do imóvel quando completamente edificado descontado dos custos e despe-

sas incorridas e a serem incorridas até a sua concretização. Em 31/03/2018 
não existia expectativa de perda em relação ao valor recuperável dos esto-
ques a ser registrado nas demonstrações financeiras.
7. Investimento – a) Composição do investimento Controladora

2018 2017
Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 17.482 16.742
Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 60.453 46.793
Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 8.029 7.903
Gessem Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 84.258 –
Aenon Empreendimentos e Participações Ltda. 17.080 –

187.302 71.438
b) Posição patrimonial das investidas

Participação Ativo
Patrimônio 

líquido Resultado
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Esek 99,90% 99,90% 17.659 16.869 17.418 16.758 11 48
Meribaspe 99,90% 99,90% 61.099 47.510 60.513 46.840 (216) 146
Meribaspe II 99,90% 99,90% 8.073 7.945 8.038 7.911 (84) (62)
Gessem 99,90% – 92.010 – 84.329 – 1.329 –
Aenon 99,99% – 128.585 – 17.081 – 50 –
c) Movimentação dos investimentos Controladora

2018 2017
Saldo em 1º de abril 71.438 7.215
Aporte de capital 114.775 64.187
Equivalência patrimonial 1.089 36
Saldo em 31 de março 187.302 71.438
8. Patrimônio líquido – 8.1. Capital social: Em 31/03/2018 o capital 
social subscrito é de R$19.307 representado por 19.306.946 (R$11.000 e 
11.000.000 em 2017) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
No exercício findo em 31/03/2018, o capital integralizado era de R$19.047 
(R$7.260 em 2017).

Acionista
% parti-
cipação

Integra-
lizado

Capital social 
A integralizar Total

SDI Administração de Bens 2,62% 470 34 504
Camon I LP 32,46% 6.193 75 6.268
Camon II LP 32,46% 6.193 75 6.268
Camon III LP 32,46% 6.191 76 6.267

100,00% 19.047 260 19.307
Em novembro de 2016 as acionistas decidem aumentar o capital social da 
Companhia no montante de R$10.000, mediante a emissão de 10.000.000 
de novas ações ordinárias totalmente subscritas e parcialmente integraliza-
das. Em agosto de 2017 as acionistas decidem aumentar o capital social da 
Companhia em R$8.307, mediante a emissão de 8.306.946 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor, totalmente subscritas e parcialmente 
integralizadas. 8.2. Reserva de capital: É composto por 90% dos valores 
integralizados na entidade para a subscrição de ações cujo saldo é de 
R$171.421 (R$65.327 em 2017). 8.3. Destinação do resultado: A Compa-
nhia deverá distribuir anualmente o lucro líquido ajustado na seguinte forma: 
a) 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% do capital 
social, sendo que a Companhia poderá optar por não constituir a reserva 
legal no exercício em que seu saldo, acrescido do montante das reservas 
de capital descritas no artigo 182, § 1º da Lei nº 6.404/76, exceder 30% do 
capital social; b) 1% do saldo restante, após a alocação definida no item 
“a” acima, será distribuído aos acionistas como dividendo obrigatório; e c) 
O saldo restante, após as distribuições descritas nos itens “a” e “b” acima, 
poderá ser, integral ou parcialmente distribuído aos acionistas ou destinado 
à reserva para investimento. A Companhia não constituiu reserva legal ou 
distribuiu dividendos no exercício devido aos prejuízos acumulados.
9. Receita líquida Consolidado

2018 2017
Receitas de locações 3.196 –
Impostos incidentes sobre a receita (102) –

3.094 –
10. Despesas gerais e administrativas – As composições das despesas 
gerais e administrativas estão distribuídas da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Serviços de Terceiros (480) (127) (970) (364)
Condomínio (a) – – (716) –
Anúncios e publicações (43) (25) (171) (102)
Propaganda e publicidade – – (118) –
Viagens e estadias (26) (8) (28) (8)
Fretes e carretos (7) (4) (23) (12)
Legais e Judiciais (9) (110) (13) (111)
Despesas com cartório (1) (1) (12) (5)
Outras despesas administrativas (10) (4) (39) (25)

(576) (279) (2.090) (627)
(a) Refere-se ao pagamento de condomínio das áreas não locadas do 
empreendimento comercial adquirido pela controlada Gessem.
11. Outras receitas operacionais Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Ganho na alienação de bens imobili-
zados (a) – – – 670

Outras receitas operacionais (b) – 100 – –
– 100 – 670

(a) Nos imóveis adquiridos pela controlada Meribaspe em 2015 haviam 
móveis e equipamentos, os quais foram avaliados e leiloados pela Sold Repre-
sentação Comercial e Negócios Ltda., empresa especializada em leilões. Os 
móveis e equipamentos foram arrematados pelo valor de R$729 e baixados 
pelo custo avaliado em R$ 177. (b) Em 15/12/2016 a Tellus IV emitiu uma 
Nota de débito no valor de R$100 para empresa Nobe Empreendimentos e 
Participações Ltda. referente ao reembolso das despesas correspondentes 
ao desenvolvimento do projeto de um empreendimento no qual a Compa-
nhia não tem mais interesse em participar. O valor foi recebido em janeiro de 
2017. 12. IRPJ e CSLL – As despesas de IRPJ e CSLL estão conciliadas às
alíquotas nominais como segue: 2018 2017
Receita de locação 3.196 –
Base de presunção 32% 1.023 –
Outras receitas – 729
Receitas financeiras e outras receitas 113 30
Total da base de cálculo dos tributos 1.136 759
IRPJ e CSLL debitados ao resultado:
IRPJ e CSLL – 24% (273) (182)
IRPJ adicional – 10% (71) (9)
Total (344) (191)
IRPJ e CSLL correntes (270) (191)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido (74) –
Total (344) (191)
13. Partes relacionadas – São partes relacionadas os controladores da 
Companhia, informados na Nota 8, bem como as empresas que fazem parte 
do grupo societário dos sócios. O estatuto social da Companhia não prevê 
remuneração para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de 
administração. As operações com partes relacionadas referem-se aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário com a SDI no total de R$476 
(R$68 em 2017) conforme informado na Nota 6. 14. Instrumentos finan-
ceiros – 14.1. Gestão de risco de capital: A Companhia administra seu 
capital para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, ao 
mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações por meio da otimização do patrimônio. 14.2. 
Gestão de risco de liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento 
do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropriado 
de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de 
captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia 
gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 
bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue ade-
quados, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos 
e reais e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos 
financeiros. 13. Provisão para demandas judiciais – Atualmente a Compa-
nhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não registrando, 
portanto, provisão para demandas judiciais em 2018 e 2017.

Arthur José de Abreu Pereira André Ferreira de Abreu Pereira
José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061.813/O-2

Diretores

Aos Acionistas e Administradores da
Tellus IV Participações S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Tellus IV Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como 
“Controladora” e “Consolidado”, respectivamente, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/03/2018 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 cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e con-
solidada, da Tellus IV Participações S.A. em 31/03/2018, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às peque-
nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras 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 Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/03/2017, 
apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros audi-
tores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 
05/05/2017. Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração 
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, 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 responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, 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 distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, 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 sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 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 respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa-
tiva 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 divul-
gações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas 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 manterem em continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte-
údo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 28 de maio de 2018.
Ernst & Young
Auditores Independentes S.S.  Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
CRC- 2SP 034.519/O-6  Contador CRC-1SP 209.240/O-7

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

BRASILMETAL S/A
NIRE Nº 35300213556
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 13.07.2018, 
às 10h30 na Avenida Casper Líbero, nº 58, sala 1000 – São Paulo – SP, a fim de delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: a) Adaptação à Lei nº 6.404/76 e Reforma do Estatu-
to social; b) Eleição da Nova Diretoria c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo,
02/07/2018. José Luiz Alves – Acionista.                                                     (05, 06 e 07/07/2018)

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 13 de Julho de 2018, às 11 Horas

Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em AGE da Compa-
nhia, a ser realizada às 11 horas do dia 13/07/2018, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) retifi cação do item 5.1.5 da ata de AGOE da Companhia realizada em 30/04/2018 (“AGOE de 30.04.2018”), 
referente à reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para que dele conste de maneira ex-
pressa o prazo de mandato dos seus membros; (ii) retifi cação do item 5.1.5.1 da ata de AGOE de 30.04.2018, para que 
dele conste expressamente que os membros do Conselho de Administração da Companhia reeleitos na AGOE de 30.04.2018 
tomarão posse de seus respectivos cargos após a aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil; (iii) retifi cação 
do item 5.1.4 da ata de AGOE de 30.04.2018 para dele constar que o saldo de juros sobre capital próprio provisionado 
em favor dos acionistas e não pagos em razão da ausência de manifestação de referidos acionistas no prazo legal foi ori-
ginado em razão de pagamentos de juros sobre capital próprio aprovados entre os anos de 2008 e 2014; (iv) ratifi cação 
da deliberação a respeito da reversão da provisão de juros sobre capital próprio, tendo em vista que referida matéria não 
havia constado do edital de convocação e da ordem do dia de referida AGOE de 30.04.2018; e (v) ratifi cação de todas as 
demais deliberações tomadas na AGOE de 30.04.2018. Os acionistas poderão participar da AGE, ora convocada, por si, 
seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 3/07/2018.

BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO
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Especial

Carolina Gonçalves/Agência Brasil

No Brasil, instituições como o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai), responsável pela formação 
profi ssional, confi rmam a tendência dessa revolução.

Baseado neste cenário, estudo divulgado ontem (5) pelo Se-
nai mostrou que 30 novas profi ssões vão surgir ou ganhar mais 
relevância com a chamada indústria 4.0, conceito relacionado às 
chamadas fábricas inteligentes, da quarta revolução industrial, 
determinada pelas tecnologias digitais, como internet das coisas, 
big data e inteligência artifi cial.

As novas profi ssões foram identifi cadas em oito áreas que o 
estudo realizado pelo Senai considera com aquelas que serão mais 
impactadas pelas novas tecnologias relacionadas à indústria 4.0: 
setor automotivo; alimentos e bebidas; construção civil; têxtil e 
vestuário; tecnologias da informação e comunicação; máquinas 
e ferramentas; química e petroquímica; e petróleo e gás.

Entre essas profi ssões estão as de mecânico de veículos híbridos 
e mecânico de telemetria (automotivo); técnico em impressão de 
alimentos (alimentos e bebidas); técnico em automação predial 
(construção civil); engenheiro em fi bras têxteis (têxtil e vestu-
ário); engenheiro de cibersegurança especialista em big data 
(tecnologia da informação); projetista para tecnologias 3D (má-
quinas e ferramentas); técnico especialista no desenvolvimento 
de produtos poliméricos (química e petroquímica); e especialista 
para recuperação avançada de petróleo (petróleo e gás).

Setor automotivo
O trabalho do Senai destaca que o potencial transformador é 

maior em alguns setores, entre eles o automotivo. A explicação 
está no desenvolvimento de tecnologias como a dos carros híbridos 
e a evolução de ferramentas veiculares como os computadores 
de bordo, cada vez mais utilizados pelos fabricantes como um 
atrativo de vendas e comodismo para o motorista. A expectativa 
é que tecnologias como robótica colaborativa e comunicação en-
tre máquinas por meio da internet das coisas impactem tanto as 
etapas de concepção quanto as de produção da área automotiva.

Na industria 4.0, novas profi ssões vão surgir em um ambiente controlado por inteligência artifi cial.

Ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima.
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Estudo aponta 30 profi ssões que 
estão surgindo com a indústria 4.0
Não há dúvida de que a corrida 
tecnológica vem impactando 
fortemente as profi ssões em 
diversos países do mundo, criando, 
inclusive, novas atividades para 
atender a uma demanda crescente 
do mercado que busca se atualizar 
frente aos concorrentes

O ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Marcos Jorge, lan-
çou o Portal HUB i4.0, com objetivo de 
promover a indústria 4.0, em um esfor-
ço conjunto entre o governo e o setor 
privado. O evento faz parte da agenda 
criada em março para a modernização 
da indústria nacional.

“Assim como já acontece em outros 
países, o Brasil precisa promover trans-
formações inovadoras de eficiência, 
qualidade e redução de custos em seus 
parques industriais, para assim garantir 
ganhos expressivos de competitividade”, 
declarou o ministro.

O portal faz a integração de temas 
como robótica, internet das coisas, in-
teligência artifi cial e armazenamento de 
dados na nuvem. O ministro disse que, 
além da tecnologia, a indústria 4.0 deve 
permear ações de melhoria do ambiente 
de negócios. Foram listadas 10 medidas, 
como sensibilização e engajamento da 

indústria, fi nanciabilidade e conexões 
globais.

A ferramenta vai funcionar como um 
marketplace de tecnologia, ou seja, mo-
delo de negócio eletrônico que oferta 
produtos e serviços de diversos vende-
dores em um único ambiente. “Permitirá 
também que bancos e agentes fi nanceiros 
ofereçam crédito e mecanismos adicio-
nais de fi nanciabilidade para o apoio das 
indústrias de qualquer segmento econô-
mico”, acrescentou o ministro.

Marcos Jorge defendeu ainda ações 
como redução de impostos para aquisição 
de robôs colaborativos, harmonização 
regulatória e apoio às startups. Segun-
do o ministro, nos próximos três anos, 
o BNDES aportará R$ 5 bilhões com 
spread pela metade para as linhas desse 
setor. Recursos para modernização dos 
parques industriais serão disponibilizados 
também pelos bancos regionais e pela 
empresa pública Finep (ABr).

Ministério lança portal para promover indústria 4.0 no país

Novas profi ssões em oito áreas
É o caso da mão de obra que será exigida para lidar com o 

computador de bordo, por exemplo. Este sensor responsável 
pelo monitoramento de dados dos carros, como aceleração, tem-
peratura do motor e do ar, oferece aos motoristas instrumentos 
para regulagem e programação de velocidade e estimativas de 
tempo de viagem. É o mecânico especialista em telemetria que 
programa esses computadores, faz diagnóstico e reparos das redes 
eletrônicas. Ao ouvir representantes de empresas, de sindicatos 
de trabalhadores, de universidades que atuam ou estudam esse 
segmento, o Senai projetou que, nos próximos dez anos, 31% a 
50% das empresas do segmento demandem profi ssionais com 
esta especialização.

"Preciso estar qualifi cado”
Já em 1990, bem antes das 

projeções atuais, o técnico ele-
trônico Luis Marcelo da Silva teve 
o primeiro contato com um robô 
quando trabalhava na empresa 
ATH Albarus, em Porto Alegre, 
mas foi em 2000, já na GM da 
capital gaúcha, que trabalhou 
diretamente com a robótica. “No 
início, ninguém entendia muito 
de robótica, pois era o início da 
GM e por aqui não era tão comum 
o uso de robôs nas fábricas. 
Vinham técnicos de São Paulo e 
representantes dos fornecedores 
de equipamento que foram nos 
passando o conhecimento no dia 
a dia e com cursos. Com o tempo, 
fomos nos acostumando com o 
equipamento”, afi rmou.

Mesmo trabalhando 18 anos 
na área, Luis Marcelo somente 
entrou no Senai bem mais tarde, 
se formando em tecnólogo de 
automação industrial em 2016. 
Hoje, aos 46 anos, Luis Marcelo 
trabalha em uma empresa de 

engenharia multinacional espanhola, apontada como líder na 
indústria automobilística europeia - Gestamp Automoción – em 
Gravataí, também no Rio Grande do Sul. “Preciso fi car bem 
qualifi cado para qualquer vaga de emprego. O futuro na área de 
robótica é um caminho sem volta e a profi ssão de robotista vai 
se ampliar cada vez mais, assim como em outras áreas ligadas à 
tecnologia”, avaliou.

Tecnologia da informação

Outro setor que está no centro da quarta revolução industrial 
é o de tecnologias de informação e comunicação. A segurança no 
mundo digital tem recebido atenção especial em todo o mundo, 
principalmente, quando se trata de redes sociais e armazenamento 
de informações estratégicas em nuvem. Segundo o Senai, esta tem 
sido apontada como uma das maiores preocupações dos empresá-
rios. E isso acende uma luz na formações como a de engenheiro 
de cibersegurança e analista de segurança e defesa digital.

As tendências profi ssionais do setor de Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação (TIC) transpassam setores econômicos 
e refl etem em mudanças e necessidades de aperfeiçoamentos 
de profi ssionais que atuam neste segmento em qualquer área. 
Além de apontar profi ssões já presentes do mercado, como as de 
técnico em desenvolvimento de sistemas e técnico em redes de 
computadores, o levantamento destaca novas atividades como a 
de analista de internet das coisas (IoT), com uma tendência de 
aumento da demanda por esses profi ssionais em torno de 11% 
a 30% nos próximos dez anos.

Reprodução
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Quem poderia dizer que 

em 1902 foi trazido para 

o Brasil um modelo de 

negócio que até hoje é 

considerado moderno e 

sustentável? 

Foi com a iniciativa do 
padre suíço Theodor 
Amstad que, em Nova 

Petrópolis, na região da Serra 
Gaúcha, em conjunto com 
outras 19 pessoas, fundou a 
primeira cooperativa de cré-
dito da América Latina, em 
atividade até hoje. O sacerdote 
inspirou-se em um movimento 
que começou com Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, alemão que 
criou em 1864 a Associação 
de Caixa de Crédito Rural de 
Heddesdorf. 

A partir dessa iniciativa, 
o movimento não somente 
se expandiu pela Alemanha, 
mas também por outros paí-
ses, conquistando amplitude 
mundial. Com mais de 150 
anos, o cooperativismo de 
crédito contribui para o desen-
volvimento socioeconômico 
em muitas nações, de todos 
os continentes – são 68 mil 
cooperativas de crédito e 235 
milhões de associados ao redor 
do planeta, responsáveis por 
U$ 1,4 trilhão em depósitos, 
conforme dados do Conselho 
Mundial das Cooperativas de 
Crédito (Woccu, em sua sigla 
em inglês). 

Então, nos perguntamos: 
esse modelo inspirador, trans-
parente e centrado no ser 
humano e na cooperação 
entre pessoas, cujos recursos 
gerados pela cooperativa de 
crédito a qual se associam 
permanecem na sua região de 
origem, distribuindo riqueza e 
criando empregos nas comuni-
dades, não teria mais espaço 
para crescer no Brasil?

A participação do coopera-
tivismo de crédito em nosso 
País ainda é muito pequena 
quando comparada às rele-
vantes presenças do segmento 
cooperativista de crédito em 
economias maduras da Europa 
Ocidental e da América do Nor-
te. Na França e na Alemanha, 
por exemplo, as cooperativas 
de crédito participam com 60% 
e 20%, respectivamente, dos 
depósitos totais do sistema 
fi nanceiro. 

No Brasil, segundo dados 
do Banco Central, 1.017 coo-
perativas de crédito são res-
ponsáveis por R$ 90,9 bilhões 
em saldo de depósitos e 8,9 
milhões de associados. Elas 
estão fi sicamente presentes 
em aproximadamente metade 
dos munícipios brasileiros e 
representam 3,6% do Sistema 
Financeiro Nacional. Além 
disso, têm a chancela do FG-
Coop, que é o fundo garantidor 
que protege depositantes e 
investidores, contribui com a 
manutenção da estabilidade do 
Sistema Nacional de Crédito 
Cooperativo e iguala as condi-
ções de competitividade com 
os bancos comerciais.

Inserido nesse contexto, o 
Sicredi – instituição fi nanceira 
cooperativa com mais de 3,7 
milhões de associados em 22 
estados brasileiros e no Distri-
to Federal – tem contribuído 
para o crescimento sólido e 
sustentável do cooperativismo 
de crédito. Pioneiro – não por 

acaso, a cooperativa fundada 
em 1902 se chama atualmente 
Sicredi Pioneira – e referência 
nacional e internacional pela 
organização em sistema, com 
padrão operacional e utilização 
de marca única, o Sicredi conta 
atualmente com 116 cooperati-
vas de crédito fi liadas, presen-
tes em 1.187 municípios, sendo 
que em 204 deles é a única 
instituição fi nanceira atuante.

Palavras mais que atuais, 
cooperar e compartilhar são 
princípios inerentes ao coope-
rativismo, que têm o poder de 
transformar nossa sociedade e 
contribuir para a construção 
de um futuro melhor, pois 
ao mesmo tempo em que os 
objetivos comuns dos asso-
ciados são alcançados e suas 
necessidades atendidas, a 
comunidade é benefi ciada com 
o desenvolvimento local, pro-
movido pela geração de valor 
econômico, social e ambiental 
das cooperativas de crédito. 

Esses conceitos tão contem-
porâneos, se unem aos inves-
timentos em tecnologia, por 
meio dos quais as cooperativas 
de crédito já disponibilizam 
soluções – entre elas contas 
100% digitais, como o Woop 
Sicredi – que contemplam as 
demandas do público jovem. 
Isso tudo com o diferencial de 
conectar não só pessoas, mas 
também propósitos.

Agora, você pode estar 
pensando: na prática, quais 
os benefícios que eu tenho ao 
me associar a uma cooperativa 
de crédito? A resposta começa 
pelo fato de você ter participa-
ção dos resultados da sua co-
operativa, e essa participação 
estar diretamente relacionada 
com o que você gera de receita 
para ela. E isso não tem a ver 
com a quantia que você tem na 
sua conta, mas o quanto você 
utiliza de produtos e serviços, 
gerando mais rentabilidade 
à cooperativa de crédito. O 
conceito é o de crescimento 
para todos e você, como asso-
ciado e – literalmente – dono 
do negócio, também colhe 
benefícios diretos e indiretos. 

Além disso, a cooperativa 
de crédito tem total interesse 
na saúde fi nanceira de seus 
associados e consegue compe-
tir no mercado fi nanceiro com 
taxas e juros mais justos. Tais 
fatos, ligados aos diferenciais 
de relacionamento próximo, 
consultoria customizada, con-
cessão de crédito consciente, 
entre tantos outros, explicam 
a inadimplência abaixo da 
média de mercado, registrada 
no Sicredi, por exemplo, mas 
também em outros sistemas 
do segmento.

Finalmente, as cooperativas 
de crédito são sociedades de 
pessoas, e não de capital, o 
que signifi ca que qualquer as-
sociado, independentemente 
do valor que possui em capital 
social, tem os mesmos direitos 
e deveres que os demais. Por 
conta disso, o cooperativismo 
de crédito é um modelo econô-
mico e social que atua de forma 
extremamente democrática e 
inclusiva. 

Tem algo mais moderno e 
sustentável que isso?

(*) - É presidente da SicrediPar, da 
Central Sicredi PR/SP/RJ

e conselheiro do Conselho Mundial 
das Cooperativas de Crédito

(www.sicredi.com.br). 

Secular, não há
nada mais moderno que o 
cooperativismo de crédito

Manfred Alfonso Dasenbrock (*)
Rodrigo Venâncio (*)

Nesta busca, os olhares se 
voltam primeiramente 
para os ‘vilões’ de pra-

xe: “enxugar” o orçamento, 
rever o planejamento, reduzir 
os custos, cancelar projetos e 
investimentos. Todos pontos 
importantes; no entanto, há 
um grande potencial fi nanceiro 
a ser revisto, que grande parte 
das vezes é negligenciado: a 
gestão do ciclo de caixa e da 
necessidade de investimento 
em giro.

Ilustrando com um exemplo 
prático: imagine uma empresa 
que compra e vende apenas 
um produto. Essa empresa 
adquire o produto por R$ 100 
com um prazo médio de pa-
gamento (PMP) de dois dias 
e revende por R$ 200 a seus 
clientes com um prazo médio 
de recebimento (PMR) de três 
dias. Imagine que a empresa 
compre e revenda um produto 
por dia nos seus primeiros dias 
de operação. 

Fica claro que no terceiro dia, 
ela terá que pagar seu fornece-
dor, antes mesmo de ter recebi-
do de seu cliente, pois tem um 
ciclo de caixa positivo (defi nido 
como a diferença entre PMR e 
PMP). O negócio tem então uma 
necessidade de investimento 
em giro para conciliar esta dí-
vida. Logo, a empresa fará um 
empréstimo bancário ou terá 
a quantia de capital aportada 
pelo proprietário. 

O ciclo de caixa positivo é 
então prejudicial às empresas? 
Não necessariamente. Muitas 
vezes ele é uma estratégia 
de negócios para alavancar 
as vendas dando um maior 
prazo de pagamento aos seus 
clientes. Para ilustrar como a 

Uma visão prática sobre como 
reduzir a necessidade de caixa

É natural, na gestão financeira de uma empresa, a busca constante por alavancas de resultados, 
especialmente em tempos difíceis, como tem sido os últimos anos para os negócios no Brasil.

Os olhares se voltam primeiramente para os ‘vilões’ de praxe: 

“enxugar” o orçamento, rever o planejamento, reduzir os custos, 

cancelar projetos e investimentos.
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Quanto ao desenho do pro-
jeto, aumentou-se a efi ciência 
da gestão, assim como, a im-
plementação de um novo pro-
cesso, paralelizando o desenho 
com a compra de materiais e 
equipamentos para a obra. O 
financiamento foi otimizado 
através de intervenções no 
processamento das aplicações 
dos clientes e o registro de 
um “pré-projeto” com a Caixa 
Econômica.

Para a comercialização, rees-
truturou as operações de venda 
dando incentivos a velocidade 
da venda. Finalmente, no 
caso de registro de contratos, 
a empresa montou um novo 
time para o suporte às vendas, 
validando toda a documenta-
ção necessária e acelerando o 
processo com cartórios locais.

Como resultado, houve uma 
liberação de R$ 715 milhões no 
caixa da empresa, pois as ações 
estabelecidas, permitiram que 
o capital de giro caísse 13,5%, 
enquanto isso a receita cresceu 
25% entre 2012 e 2015. Em 
contrapartida, se a necessidade 
de capital líquido continuasse 
crescendo na mesma veloci-
dade aos anos prévios ao pro-
grama, segundo o artigo, em 
2015 ele seria em torno de R$ 
2 bilhões maior que o operado 
naquele ano.

A principal preocupação de 
gestores quanto a melhoria do 
ciclo de caixa é não prejudicar 
a rentabilidade da companhia. 
No entanto, a construtora 
mostrou como é possível uma 
melhor gestão do ciclo de caixa 
e capital de giro, revendo e oti-
mizando seus processos e não 
impactando a receita.

(*) - É Analista da Peers Consulting 
(http://peers.com.br/). 

necessidade de capital de giro 
líquido afeta a rentabilidade da 
empresa, exemplifi co com um 
estudo de caso, publicado por 
Zeidan e Shapir no Journal of 
Corporate Finance, em 2017.

Até 2004, o crédito imobiliá-
rio no Brasil era restrito, devido 
ao cenário macroeconômico. 
Desde então, muitos produtos 
financeiros foram lançados 
para famílias, o salário mínimo 
aumentou e o desemprego caiu. 
Em 2009, o governo lançou o 
programa “Minha Casa Minha 
Vida”, com subsídios de cente-
nas de bilhões de reais.

Uma construtora brasileira 
fez sua atividade saltar neste 
período. Até 2006, a empresa 
construía em média 3 mil uni-
dades por ano, aumentando 
para 25 mil entre 2007 e 2010 
e para mais de 38 mil desde 
então. As empresas do setor 
imobiliário apresentavam duas 
principais características neste 
período: forte crescimento de 
receita e um longo e positivo 
ciclo de caixa.

Com o aumento de ativida-
de, essa construtora viu sua 
receita crescer 26%, de 2010 
a 2012. No entanto, o capital 
de giro líquido cresceu 33% 
no mesmo período. A gestão 
do capital de giro não é algo 
comum na construção civil. 
No entanto, possuía necessi-
dade de liberar mais recursos 
para projetos, visto a deman-
da crescente do mercado e 
implementou um programa 
de gestão de ciclo de caixa, 
em janeiro de 2013.

O programa implementado 
identificou cinco possíveis 
alavancas para aumentar a efi ci-
ência do ciclo de caixa: redução 
do tempo médio de compra e 
registro de terreno, desenho 
do projeto, financiamento, 
comercialização e registro de 
contratos. No caso da compra 
e registro do terreno, foram 
tomadas ações como a inclusão 
de um processo de checklist 
com todos as possíveis variáveis 
que poderiam afetar o tempo 
do processo. 
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Paulo Milliet Roque (*) 

Está previsto para julho de 2018 
o início da disponibilização do DNI 
(Documento Nacional de Identidade), 
uma identidade digital válida em todo 
o território brasileiro cuja proposta é 
unifi car documentos como RG, CPF e 
título de eleitor. 

A identifi cação poderá ser obtida 
em um processo que inclui registro 
no aplicativo gratuito “DNI” nas pla-
taformas Android e iOS e identifi cação 
biométrica em postos de atendimento 
do TRE (Tribunal Regional Eleitoral). 
Com todas as validações concluídas, 
será possível carregá-lo na memória 
de um celular ou tablet, dispensando 
a apresentação de registros de papel.

A iniciativa demonstra o quanto 
o Brasil tem avançado no campo de 
certifi cações digitais e indica um pos-

sível caminho de menor burocracia e 
efi ciência aliada à tecnologia. Por outro 
lado, o novo documento não escapou de 
críticas, sendo as principais aquelas que 
levantam dúvidas sobre a privacidade 
das informações e os custos embuti-
dos no sistema. As duas impressões 
possuem sua coerência, mas devem 
ser analisadas com atenção.

O DNI terá vários aspectos de segu-
rança para evitar fraude. O documento 
é protegido por senha, não sendo possí-
vel gravá-la no aplicativo. Também não 
há vinculação com o chip do celular, e as 
informações não fi cam na memória do 
aparelho (é necessária conexão com a 
Internet). Também haverá uma marca 
d’água ao lado e embaixo da fotografi a, 
mutável a cada acesso ao aplicativo, o 
que permitirá conferir data e hora em 
que o documento foi aberto. 

Essa medida procura evitar que 

“prints” de tela de terceiros sejam 
usados como fraude à identifi cação. 
No caso de extravio do celular, o ci-
dadão pode pedir a desvinculação do 
documento e solicitar a habilitação 
em outro celular no ponto de aten-
dimento. O DNI identifi ca o cidadão 
para outros humanos, mas não assina 
documentos. Para assinar documentos 
com valor legal, o cidadão precisa de 
um certifi cado digital (tipo e-CPF) que 
também pode ser instalado no celular. 
São propostas complementares.

Este certifi cado digital possui uma 
chave privada que identifi ca o cidadão 
para fi ns de acesso a serviços do gover-
no e assinatura de documentos. O pro-
cesso de acesso e a portais assinatura 
digital de documentos é criptografado. 
Esses documentos na sua forma nativa 
não são legíveis para os humanos, pois 
tudo está criptografado. Para isso é 

preciso utilizar um software leitor/
assinador do documento que mostre 
as assinaturas, como o Adobe Reader, 
ou um portal de assinaturas.

Desde a implantação do sistema de 
certifi cados digitais brasileiros (ICP-
-Brasil) no ano de 2001, em nosso país 
não há registro de roubo de chaves 
privadas de certifi cados, a exemplo do 
que já aconteceu em países europeus e 
nos Estados Unidos. Isso se deve à alta 
rigidez tecnológica imposta pelo governo. 

Com a preocupação de sempre 
estar um passo a frente e prepara-
do para a evolução dos hackers, já 
alteramos em 2012 nosso padrão de 
criptografi a de 1024 para 2048 bits e 
hoje utilizamos técnicas avançadas 
como a marcação georreferenciada 
(que utiliza um GPS para emitir 
certifi cados, no intuito de combater 
fraudes) no processo de identifi cação 

do titular do Certifi cado Digital.
Os equipamentos dos certifi cados 

digitais (cartões, tokens, leitoras, 
etc...) brasileiros são certificados 
pelo Inmetro, com regras rígidas. Os 
sistemas envolvidos na emissão e uso 
são homologados pelo ITI Instituto 
Nacional da Tecnologia da Informa-
ção (ligado à Casa Civil). Tamanha 
preocupação com segurança muitas 
vezes se refl ete em custos (sobretudo 
porque também são necessárias as 
caras validações presenciais, antes da 
emissão de um documento digital), 
que são fundamentais para tornar 
esses registros confi áveis.

A medida que a desmaterialização 
cresce, as certifi cações e identidades 
digitais passam a ter uma importância 
fundamental.

 
(*) - É vice-presidente da ABES

(www.abes.org.br).

Brasil Digital, o novo Documento Nacional de Identidade

Sílvia Aragão (*)

Os consumidores estão 
em busca não apenas de 
produtos, mas também de 
experiências pessoais.

Tem sido cada vez mais 
comum ouvir executivos 
dos mais diferentes se-
tores conversando sobre 
projetos que envolvem 
internet das coisas, uso 
de ferramentas Agile e De-
vOps e ações relacionadas 
à realidade aumentada. O 
desafio é que nem sempre 
essas estratégias decorrem 
daquilo que deveria ser o ponto de 
partida de qualquer planejamento: 
o comportamento e o desejo dos 
consumidores. 

Não há dúvidas de que as tecnologias 
são essenciais para que companhias 
cresçam, mas as inovações também 
têm de ter o propósito de benefi ciar a 
experiência dos usuários. Nesse sen-
tido, conhecer os hábitos dos clientes 
é fundamental e precisa vir na frente 
da escolha das tecnologias. 

O estudo “The State of User Expe-
rience 2017” prova aquilo que já des-
confiávamos: as pessoas passam cada 
vez mais tempo conectadas, sendo 
que mais de 45% dos entrevistados 
ficam mais de 15 horas on-line por 
semana — fora o tempo que passam 

Invista em tecnologia, mas não se 
esqueça do principal: o cliente

pessoais. De que adianta 
vender um chip de inteli-
gência aumentada em um 
site lento, com navegação 
difícil e pouco intuitiva?  
A conclusão é que as em-
presas precisam investir 
na maximização da jornada 
dos usuários nos compu-
tadores e nos smartpho-
nes, que são atualmente 
o principal dispositivo de 
acesso à internet em todo 
o mundo. 

Em outras palavras, isso 
significa que páginas, ima-
gens e vídeos precisam ser 

entregues no formato mais apro-
priado para as telas que exibirão o 
conteúdo. Além disso, em nome de 
uma boa experiência de compra on-
-line, os recursos de pesquisa devem 
ser simples e intuitivos nos sites e o 
sistema de segurança deve ser re-
forçado de modo a evitar violações. 

Portanto, da próxima vez que ouvir 
uma conversa sobre inovações disrup-
tivas, pergunte aos executivos como 
essas tecnologias devem melhorar a 
experiência de seus clientes. Aqueles 
que responderem que estão experi-
mentando o novo por meio da ótica da 
experiência do cliente provavelmente 
são ou se tornarão líderes de mercado. 

(*) - É diretora comercial e de novos negócios da 
Orbitall.

conectadas no trabalho.  Ao segmen-
tar esse percentual, vemos que jovens 
de 18 a 35 anos preferem assistir a 
vídeos, enquanto adultos de 36 a 60 
anos estão mais propensos a navegar 
por mídias sociais Já os idosos gostam 
de visitar sites de notícias. Global-
mente, a maioria dos consumidores 
recomendaria uma marca se já tiver 
tido uma experiência positiva no site 
da empresa, o que significa que essas 
pessoas encontraram uma página de 
acesso fácil e rápido. 

O levantamento atesta, portanto, 
que nem sempre investir em tecno-
logia disruptiva é o que o seu negócio 
precisa: afinal, os consumidores estão 
em busca não apenas de produtos, 
mas também de experiências mais 
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 06 de Julho de 2018. Dia de São Norberto e da Santa 
Maria Goretti. Dia do Anjo Menadel, cuja virtude é a discrição. Hoje 
aniversaria o cantor e compositor Toquinho que faz 72 anos, o ator 
Silvester Stallone que nasceu também em 1946, o ator e modelo Marco 
Antônio Gimenez que faz 37anos e a modelo sulista Caroline Trentini 
que nasceu em 1986.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau gosta de tranquilidade e a desarmonia 
alheia lhe incomoda. É uma pessoa responsável, amorosa e prestativa; 
sensível, artístico e muitas vezes atraído para o mundo do entretenimento. 
É também perfeccionista, crítico e pode ter difi culdade na comunicação. 
O excesso de sensibilidade às críticas que recebe pode levá-lo a se sentir 
incompreendido. Detalhista e discreto, vê com desgosto atitudes extrava-
gantes. Apesar de ser atraente fi sicamente não busca perfeição, mas sim 
as qualidades das pessoas com quem se relaciona.  Muito voltado para a 
família e para a vida doméstica.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. 
Voar sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. 
Voar de braços abertos como um avião, se você está 
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar 
entre as nuvens, alegria, boas notícias e acontecimentos 
inesperados. Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97.

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

Esta sexta é o vigésimo quarto dia da lunação. A Lua entra na fase Minguante desde às 04h52. Apesar da agitação 

interior, da ansiedade e da pressa provocadas pela energia da Lua em Áries, este é um período de recolhimento 

e quietação. É hora de fi nalizar processos e situações que estejam em andamento. De tarde a Lua faz um aspecto 

negativo com Plutão que reforça a necessidade de encerrar e eliminar o que não serve, mas pode ser difícil abandonar 

alguns padrões. Esse aspecto traz tensão e disputa de poder. 
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Estará um tanto sonhador e ro-
mântico procurando intensamente 
a satisfação sexual e amorosa. Use 
de entusiasmo nas relações, conquis-
tando e encantando as pessoas com 
seu brilho e luz. Na noite desta sexta 
melhora a disposição para superar 
confusões. 36/336 – Vermelho.

O romantismo está acentuado le-
vando a relações amorosas e sexuais 
mais felizes. Compromissos materiais 
serão produtivos e gera lucros bem 
maiores nesta sexta, seu dia favorá-
vel da semana. Um dia para usar de 
perspicácia para saber o moimento 
certo de agir. 28/928 – Bege.

O dia começa sobrecarregado de 
obrigações e chateações, mas vai 
melhorando depois.  De tarde a Lua 
faz um aspecto negativo com Plutão 
que reforça a necessidade de encer-
rar e eliminar o que não serve, mas 
pode ser difícil abandonar alguns 
padrões.  92/292 – Azul.

A sexta-feira começa acelerada e 
cheia de ritmo até o fi nal do dia. 
Encare a realidade da vida, sem ilu-
dir-se com falsas promessas. Apesar 
da agitação interior, da ansiedade e 
da pressa provocadas pela energia 
da Lua em Áries, este é um período 
de recolhimento e quietação. 39/339 
– Cinza.

Uma forte tendência a devanear 
e sonhar com coisas e situações 
que mudem a realidade atual. Faça 
planos, pois surge um novo objetivo 
profi ssional, dedique-se a ele intei-
ramente. Precisa resolver situações 
antigas que ainda o perturbem, mas 
com harmonia e serenidade. 23/623 
– Amarelo.

Mercúrio continua em movimen-
to inverso até o próximo dia 20 
ajudando a rever situações e tudo 
que esteja ainda difícil de resolver. 
As atividades inovadoras são uma 
tendência bem aceita pelas pessoas 
a sua volta. A mente alerta terá rapi-
dez de compreensão. 98/898 – verde.

Estará mais expansivo e impulsivo 
à noite e isso levará a agitação a 
aumentar e deve se precaver con-
tra confusões que podem surgir 
em lugares fora do seu ambiente.  
Evite algum atrito ou rompimento 
no trabalho por discordar da opinião 
de alguém. 23/223 – Cinza.

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira. Uma forte tendência ao 
sentimento de posse que assume 
proporções exageradas até nos 
sentimentos como o amor. A Lua 
em Áries dá agilidade ajudando a 
diversifi car os assuntos a tratar. 
26/226 – Branco.

O dia começa acelerado, ótimo para 
sair da rotina e fazer as coisas de 
modo diferente do habitual.  Leva a 
precipitação nas conclusões, o que 
pode acarretar prejuízos e arrepen-
dimentos. Está sujeito a enfrentar 
confl itos devido à difi culdade de 
comunicar-se. 19/219 – Amarelo.

A Lua em Áries ajuda a mudar, re-
novar e modifi car os valores. Estará 
propenso fazer coisas revolucioná-
rias em sua vida. Melhore o conforto 
do seu ambiente, tanto em casa como 
no trabalho. Tome algumas decisões 
importantes em comum acordo com 
as pessoas. 12/312 – Branco.

Dia de emoções fortes, algumas 
até tendenciosas e de expressão 
rápida e forte. Uma decisão pode ser 
errada devido a pressa. O momento 
não é feliz para aquilo que exija 
concentração. O momento é ótimo 
para através do diálogo conciliar 
situações. 22/622 – Azul.

Muita habilidade nas negociações 
profi ssionais começará a trazer boas 
soluções para os problemas que 
enfrenta. Este é um bom dia para se 
decidir com a Lua entrando na fase 
minguante. Precisa ver a realidade 
como ela realmente é não se iludindo 
com situações que são passageiras. 
12/912 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o desejo e a tesão do casal: Faça 
esta simpatia pra aumentar o desejo em segredo. Para 
fazê-la use toda sua força, desejo e fé, confi ando nos 
resultados. Na primeira sexta-feira do mês, pegue 
uma calcinha que você usou (de preferência na cor 
vermelha) e uma cueca usada pelo parceiro. Amarre 
as duas peças com uma fi ta rosa virgem e as deixe 
amarradas durante 24 horas embaixo do colchão do 
casal. Na manhã de domingo, tire as peças e jogue em 
água corrente – rio, córrego etc. Esta simpatia fará o 
casal se unir mais e ter muito tesão.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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ma", em
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Feitios;
naturezas
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so" (MPB)
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Teor do
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(pl.)
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"The (?)",
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britânico
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com voo livre
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bobagem
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(?) eletrônica,
inovação eleitoral
brasileira de 1996
Aberto, em inglês

Latejar
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cas: ruas
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(símbolo)

Soldado
(abrev.)

Descer de
montaria

Diz-se do
macaco
Medida
térmica

Alvos do Massacre do
Charlie Hebdo ocor-
rido em Paris (2015)

Recusa

"Mundo" do
distraído
Que não 
se curva

Indícios; vestígios
 Condição de

trabalhadores sem
carteira assinada
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Homenagem
Ná, que já dedicou um álbum inteiro 

à obra da compositora (LoveLee Rita) 
se alterna com Blubell e Ana Deriggi 
nos solos. As cantoras também farão 
backing vocal umas para as outras. A 
idealização é do músico Fábio Taglia-
ferri. As três se apresentam com os 
músicos  Mário Manga (cello), Tuco 
Marcondes (cordas), Kuki Stolarski 
(bateria), Fernando Nunes (baixo) 
e com o próprio Fabio Tagliaferri 
(viola de arco e ukelele). No setlist 
estão as músicas como: Sucesso Aqui 
vou Eu, Flagra, Panis et Circenses, 
Alô alô Marciano, Vida de Cachorro, 
Modinha, Luz Del Fuego, Mutante, 
entre outras.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Mada-
lena, tel. 3813-7404. Hoje (6) às 21h30. Ingresso: R$ 100. 

Infantil 
A peça “Se Essa Rua Fosse Minha” é to-

talmente interativa na qual os espectadores 
assistem à história “brincando” todo o tempo 
junto aos atores, em brincadeiras colhidas 
do folclore infantil brasileiro. O espetáculo 
foi merecedor por duas vezes consecutivas 
do Prêmio Pontinhos de Cultura (Ministério 
da Cultura) e do Prêmio Valores do Brasil 
(Banco do Brasil). Indicado ao Prêmio Brasil 
Criativo 2014. Texto selecionado pelo catá-
logo Bologna para representar o Brasil em 
uma das maiores feiras literárias do mundo. 
No espetáculo, “crianças” de 0 a 100 anos 
brincam e cantam brincadeiras diversas 
colhidas da cultura popular brasileira, numa 
iniciativa que integra pais, avós, educadores 
e crianças em uma viagem através do “túnel 
do tempo” dos brinquedos.

Serviço: Viradalata, R. Apinajés, 1387, tel. 3868-2535. 
Sábados (07, 14, 21 e 28), às 12h. Ingressos: R$ 40 e R$ 
20 (meia).

Refl exões

As apresentações do espetáculo 
“Vitória Régia” tem o intuito de 
resgatar a cultura milenar de se 

contar uma bela história de diversas ma-
neiras, a Cia K traz uma lenda brasileira 
indígena de origem tupi-guarani para os 
dias de hoje com a junção de diferentes 
linguagens artísticas como, teatro físico, 
dança, circo, música e multimídia. O es-
petáculo inspira-se na lenda da Vitória 
Régia que conta a história de Naiá, uma 
Índia, uma deusa, que se apaixona por 
Jaci, a lua. Um amor impossível que faz 
com que ela se transforme e mergulhe em 
águas profundas. Esse mito traz à tona, 
de maneira poética, um momento muito 
importante no universo feminino quando 
para se tornar mulher ela precisa fazer 
uma travessia, precisa entregar a sua 
juventude, como se deixasse o reino do 
submundo, para alcançar um novo uni-
verso. Uma maturidade, um processo que 
se constrói e reconstrói ao longo da vida, 
no qual ela pode morrer para alcançar o 
seu amor e quem sabe, se tornar estrela. 
O espetáculo apropria-se do mito para 
representar situações vividas por diversas 
gerações e sentimentos como paixão, 
ilusão, autoconhecimento, busca de um 
sentido para a existência, conectando-
se com as pessoas da plateia em torno 
dessa bela história de amor. Kiko Caldas, 

Cia k apresenta o espetáculo “Vitória Régia”.

Tabanara Trio

O Tabanara Trio apresenta o show “Telecoteco, Sambalanço 
e Outras Bossas”, em que convida o público a um passeio por 
composições dos mais diversos nomes da música brasileira , 
como Orlandivo, Marcos Vale, Luiz Melodia, João Donato e 
Dorival Caymmi -, em gêneros que vão do samba ao xote, da 
bossa ao bolero e da marcha-rancho ao cha-cha-chá. Na cor-
renteza da música sempre atual desses mestres, o trio formado 
por Denilson Oliveira (percussão), Fernando Barros (violão) 
e Fernando Mumu (trombone) recorre a diferentes ritmos e 
estilos. Ao mergulhar nessas águas, o Tabarana faz o que gosta: 
música para dançar.

 
Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Sexta (13) 

às 19h. Entrada franca.

A Companhia de Teatro 
Heliópolis encerra, no dia 8 de 
julho, a temporada do espetá-
culo “Sutil Violento”. Com texto 
de Evill Rebouças e encenação 
assinada por Miguel Rocha 
(diretor e fundador do grupo), 
a montagem trata da violência 
sutil,  visível ou comodamente 

invisível, presente em nosso 
cotidiano. Com Alex Mendes, 
Arthur Antonio, Dalma Régia, 
David Guimarães, Klaviany 
Costa e Walmir Bess.  

Serviço: Casa de Teatro Maria José de 
Carvalho, R. Silva Bueno, 1533, Ipiranga, 
tel. 2060-0318. Sábado (7) às 20h e domingo 
(8) às 19h. Ingressos: Pague quanto puder.

Cena da peça “Sutil Violento”.

Sentidos da existência
O espetáculo inspira-se na lenda da Vitória Régia que conta a história de Naiá, uma Índia, uma deusa, 
que se apaixona por Jaci, a lua
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diretor artístico da Cia K assina a direção 
do espetáculo e conta que a encenação 
utiliza diversos recursos cênicos para 
compor a atmosfera do espetáculo como 
um enorme espelho d’água, efeitos de 
chuva, danças aéreas, jogos de luzes, 
imagens projetadas e uma trilha sonora 

composta especialmente para o espetá-
culo. Com Kiko Caldas, Ieda Cruz,  Kiki 
Milani, Natalia Furlan, Margreet Nuijten 
e Iara Gueller.

Serviço: Sesc Pinheiros (Teatro Paulo Autran), R. Pais 
Leme, 195, Pinheiros. Sábado (21) às 21h e domingo (22) 
às 18h. Ingressos: de R$ 12 a R$ 40.
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Há uma solução
Neste dia de sua vida, querido(a) ami-
go(a), acredito que Deus quer que você 
saiba..... QUE HÁ UMA SOLUÇÃO. HÁ...
Mas você precisa continuar caminhando 
para encontrá-la. Você não pode parar, 
você não pode desistir. Isso tem a ver com 
mais do que apenas paciência. Tem a ver 
com mais do que apenas persistência. Tem 
a ver com o saber absoluto de que Deus 
está ao seu lado. Quando você sabe isso, 
você nunca desiste... e o senso de luta vai 
embora. Você simplesmente se mantém 
caminhando, sabendo que no fi nal tudo 
vai dar certo. E que durante a caminhada 
haverá grandes insights e lembranças 
maravilhosas. Amor, Seu Amigo. Neale 
Donald Walsch



É alarmante constatar 

que as diferenças de 

regulamentação, um 

paradoxo no contexto 

do mundo globalizado, 

cause prejuízo de 

US$ 700 bilhões por 

ano à economia 

internacional

A questão, a nosso ver 
uma prioridade para 
governos, organismos 

multilaterais e cadeias de 
suprimentos de todas as 
áreas, é tema de uma nova 
pesquisa realizada pela IFAC 
(Federação Internacional dos 
Contadores) e o BIAC (Comi-
tê Consultivo de Negócios da 
Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico - OCDE). Intitulado 
“Divergência Regulatória: 
Custos, Riscos, Impactos”, o 
trabalho dimensiona a gravi-
dade do problema, os ônus que 
acarreta ao sistema fi nanceiro 
e as barreiras ao crescimento 
do PIB planetário.

Os profi ssionais da contabi-
lidade, em todas as vertentes 
de sua atuação, incluem-se 
entre os mais atingidos pela 
fragmentação regulatória. Em 
contrapartida, também estão 
entre os que mais contribuem 
para que as empresas pos-
sam enfrentá-la, conforme 
reconhecem os respondentes 
da nova pesquisa da IFAC/
BIAC: relatórios fi nanceiros e 
de auditoria são vistos como 
os mais consistentes quando 
comparados a outros fl uxos de 
regulação. Esta é a opinião de 
45% dos entrevistados, ante 
37% que apontaram a gover-
nança corporativa e 31% que 
indicaram a regulamentação 
baseada no mercado. 

No entanto, quase três 
quartos das instituições fi -
nanceiras entendem que a 
divergência regulatória tem 
refl exos negativos e prejudica 
a interpretação dos relatórios 
contábeis. Este dado corrobo-
ra a pertinência da pesquisa, 
bem como o chamamento 
que a IFAC está fazendo às 
entidades a ela fi liadas em 
todo o mundo, como o Ibra-
con (Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil), 
para que se mobilizem e se 
articulem na busca de solu-
ções para o problema.

Os profi ssionais da conta-
bilidade do Brasil têm muito 
interesse no tema, não só 
porque nosso país também 
sofre com o problema, como 
pelo fato de ser crescente a 
sua participação nos orga-
nismos decisórios da IFAC 
e da Fundação IFRS (Inter-
national Financial Reporting 
Standards). Cada vez mais 
brasileiros atuam de maneira 
efetiva nos processos decisó-
rios e elaboração de normas. 
Nosso país já concluiu a sua 
convergência às Normas In-
ternacionais de Contabilida-
de (IFRS) e está no processo 
de adesão às Normas Inter-
nacionais de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público 
(IPSAS), cujo cronograma 
de implantação deverá ser 

concluído em 2022. 
Estas últimas são ferra-

menta muito útil para aten-
der à demanda de ética e 
transparência da sociedade e 
contribuir para a prevalência 
da probidade no Estado e na 
sua interação com o setor 
privado. Embora integrado 
a esse processo global de 
convergência normativa na 
área contábil, o Brasil, como 
numerosas nações, enfrenta 
difi culdades decorrentes da 
divergência de leis e regula-
mentos, conforme se observa 
em exemplos concretos. 

Um deles refere-se às re-
gras obrigatórias do rodízio 
de fi rmas de auditoria, que, 
aqui, é de apenas cinco anos, 
em contraste com outros 
países, sendo que em alguns, 
como nos Estados Unidos, 
sequer existe tal exigência e 
em outros, o intervalo chega 
a mais de 10 anos. Outra 
divergência diz respeito às 
penalidades ao auditor, ao 
qual se aplicam penas admi-
nistrativas, pecuniárias e, às 
vezes, até criminais, em casos 
nos quais ele não tem dolo e 
sequer relação culposa, pois 
não consegue avaliar eventu-
ais incorreções de dados que 
lhe são sonegados em conluio 
de gestores de organizações 
auditadas. 

Tal distorção nos limites 
de suas atribuições e prer-
rogativas implica prejuízos 
financeiros, suspensões e 
demandas judiciais longas e 
onerosas. Também merecem 
ênfase as difi culdades para se 
adotar no Brasil a Responding 
toNon-compliance with Laws 
and Regulations (Noclar), 
sem antes se fazer toda uma 
adequação em outras leis e 
regulamentos que deem pro-
teção ao profi ssional da con-
tabilidade. É um tema muito 
complexo. Cumprir integral-
mente a Noclar, relatando 
às autoridades competentes 
irregularidades ou indícios 
de problemas, poderia signi-
fi car, em numerosos casos, a 
violação de direitos civis em 
nosso país.

Por outro lado, há algo 
que poderia representar um 
pequeno — mas importante 
— alinhamento do Brasil ao 
que ocorre em outras nações. 
Refi ro-me à diminuição do 
custo regulatório, confor-
me vem sendo preconizado 
pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), com o 
estabelecimento de plano de 
redução de redundância de 
requerimentos regulatórios 
e uma revisão das docu-
mentações que precisam 
ser produzidas e entregues 
à autarquia, que também 
deixaria de analisar questões 
que se tornaram irrelevan-
tes, centrando esforços nos 
itens de fato expressivos 
para o funcionamento seguro 
do mercado de capitais.

Mitigar a divergência regu-
latória torna-se cada vez mais 
decisivo para o Brasil consoli-
dar sua inserção competitiva 
na economia global.

(*) - É presidente do Ibracon -
Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil.

O gargalo da 
divergência regulatória 

na globalização
Francisco Sant’Anna (*)

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

netjen@netjen.com.br T : 3043-4171/3106-4171
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CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 08.422.813/0001-81 - NIRE: 35.300.336.127

Ata de Assembleia Geral Ordinaria Realizada em 04 de Junho de 2018
Data, hora e local: Aos 04 de junho de 2018, às 10:00 horas, na sede social da empresa Cibramaco Participações S/A, na Avenida 
Conde Guilherme Prates, n° 382, sala 01 Santa Gertrudes, SP. Convocação: Publicada nos Jornais DOE-SP e Empresas & Negócios 
nas edições de 25/28/e 29 de Maio 2018, simultaneamente. Presenças: Comparecimento de 83,336% do capital social, conforme se
verificar pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". Mesa: Assumiu a presidência da mesa, a Sra. Maria Esther
Paraluppi Rodrigues, tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores; 
b) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo, e publicação das Demonstrações 
Financeiras; e c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes com
as abstenções legais, as seguintes matérias: as Contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do
exercício findo, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios em 28/04/2018
simultaneamente. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e ninguém querendo fazer uso da palavra, deu-se por encerrados
os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Santa Gertrudes, 04 de Junho de 2018.
Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Presidente da mesa; Pablo Antonio Lopes de Paula, secretário da mesa. Acionistas presentes: Maria
Esther Paraluppi Rodrigues e Marcelo Paraluppi Rodrigues e Antonio Carlos Rodrigues Filho. Confere com o original lavrado em livro
próprio. Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente da Mesa. Registrada na JUCESP sob o n° 314.914/18-3 em 04.07.2018.

Logística Ambiental de São Paulo S. A. - LOGA
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 07.06.2018
Data, hora, local: 07.06.2018, 10:30hs, na sede, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, São Paulo/SP. Presenças: Tota-
lidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: Osvaldo Rodrigues Souza. Delibe-
rações aprovadas: (i) Renúncia formulada por Daniel Fernando Mantovani, na qualidade de membro efetivo do Con-
selho de Administração, datada de 28.03.2018 e registrada JUCESP 217.964/18 em 04.05.2018. As Acionistas agradecem 
pelos relevantes serviços prestados quando do exercício de seus cargos e outorgam a ele a mais plena, ampla, irrevogá-
vel e irretratável quitação. (ii) Eleição de Thiago Fernandes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 42.421.464-
7 SSP/SP, CPF/MF 313.538.838-76, residente em São Paulo/SP, com seu suplente Júlio Cesar de Sá Volotão, brasileiro, ca-
sado, advogado, MAER 433.473, CPF/MF 029.429.037-08, como membro efetivo do Conselho de Administração, com 
mandato até a AGO que tomar as contas da administração relativas ao exercício social fi ndo em 2018, indicado pela Acio-
nista Estre Coleta Holding S.A. (iii) O Conselheiro ora eleito toma posse mediante assinatura do termo de posse, anexo a 
presente ata, declarando que não está impedido de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
07.06.2018. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR, Carlos Alberto Nunes Bezerra, Anrafel Vargas Pereira 
da Silva; Estre Coleta Holding S.A. e Estre Ambiental S.A. ambas por Marina de Albuquerque Maranhão, Raphael Fernan-
des de Barros. JUCESP 303.804/18-0 em 27.06.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Tellus III Holding S.A. Company
CNPJ/MF nº 14.119.418/0001-27

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados 31 de março de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Balanços Patrimoniais

Demonstrações dos Fluxos de 
Caixa – Método Indireto

Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo
(reapre-

sentado)
(reapre-

sentado)
Circulante 1.113 739 110.688 103.290
Caixa e equivalentes de caixa 4 20 3 34 209
Títulos e valores mobiliários 5 982 633 3.620 4.095
Estoque de imóveis 6 – – 106.328 98.451
Adiantamento a fornecedores 1 – 385 353
Impostos a recuperar 110 103 181 182
Despesas antecipadas – – 140 –
Não circulante 177.275 167.197 68.033 65.562
Depósitos Judiciais 13 13 82 82
Investimentos 7 177.262 167.184 67.950 65.480
Imobilizado líquido – – 1 –
Total do ativo 178.388 167.936 178.721 168.852

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante 13 4 250 830
Fornecedores 10 1 214 801
Obrigações sociais e fiscais 1 1 30 27
Contas a pagar 2 2 6 2
Não circulante – – 1 5
Adiantamento para futuro aumento 
de capital – – 1 5

Patrimônio líquido 178.375 167.932 178.375 167.932
Capital social 8.1 18.800 17.500 18.800 17.500
Capital a integralizar 8.1 (168) (9) (168) (9)
Reserva de capital 8.2 167.686 157.424 167.686 157.424
Prejuízos acumulados (7.943) (6.983) (7.943) (6.983)
Participação de não controladores – – 95 85
Total do patrimônio líquido com 
participação de não controladores 178.375 167.932 178.470 168.017

Total do passivo e patrimônio líquido 178.388 167.936 178.721 168.852

Controladora Consolidado
(Despesas) receitas operacionais Nota 2018 2017 2018 2017
Gerais e administrativas 9 (118) (161) (1.225) (477)
Outras 9 (4) (14) (133) (115)
Equivalência patrimonial 7 (828) (1.171) 264 (930)
Prejuízo operacional antes do resultado 
financeiro e dos impostos (950) (1.346) (1.094) (1.522)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 36 235 237 537
Despesas financeiras (46) (190) (56) (238)
Prejuízo antes do IR e da CS (960) (1.301) (913) (1.223)
IR e CS
Correntes 10 – – (48) (79)
Prejuízo do exercício (960) (1.301) (961) (1.302)
Prejuízo atribuído aos acionistas 
controladores (960) (1.301) (960) (1.301)

Prejuízo atribuído aos acionistas não 
controladores – – (1) (1)

1. Contexto operacional – Constituída em 25/07/2011 sob a denominação 
de Tisbe SPE Empreendimentos e Participações Ltda., alterou a denomina-
ção para Tellus III Holding S.A. Company (“Companhia”) em 20/08/2012 e 
transformou o tipo jurídico de sociedade limitada para anônima, bem como 
elegeu para o cargo de Diretor os Srs. Arthur José de Abreu Pereira e André 
Ferreira de Abreu Pereira. A Companhia tem sede na Rua Hungria, nº 514 
– 10º andar, conjunto 102, sala 14, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, São 
Paulo-SP e tem como atividade principal (i) investir em segmentos imobiliá-
rios comerciais, de varejo, residenciais e/ou industriais no Brasil; e (ii) deter 
participação em outras sociedades, consórcios, fundos e joint ventures que 
tenham o mesmo objeto social da Companhia. Em 28/01/2013, foram adqui-
ridas pela Companhia ações representativas de 1/3 (um terço) do capital 
social da Jaguatirica Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“Jaguati-
rica”), o que equivalia a 28 milhões de ações ordinárias. Em 10/10/2013, 
foram adquiridas pela Companhia 99,9% das ações do capital social da Gil-
beá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A. (“Gilbeá”), representando 
13.486.500 de ações ordinárias. Em 06/01/2016, foram adquiridas pela 
Companhia 99,999% das ações do capital social da Refedin SPE Empreen-
dimentos Imobiliários S.A., que equivaliam a 499.995 ações, das 500.000 
ações emitidas pela Companhia. No mesmo ato, a Tellus III subscreveu 
14.500.000 ações de emissão da Companhia, passando assim, a deter 
14.999.995 de ações ordinárias. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. 
Base de apresentação: As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), que 
incluem os princípios previstos na legislação societária brasileira e os pro-
nunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e deliberados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC. As demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação 
utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na 
preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações finan-
ceiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a 
valor presente, assim como da análise de recuperabilidade dos imóveis a 
comercializar e dos demais riscos para determinação de outras provisões. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de esti-
mativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anu-
almente. A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das foi autorizada pela Diretoria em 28/05/2018. 2.2. Moeda funcional: As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em 
milhares de Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Compa-
nhia não possui transações em moeda estrangeira. 2.3. Base de consolida-
ção: As demonstrações financeiras Consolidadas incluem as operações da 
Companhia, e das controladas descritas na Nota 7. Todas as transações, 
saldos, receitas e despesas entre as controladas e a Companhia são elimi-
nadas integralmente nas demonstrações financeiras, sendo destacada a 
participação dos acionistas não controladores. i) Controladas: As demons-
trações financeiras de controladas, preparadas de acordo com as políticas 
contábeis consistentes com as da Controladora, são incluídas nas demons-
trações financeiras consolidadas a partir da data na qual a Companhia 
obtém o controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que o con-
trole deixar de existir. Nesse método, os componentes dos ativos, passivos 
e resultados são combinados integralmente e o valor patrimonial da partici-
pação dos acionistas não controladores é determinado pela aplicação do 
percentual de participação deles sobre o patrimônio líquido das controladas. 
ii) Controladas em conjunto: Uma “joint venture” é um acordo contratual atra-
vés do qual a Companhia e outras partes exercem uma atividade econômica 
sujeita a controle conjunto, situação em que as decisões sobre políticas 
financeiras e operacionais estratégicas relacionadas às atividades da “joint 
venture” requerem a aprovação de todas as partes que compartilham o con-
trole. As investidas controladas em conjunto são registradas pelo método de 
equivalência patrimonial, desde a data em que o controle compartilhado foi 
adquirido. 2.4. Apuração do resultado: A Companhia encontra-se em fase 
de planejamento e desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários em 
desenvolvimento pelas empresas investidas, portanto não apresenta recei-
tas da atividade fim, somente despesas administrativas e de consumo, 
necessárias a sua constituição e manutenção, bem como receitas financei-
ras as quais foram reconhecidas conforme o regime contábil da competên-
cia do exercício. 2.5. Caixa equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financei-
ras. Para que uma aplicação financeira de curto prazo seja qualificada como 
equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante 
conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de 
valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente 
de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três 
meses ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são clas-
sificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resul-
tado”. 2.6. Instrumentos financeiros: De acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas NBC TG 
1000 (R1), o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instru-
mentos financeiros ativos e passivos da Companhia têm como base o custo 
amortizado. A Companhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor pre-
sente incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a 
Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. 
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconheci-
mento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amorti-
zado através do método de juros efetivos. 2.7. Estoque de imóveis: Com-
posto pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos 
estoques é composto pelo valor do terreno adquirido para incorporação 
imobiliária acrescido dos gastos com construção, impostos, taxas e encar-
gos financeiros. O Estoque de imóveis está apresentado no ativo circulante 
pois a Administração pretende iniciar a venda do imóvel dentro do próximo 
exercício. 2.8. Redução ao valor recuperável: Os valores contábeis dos 
estoques são revistos a cada data de apresentação das demonstrações 
financeiras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil 
exceda o valor recuperável estimado, sendo a valor são reconhecidas no 
resultado. 2.9. Investimentos em controladas e coligadas: Os investimen-
tos em controladas e coligadas são avaliados pelo método da equivalência 
patrimonial. Para as empresas as quais a companhia detém o controle foram 
elaboradas demonstrações financeiras consolidadas. 2.10. Passivo circu-
lante e não circulante: Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e 
societárias, registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acresci-
dos dos encargos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor pre-
sente pela taxa efetiva de juros. 2.11. Imposto de renda e contribuição 
social: A Companhia e suas controladas optaram pelo regime de tributação 
do Lucro Real no qual o imposto de renda e a contribuição social do exercí-
cio são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 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 negativa de contri-
buição social, limitada a 30% do lucro tributável em cada exercício fiscal. 
2.12. Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado de acordo 
com o Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige que seja apresen-
tado nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do 
exercício e o seu montante por ação do capital social (Resultado do exercí-
cio dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base das 
demonstrações financeiras). 2.13. Reapresentações das demonstrações 
financeiras: A Companhia reavaliou a natureza das aplicações financeiras 
e os conceitos de classificação destes títulos e decidiu por reclassificar para 
fins de melhor apresentação os saldos de caixa e equivalentes de caixa 
apresentados nas demonstrações financeiras referente ao exercício findo 
em 31/03/2017. As reclassificações foram efetuadas e seus reflexos encon-

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Refedin SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A. 12.044 9.206 – –

Ágio por mais valia – Gilbeá (a) 936 936 – –
Ágio por mais valia – Refedin (a) 756 756 – –

177.262 167.184 67.950 65.480
a) Valor pago pela compra da participação societária das controladas. O 
ágio está fundamentado na mais valia do imóvel com base em avaliação 
realizada por especialistas, o qual será baixado quando da realização da 
venda do ativo. No balanço patrimonial consolidado o valor de ágio está 
alocado na rubrica de estoque.
b) Posição patrimonial das investidas Patrimônio 

líquido ResultadoParticipação Ativo
Jagua-
tirica

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
33,33% 33,33% 205.647 197.480 203.363 191.760 792 (2.792)

Gilbeá 99,99% 99,99% 95.880 91.705 95.261 85.350 (589) (6)
Refedin 99,99% 99,99% 12.073 9.224 12.044 9.206 (503) (235)
c) Movimentação dos investimentos Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Saldo em 1º de abril 167.184 118.456 65.480 58.948
Aporte de capital 10.906 49.899 2.206 7.462
Equivalência patrimonial (828) (1.171) 264 (930)
Saldo em 31 de março 177.262 167.184 67.950 65.480
8. Patrimônio líquido – 8.1. Capital social: Em 31/03/2018 o capital 
social subscrito é de R$18.800 representado por 18.800.000 (R$17.500 
e 17.500.000 em 2017) ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, das quais 17.904.744 ações são de Classe A; e 895.256 ações são de 
Classe B. Em 31/03/2018, a composição acionária é a seguinte:

Capital social
Acionista % participação Integralizado A integralizar Total
SDI Administração de Bens 4,75% 887 9 896
EDRAI LP 31,75% 5.915 53 5.968
AIAMAS LP 31,75% 5.915 53 5.968
TANIS LP 31,75% 5.915 53 5.968

100,00% 18.632 168 18.800
No exercício findo em 31/03/2018, o capital integralizado era de R$18.632
(R$17.492 em 2017). Em julho de 2017 os acionistas aumentaram o capital 
social da Companhia, em R$900, mediante a emissão de 900.000 novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo 857.142 ações 
de Classe A, e 42.858 ações de Classe B. Em março de 2018 os acionistas 
aumentaram o capital social da Companhia em R$400, mediante a emissão 
de 400.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo 
380.952 ações de Classe A, e 19.048 ações de Classe B. 8.2. Reserva de 
capital: É composto por 90% dos valores integralizados na entidade para 
a subscrição de ações cujo saldo é de R$167.686 (R$157.424 em 2017). 
8.3. Destinação do resultado: A Companhia deverá distribuir anualmente 
o lucro líquido ajustado na seguinte forma: a) 5% para a constituição de 
reserva legal, que não excederá 20% do capital social, sendo que a Com-
panhia poderá optar por não constituir a reserva legal no exercício em que 
seu saldo, acrescido do montante das reservas de capital descritas no artigo 
182, § 1º da Lei nº 6.404/76, exceder 30% do capital social; b) 1% do saldo 
restante, após a alocação definida no item “a” acima, será distribuído aos 
acionistas como dividendo obrigatório; e c) O saldo restante, após as distri-
buições descritas nos itens “a” e “b” acima, poderá ser, integral ou parcial-
mente distribuído aos acionistas ou destinado à reserva para investimento. 
Não houve destinação no exercício devido a Companhia ter apresentado 
prejuízo. 9. Despesas administrativas e tributárias – As composições das 
despesas administrativas e gerais estão distribuídas da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Despesas de condomínio (a) – – (438) –
Doações a entidades civis – – (237) –
Serviços de terceiros (66) (118) (224) (291)
Anúncios e publicações (47) (35) (148) (61)
IPTU – – (123) (96)
Propaganda e Publicidade – – (71) (17)
Viagens e Estádias – (2) (24) (34)
Outras despesas administrativas (9) (20) (93) (93)

(122) (175) (1.358) (592)
Despesas administrativas (118) (161) (1.225) (477)
Despesas tributárias (4) (14) (133) (115)
(a) Refere-se ao pagamento de condomínio das áreas não locadas do 
empreendimento comercial cuja conclusão ocorreu em fevereiro de 2018. 
10. Imposto de renda e contribuição social – As despesas de imposto de 
renda e contribuição social estão conciliadas às alíquotas nominais como
segue: Consolidado

2018 2017
Receitas financeiras e outras receitas 201 302
Total da base de cálculo dos tributos 201 302
Imposto de renda e contribuição social debitados 
ao resultado:

Imposto de renda e contribuição social – 24% (48) (72)
Imposto de renda adicional – 10% – (7)
Total (48) (79)
IRPJ e CSLL correntes (48) (79)
Total (48) (79)
11. Partes relacionadas – São partes relacionadas os controladores da 
Companhia, informados na Nota 8, bem como as empresas que fazem parte 
do grupo societário dos sócios. O estatuto social da Companhia não prevê 
remuneração para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de 
administração. As operações com partes relacionadas referem-se aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário com a SDI no total de R$610 
(R$2.259 em 2017) conforme informado na Nota 6. 12. Instrumentos finan-
ceiros – 12.1. Gestão de risco de capital: A Companhia administra seu 
capital para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, ao 
mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações por meio da otimização do patrimônio. 12.2. 
Gestão de risco de liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento 
do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropriado 
de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de 
captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia 
gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 
bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue ade-
quados, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos 
e reais e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos 
financeiros. 13. Provisão para demandas judiciais – Atualmente a Compa-
nhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não registrando, 
portanto, provisão para demandas judiciais em 2018 e 2017.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Prejuízo do exercício (960) (1.301) (961) (1.302)
Total do resultado abrangente do exercício (960) (1.301) (961) (1.302)
Prejuízo atribuído aos acionistas controladores – – 1 1
Prejuízo atribuído aos acionistas não 
controladores – – (960) (1.301)

Capital social Reserva
de Capital

Prejuízos
acumulados Total

Participação de 
não controladores TotalNota Subscrito A integralizar

Saldos em 1º de abril de 2016 8 12.558 – 113.028 (5.682) 119.904 51 119.955
Integralização de capital dos não controladores – – – – – 35 35
Integralização de capital dos controladores 8 4.942 (9) 44.396 – 49.329 – 49.329
Prejuízo do exercício – – – (1.301) (1.301) (1) (1.302)
Saldos em 31 de março de 2017 8 17.500 (9) 157.424 (6.983) 167.932 85 168.017
Integralização de capital dos não controladores – – – – – 11 11
Integralização de capital dos controladores 8 1.300 (159) 10.262 – 11.403 – 11.403
Prejuízo do exercício – – – (960) (960) (1) (961)
Saldos em 31 de março de 2018 18.800 (168) 167.686 (7.943) 178.375 95 178.470

Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades
(Reapre-
sentado)

(Reapre-
sentado)

operacionais 2018 2017 2018 2017
Prejuizo do exercício (960) (1.301) (961) (1.302)
Imposto de renda e contribuição social – – 48 79
Rendimentos das aplicações financeiras (36) (235) (232) (535)
Resultado de equivalência patrimonial 828 1.171 (264) 930
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Estoque de imóveis – – (7.877) (42.985)
Adiantamento a fornecedores (1) – (32) 1.001
Impostos a recuperar (7) (54) 1 (75)
Despesas antecipadas – – (140) –
Depósitos judiciais – (13) – 31
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores 9 (12) (587) (790)
Obrigações sociais e fiscais – (2) 8 (83)
Contas a pagar – 2 4 (30)
Imposto de renda e contribuição 
social pagos – – (53) (74)

Caixa utilizado nas atividades 
operacionais (167) (444) (10.085) (43.833)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital nas investidas (10.906) (49.899) (2.210) (7.463)
Aquisição de ativo imobilizado – – (1) –
Aquisição das aplicações financeiras (5.260) (23.280) (10.540) (57.011)
Resgate das aplicações financeiras 4.947 24.259 11.247 58.888
Caixa utilizado nas atividades de 
investimento (11.219) (48.920) (1.504) (5.586)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aporte de capital dos não controladores – – 11 35
Aporte de capital dos controladores 11.403 49.328 11.403 49.329
Caixa proveniente das atividades de 
financiamento 11.403 49.328 11.414 49.364

Aumento (diminuição) líquido (a) 
de caixa e equivalentes de caixa 17 (36) (175) (55)

Caixa e equivalentes de caixa no 
início do exercício 3 39 209 264

Caixa e equivalentes de caixa no 
fim do exercício 20 3 34 209

tram-se demonstrados abaixo: a) Controladora
Balanço Patrimonial 2017 Reclassificação 2017

(reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 636 (633) 3
Aplicações financeiras – 633 633
Total 636 – 636
Demonstração do fluxo 
de caixa

2017 Reclassificação 2017
(reapresentado)

Prejuízo líquido do exercício (1.301) – (1.301)
Rendimento das aplicações 
financeiras – (235) (235)

Caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais (209) (235) (444)

Aquisição de aplicações financeiras – (23.280) (23.280)
Resgate de aplicações financeiras – 24.259 24.259
Caixa líquido das operações 
de investimento (49.899) 979 (48.920)

Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (780) 744 (36)

b) Consolidado
Balanço Patrimonial 2017 Reclassificação 2017

(reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 4.304 (4.095) 209
Aplicações financeiras – 4.095 4.095
Total 4.304 – 4.304
Demonstração do fluxo 
de caixa 2017 Reclassificação 2017

(reapresentado)
Prejuízo líquido do exercício (1.222) – (1.300)
Rendimento das aplicações 
financeiras – (535) (535)

Caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais (43.298) (535) (43.833)

Aquisição de aplicações financeiras – (57.011) (57.011)
Resgate de aplicações financeiras – 58.888 58.888
Caixa líquido das operações 
de investimento (7.463) 1.877 (5.586)

Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (1.397) 1.342 (55)

3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei-
tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras 
empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência 
de cada uma das novas normas e alterações: Pronunciamento: CPC 48 
– Instrumentos Financeiros – Correlação as normas internacionais de con-
tabilidade – IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: classificação, mensuração, 
perda por redução ao valor recuperável e contabilização de hedge; Vigên-
cia: Exercícios anuais iniciados a partir de 1º/01/2018. CPC 47 – Receitas 
de contratos com clientes – Correlação as normas internacionais de con-
tabilidade – IFRS 15 – sobre o reconhecimento de receita em transações 
de contratos com clientes; Vigência: Exercícios anuais iniciados a partir de 
1º/01/2018. CPC 06 (R2) – Arrendamento mercantil – Refere-se à definição 
e a orientação do contrato de arrendamento previsto no IFRS 6 – IAS17; 
Vigência: Exercícios anuais iniciados a partir de 1º/01/2019. O CPC 47 e 48 
são aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2018, e o CPC 6 (R2) a partir de 
01/01/2019 a todas as empresas que não optaram pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 
1000 (R1). Atualmente, a Administração da Companhia está aguardando a 
atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às peque-
nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar os efeitos em suas 
demonstrações financeiras. 4. Caixa e equivalente de caixa – Contemplam 
numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de liquidez 
imediata, conforme composição abaixo:

Controladora Consolidado

2018
2017

(reapresentado) 2018
2017

(reapresentado)
Caixa e bancos 20 3 33 135
Aplicações financeiras – – 1 74

20 3 34 209
As aplicações automáticas e compromissada DI são de curto prazo junto 
ao Itaú Unibanco S.A. de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. A remuneração média destes investimentos variou entre 
97% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
5. Aplicações Financeiras Controladora Consolidado

2018
2017

(reapresentado) 2018
2017

(reapresentado)
Itaú – Soberano DI LP 982 633 3.620 4.095

982 633 3.620 4.095
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT).  6. Estoques de imóveis – Gilbeá SPE 
Empreendimentos Imobiliários S.A. Tipo de projeto: Industrial; Localidade: 
Campinas-SP; Data de início do projeto: Outubro de 2013: Início das obras: 
Abril de 2015: Percentual do projeto que já foi construído: 99,99%; Data de 
conclusão do projeto: Fevereiro de 2018. Refedin SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A. Tipo de projeto: Industrial; Localidade: Seropédica-RJ: Iní-
cio das obras: Outubro de 2018; Percentual do projeto que já foi construído: 
0%; Previsão de conclusão do projeto: Setembro 2019.
Composição do custo do imóvel a comercializar 2018 2017
Custo de aquisição – Terreno 15.876 15.876
Custos com projetos 84.148 76.881
Taxa de administração SDI (a) 4.613 4.003
Mais valia Gilbeá 935 935
Mais valia Refedin 756 756

106.328 98.451
a) O valor de R$4.613 (R$4.003 em 31/03/2017) corresponde aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário, pagos à SDI Desenvolvimento 
Imobiliário (SDI). Os honorários pagos à SDI a título de taxa de administra-
ção desde outubro de 2013, por força de contrato de investimento, são cal-
culados com base na taxa de 5,5% durante a fase de obras e um adicional 
de 0,5% na conclusão das obras sobre o custo total e efetivo da construção 
do Empreendimento, bem como sobre os gastos com incorporação, gastos 
sobre os custos com o projeto de arquitetura e demais projetos envolvidos, 
gastos com promoção e marketing do Empreendimento (como anúncios e 
mídia, se houver), excluídas as despesas incorridas com a compra do imó-
vel onde se darão as obras do empreendimento, impostos (IPTU do terreno) 
e emolumentos. A intenção principal da Companhia é o desenvolvimento dos 
empreendimentos com alienação dos estoques durante ou após a conclu-
são do desenvolvimento dos respectivos empreendimentos, por essa razão 
o mantém contabilizado como estoque tendo a Companhia iniciado os pro-
cedimentos para a identificação de compradores, a operação de locação das 
unidades tem como objetivo potencializar o valor da venda de mercado do 
imóvel. O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redução 
ao valor recuperável (impairment). A avaliação é efetuada através de laudos 
específicos preparados por especialistas do setor imobiliário e que levam em 
conta a expectativa do valor de transação do imóvel quando completamente 
edificado descontado dos custos e despesas incorridas e a serem incorridas 
até a sua concretização. Em 31/03/2018 não existia expectativa de perda em 
relação ao valor recuperável dos estoques a ser registrado nas demonstra-
ções financeiras. 7. Investimento – a) Composição do investimento

Controladora Consolidado
Jaguatirica Empreendimento 
Imobiliário SPE S.A.

2018 2017 2018 2017
67.950 65.480 67.950 65.480

Gilbeá SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A. 95.576 90.806 – –

Diretores: Arthur José de Abreu Pereira
André Ferreira de Abreu Pereira

José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061.813/O-2
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Aos Acionistas e Administradores da
Tellus III Holding S.A. Company – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas da Tellus III Holding S.A. Company (“Companhia”), identificadas 
como “Controladora” e “Consolidado”, respectivamente, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/03/2018 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 cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e conso-
lidada, da Tellus III Holding S.A. Company em 31/03/2018, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às peque-
nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras 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 Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/03/2017, 
apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros audi-
tores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 
05/05/2017. Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração 
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, 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 responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, 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 distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, 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 sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 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 respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa-
tiva 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 divul-
gações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas 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 manterem em continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte-
údo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 28 de maio de 2018.
 Ernst & Young Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
 Auditores Independentes S.S. Contador

 CRC- 2SP034519/O-6 CRC-1SP209240/O-7

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

3C
E

4-
8F

51
-4

F
30

-D
08

8



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3043-4171

O autoconhecimento é 

uma trilha indispensável 

de ser percorrida e, com 

as mudanças que estamos 

vivendo no mundo, ele 

se torna uma ferramenta 

importantíssima para o 

sucesso

É importante aprendermos 
a reconhecer nossos pa-
drões de comportamen-

to, nossas crenças, para então 
agirmos sobre atitudes e pensa-
mentos que não sejam benéfi cos 
para nós. Separei cinco dicas 
simples, porém poderosas, e 
que se praticadas diariamente 
podem nos conduzir por um 
caminho muito profundo de 
autoconhecimento. 

1) Questione-se: O melhor 
caminho para se conhecer 
melhor é levantando questio-
namentos em algumas áreas da 
vida. Ao fazermos perguntas, 
nosso cérebro, que antes agia 
de forma inconsciente, sai do 
modo “piloto automático” e pas-
sa a contestar algumas ações. 
Suas indagações e refl exões 
sobre as perguntas irão trazer 
maior clareza sobre o que você 
acredita de fato e porquê faz as 
escolhas que faz. 

Entre alguns questiona-
mentos básicos estão: Quais 
os meus valores inegociáveis? 
Do que eu tenho medo? Qual a 
minha maior crença limitante? 
Qual a minha maior crença 
fortalecedora? Quais os meus 
sonhos? Qual o meu propó-
sito? Ao refl etir sobre essas 
questões, tente identifi car o 
que elas dizem a seu respeito 
e também como te diferenciam 
das outras pessoas.

2) Refl ita sobre sua histó-

ria: Busque na memória os mo-
mentos mais marcantes de sua 
infância, de sua adolescência e 
sua vida adulta. Anote em um 
quadrante. Faça esse exercício 
tentando reviver os sentimentos 
que teve em cada ocasião. Não 
deixe escapar nada. Reflita 
tanto sobre os bons momentos, 
quanto os momentos ruins e de 
trauma. Eles falam muito sobre 
o quem você é e sobre a pessoa 
que você se tornou. 

Fazendo essa viagem pela 
sua história, é possível reco-
nhecer qual é o seu modelo de 
sucesso pessoal, ressignifi car os 
paradigmas e acontecimentos 
“negativos’ para, a partir daí, 
apoderar-se novamente de suas 
escolhas e dar um novo sentido 
à sua própria vida.

3) Reconheça e experi-

mente seus sentimentos: 
Eu costumo dizer que não 
existe sentimento ruim. Todas 
as nossas emoções cumprem 
um papel muito importante em 
nossa personalidade e, por isso 
mesmo, é fundamental experi-
mentar todos eles. Dar espaço 
para que esses se manifestem de 
maneira equilibrada é uma for-
ma de se observar, se conhecer 
e aprender sobre suas reações. 

À medida que o profi ssional 
consegue se reconectar com 
seus sentimentos é muito mais 
fácil identificar o ponto de 
equilíbrio de cada emoção e se 
permitir experimentar todas 
elas. Quando se retoma o con-
trole dos seus sentimentos, é 
possível estar mais preparado 
para lidar com as adversidades 
do mundo corporativo e da vida 
pessoal como um todo.

4) Gratidão: O exercício da 
gratidão pode te ensinar muito 
sobre quem você é. Separe um 
momento no seu dia, pode ser 
antes de dormir, e agradeça ao 
menos cinco coisas indispen-
sáveis da sua vida. Podem ser 
coisas grandes, ou pequenos 
sabores de felicidade que você 
viveu ao longo do dia. A gratidão 
é uma ferramenta poderosa de 
autoconhecimento, uma vez 
que só agradecemos aquilo que 
é valioso para nós. 

Depois de um mês fazendo 
essas anotações, avalie os itens 
que mais apareceram, refl ita 
sobre eles e aproveite para 
descobrir o que realmente tem 
valor na sua vida. 

5) Meditação: A prática 
de meditação, conhecida tam-
bém como mindfuness, é uma 
maneira de se observar em 
profundidade. A capacidade 
de estar 100% presente é um 
talento adquirido ao longo de 
muita prática. Manter a cabeça 
longe das distrações ansiosas e 
focar de maneira consciente no 
agora, pode nos levar para níveis 
de consciência mais profundos 
e, dessa forma, nos conhecer-
mos melhor. 

Se você é um iniciante, 
comece com sessões curtas, 
entre cinco e dez minutos. 
Encontre um lugar quieto 
para se sentar e respire pelo 
nariz e pela boca. Conte suas 
respirações em silêncio e tente 
manter a mente focada no seu 
próprio corpo.

(*) - É palestrante motivacional 
formado em administração de 

empresas com especialização em 
coaching. Fundador do Instituto 

Lucas Fonseca, criou a metodologia 
Mindset de Alta Permormance
(http://lucasfonseca.com.br/).

Cinco passos diários para 
o autoconhecimento

Lucas Fonseca (*)

São Paulo, sexta-feira, 06 de julho de 2018
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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: MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA DO AMARAL FILHO, solteiro, profi ssão 
médico, nascido em Goiânia - GO, no dia 08/01/1991, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antônio Teixeira do Amaral e de Nelly Achkar 
Teixeira do Amaral. A pretendente: MARIANA DA SILVA MELLO, solteira, profi ssão médica, 
nascida em Cuiabá - MT, no dia 11/11/1989, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São 
Paulo - SP, fi lha de Alexandre Corrêa de Mello e de Tânia Aparecida da Silva Mello.

O pretendente: SOLON TEIXEIRA DE REZENDE NETO, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1990, residente e domiciliado no 
Jardim Guedala, São Paulo - SP, fi lho de Solon Teixeira de Rezende Junior e de Regiane 
Benetti Teixeira. A pretendente: MARIA PAULA RIBEIRO ARTIAGA DE ALMEIDA 
CASTRO, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida no Rio de Janeiro - 
RJ, no dia 10/07/1991, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcello Artiaga de Almeida Castro e de Patricia Ribeiro Artiaga de Almeida Castro.

O pretendente: LUCAS GONSALEZ DOS SANTOS, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 05/02/1992, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Wladimir dos Santos e de Iolanda Gonsalez dos Santos. A 
pretendente: MAYRA MAGALHÃES GOMES, solteira, profi ssão designer, nascida em 
Belo Horizonte - MG, no dia 19/06/1988, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lha de Vilson Gomes da Silva e de Olinda Magalhães Silva.

O pretendente: LUCAS PAIM MELLO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em Porto 
Alegre - RS, no dia 25/03/1986, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo 
- SP, fi lho de Luiz Alberto Graça Mello e de Márcia Rodrigues Paim. A pretendente: 
BRUNA RIBEIRO MILEO, solteira, profi ssão engenheira, nascida em Erechim - RS, no 
dia 19/10/1986, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Antônio Mileo Baptista e de Ana Maria Ribeiro Mileo.

O pretendente: PEDRO JOÃO ZAHRAN TURQUETO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/10/1985, residente e domiciliado na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Moreira Turqueto e de Marcia Peluff o 
Zahran. A pretendente: HELENA LEONEL GUSHIKEN, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Brasília - DF, no dia 16/07/1988, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gushiken e de Elisabeth Leonel Ferreira.

O pretendente: GÜIDO RIMINI, solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 15/01/1989, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho 
de Enrico Rimini e de Valeria Lopez dos Santos Rimini. A pretendente: FERNANDA 
FERRAZ CAROLO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 25/04/1987, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Henrique Carolo e de Claudia Ferraz Carolo.

O pretendente: LUCAS SOUTTO MAYOR ASSUMPÇÃO NICOLAU, divorciado, 
profi ssão economista, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 03/11/1985, residente 
e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Odilon Názaro Nicolau 
e de Patricia Soutto Mayor Assumpção. A pretendente: MARCELA DE OLIVEIRA 
NASCIMENTO, solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/09/1988, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de 
José Luiz Nascimento Junior e de Maria Cristina de Oliveira Nascimento.

O pretendente: FELIPE DE CASTRO KOLLER, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/10/1989, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Koller Neto e de Lia Mara de Castro Koller. A pretendente: 
RAFAELLA CARDOZO MUKAY, solteira, profi ssão advogada, nascida em Campinas - 
SP, no dia 04/09/1989, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
Kouki Mukay e de Silvia Dias Cardozo Mukay.

O pretendente: ROGÉRIO CASTANHO GONÇALVES, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/04/1991, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Rogério Marcus Gonçalves e de Lilian Castanho Gonçalves. A 
pretendente: PAULA BIANCHI DUALIBY, solteira, profi ssão administradora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 24/05/1991, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo de Tarso Dualiby e de Maria Elisa Bianchi Dualiby.

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

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: BRUNO DE RESENDE MAIA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido Belo Horizonte - MG (1º Subdistrito), no dia 03/09/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Maia e de Stella Márcia de Resende 
Maia. A pretendente: CRISTIANE MORAES, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Itá - SC, no dia 30/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Alcides Moraes e de Olga Moraes.

O pretendente: LEANDRO APARECIDO DIAS DO NASCIMENTO, estado civil sol-
teiro, profi ssão conferente, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 11/08/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Djalma de Siqueira do 
Nascimento e de Adélia Dias dos Santos Nascimento. A pretendente: PATRICIA SILVA 
LEITE, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde 
- SP, no dia 23/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Leite e de Maria Aparecida Amaral Silva.

O pretendente: WLADIMIR GUSHIKEN DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
cirurgião dentista, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 25/12/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rui José Maria Peres de Campos 
e de Alice Gushiken de Campos. A pretendente: HELOÍSA SAVIOLI D’AURIA, estado 
civil solteira, profi ssão designer gráfi co, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 
09/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Sérgio D’Auria e de Elaine Nelide Savioli D’ Auria.

O pretendente: DIEGO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 02/07/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aldemir Bezerra da Silva e de Maria José Ferreira da 
Silva. A pretendente: EVELIN CRISTIAN PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 23/01/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rodrigues dos 
Santos Filho e de Rosa Helena Pereira.

O pretendente: ALEX FEREZIM, estado civil solteiro, profi ssão gerente fi nanceiro, nas-
cido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 14/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hildo Ferezim Junior e de Luzia Ilaudia Pinheiro de 
Queiroz Ferezim. A pretendente: FERNANDA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/08/1988, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de David Santos da Silva e 
de Durvalina Santos da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO ALVES ZIMERER, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Malacacheta - MG (Registrado em Franciscópolis - MG), no dia 15/12/1961, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdete Teles Zimerer e 
de Marina Alves de Sales. A pretendente: CICERA SUBERLÂNIA FERREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Juazeiro do Norte - CE (Registrada em 
Padre Cícero - SP), no dia 06/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Nilton da Silva e de Elizabete Ferreira da Silva.

O pretendente: CHARLES CARVALHO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/10/1986, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime da Conceição e de Jacqueline 
Carvalho de Lima Conceição. A pretendente: CAMILLA DE SOUSA SABINO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/02/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adenilson Roberto 
Sabino e de Vera Ana de Sousa Sabino.

O pretendente: JULIO GUSTAVO BACCIOTTI PINHEIRO, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Rio Claro - SP, no dia 03/04/1973, residente e domiciliado no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Gil Pinheiro e de Maria Inês Bacciotti Pinheiro. 
A pretendente: ANA PAULA DE SALES LIMA, divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em Aparecida do Taboado - MS, no dia 01/02/1979, residente e domiciliada em 
São José do Rio Preto - SP, fi lha de Anilson Miguel de Lima e de Josefi na Mendes de 
Sales Lima.

O pretendente: DIEGO IORIO CARBONE, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 17/12/1989, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Antonio Carbone e de Neusa Mazzoni Iorio Carbone. 
A pretendente: SOFIA STIPKOVIC ANTUNES CARDOSO, solteira, profi ssão jornalista, 
nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 06/09/1993, residente e domiciliada na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Antunes Cardoso Neto e de Mônica 
Stipkovic Antunes Cardoso.

O pretendente: MARCIO DE MENEZES LEITÃO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 14/03/1981, residente e domiciliado no 
Rio de Janeiro - RJ, fi lho de Luiz Francisco Carneiro Leitão e de Ana Maria de Menezes 
Leitão. A pretendente: MARCELA PILEGGI CIMINO, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/11/1984, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Francisco Pereira Cimino e de Tânia Maria 
Pileggi Cimino.

O pretendente: RICARDO BACCAR SOUZA ARANHA, solteiro, profi ssão matemático, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Souza Aranha e de Lauren Baccar Souza Aranha. 
A pretendente: JESSICA PAULA GARCIA PEREIRA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/11/1991, residente e domiciliada no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Eduardo Breda Pereira e de Elaine Maria Garcia Pereira.

O pretendente: RICARDO KLEN DA SILVA MÓL, solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em Manhuaçu - MG, no dia 21/12/1981, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Aloísio Flávio Gonçalves Mól e de Mariza Klen da 
Silva Mól. O pretendente: CAIO GERÔNIMO DE ANDRADE CARVALHO, solteiro, 
profi ssão cabeleireiro, nascido em Águas de Lindóia - SP, no dia 29/02/1992, residente 
e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto de Carvalho e de Valéria 
Geronimo de Andrade Carvalho.

O pretendente: RICARDO RIBAS LIMA, divorciado, profi ssão contador, nascido em 
Barbacena - MG, no dia 08/03/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Leonardo Maurício Colombini Lima e de Marilia Ribas Lima. A pretendente: 
LEOMARIA AZEVEDO SILVA, solteira, profi ssão analista administrativa, nascida em 
Pedra Branca - CE, no dia 26/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mariano Clarindo da Silva e de Francisca Lira Azevedo Silva.

O pretendente: LUCAS IGNACIO CAUSSA, nacionalidade argentina, solteiro, profi ssão 
médico, nascido na Argentina, no dia 20/01/1978, residente e domiciliado na Argentina, 
fi lho de Hugo Eduardo Caussa e de Susana Beatriz Pradella. A pretendente: ELAINE 
CRISTINA PORTO, solteira, profi ssão consultora de recursos humanos, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 29/09/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Aroldo Galdino Porto e de Ivete Jankoski Porto.

O pretendente: ETIENNE PIERRE JOSEPH MAURICE CURATI, nacionalidade 
francesa, solteiro, profi ssão empreendedor, nascido na França, no dia 01/07/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pierre Georges 
François Maurice Curati e de Claude Marie Marcelle Guilloteau. A pretendente: VIVIAN 
MARQUES SALLES, solteira, profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 
no dia 21/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adalberto Rodrigues Salles e de Terezinha de Jesus Marques Salles.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FERNANDO CLEMENCEAU FERRAZ DE ALMEIDA, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Recife - PE, no dia 05/02/1991, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de Fernando Antonio Vilares de Almeida e de Maria das Dores Ferraz 
de Almeida. A convivente: MARCELA ARAUJO PEREIRA, solteira, profi ssão biomédica, 
nascida em Teresina - PI, no dia 05/04/1990, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lha de Sérgio Aragão Pereira Júnior e de Jaqueline Araújo Aragão Pereira. 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.

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

Sánchez em cima do atacante Harry Kane.

Ontem (4), em seu progra-
ma de TV na emissora 
“Telesur”, da Venezuela, 

o ídolo argentino classifi cou a 
atuação de Geiger como um 
“roubo monumental”. 

Maradona, que estava torcen-
do para a Colômbia, criticou o 
pênalti marcado pelo árbitro 
de Carlos Sánchez em cima do 
atacante Harry Kane, concluído 
pelo próprio camisa 9 da Ingla-
terra. Além disso, o ex-craque 
insinou que Geiger não era um 
árbitro à altura de apitar uma 
partida de tamanha importân-
cia como esta. Na ocasião, a 
Colômbia foi eliminada nos 
pênaltis para os ingleses, após 
empatarem no tempo normal e 
na prorrogação por 1 a 1.

“Depois dos comentários 
feitos por Maradona, a Fifa 
repreende fortemente as 
críticas à performance das 
autoridades de jogo, que foi 
considerada positiva em uma 
partida difícil e emocionante. 

Fifa repreende críticas de 
Maradona sobre árbitro da Copa
A Fifa repreendeu ontem (5) as críticas do ex-jogador Diego Armando Maradona ao árbitro norte-
americano Mark Geiger, que apitou a partida entre Colômbia e Inglaterra, na terça-feira (3), pelas 
oitavas de fi nal da Copa do Mundo de 2018, na Rússia
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Fi
fa à Fifa e a seu presidente: mes-

mo que às vezes eu possa ter 
opiniões contrárias a algumas 
decisões da arbitragem, tenho 
absoluto respeito pelo trabalho 
nada fácil da instituição e dos 
árbitros”, escreveu Maradona.

No Twitter, o advogado do 
ex-jogador, Matías Morla, re-
forçou o pedido desculpas do 
argentino, afi rmando que Ma-
radona tem “absoluto respeito” 
pela instituição e os árbitros. O 
ex-craque foi convidado pela 
Fifa para integrar o grupo de 
“lendas” da entidade e assistiu 
todos os jogos da Copa como 
convidade VIP. Essa é a terceira 
polêmica de Maradona no Mun-
dial de 2018 (ANSA).

Anteriormente, o ex-jogador 
foi fl agrado fumando um charu-
to em uma área proibida dentro 
do estádio e mostrando o dedo 
do meio para umas pessoas na 
arquibancada no gol da vitória 
da Argentina sobre a Nigéria, na 
fase de grupos.(ANSA)

Também consideramos os 
comentários e insinuações 
feitos completamente inapro-
priados e sem fundamento”, 
escreveu a Fifa em um comu-
nicado. A entidade que rege 
o futebol no mundo ainda 
afirmou que faz tudo “em 
seu poder para garantir os 
princípios de fair play”. 

Pouco depois, Maradona 
publicou em seu Instagram 
uma foto com o presidente da 
Fifa, Gianni Infantino, pedindo 
desculpas para a entidade.

“Tomado pela emoção de 
torcer pela Colômbia no outro 
dia, disse uma par de coisas 
e, admito, algumas delas são 
inaceitáveis. Minhas desculpas 

Balanços patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (em milhares de Reais)

Ativo         2017         2016

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1.992.712 15.483

Duplicatas a Receber - 312

Impostos a recuperar 7.469 3.884

Adiantamentos a Fornecedores       54.227       92.232

 2.054.408       96.428

Não circulante

Imobilizado 13.148 4.292

Intangível 390 749

Intangível em Andamento     655.768     486.045

      13.538        5.041

Total do ativo  2.723.714     602.997

Demonstrações do resultado Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (em milhares de Reais)Passivo e Patrimônio Líquido         2017         2016

Circulante

Fornecedores 29.240 77

Obrigações trabalhistas 41.530 -

Obrigações fiscais 11.793 1.808

Outras Obrigações       20.000           144

    102.563        2.029

Não circulante

Conta Corrente com Sócios 1.283.068 -

Adiantamento para Fututro Aumento de Capital  2.424.000     276.121

 3.707.068     276.121

Patrimônio líquido

Capital social 2.924.538 2.924.538

(-) Capital social à Integralizar (250.000) (250.000)

Prejuízos acumulados (3.760.455) (2.349.691)

(1.085.917)     324.847

Total do passivo e do patrimônio líquido  2.723.714     602.997

Receita bruta de vendas (ou serviços)         2017      2016
Mercado interno - 624
Mercado externo - -
(-) Impostos sobre vendas (ou serviços)               -         (82)
(=) Receita líquida de vendas               -        542
(-) Custo dos produtos vendidos(serviços prestados)  (422.870)          (8)
(=) Lucro bruto   (422.870)        534
(+/-) Despesas / receitas operacionais
Gerais e administrativas (966.744) (107.193)
Despesas com vendas (14.754) (2.768)
Depreciação e Amortização       (1.727)    (1.672)
(=) Lucro (prejuízo) antes das participações
  societárias e do resultado financeiro (1.406.096) (111.100)
Provisão para perdas               -            -
Lucro (prejuízo) após as participações societárias (1.406.096) (111.100)
Despesas financeiras       (4.115)    (2.233)
Receitas financeiras
(=) Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (1.410.211) (113.332)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social - -
Do exercício (553) (1.934)
Diferidos               -            -
(=) Lucro (prejuízo) líquido do exercício (1.410.764) (115.266)
Ações em circulação no final do exercício(em milhares) 25.000 25.000
Lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações
  do capital social no fim do exercício - R$           (56)          (5)

FILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.
CNPJ: 13.509.469/0001-00
Demonstrações Contábeis

Rubem Ariano Crespo Neto
Sócio Administrador

Cristina Durso Abreu
Contadora - CT CRC: 1SP242700/O-1

1ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1033838-52.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) terceira interessada (cônjuge) ANA CRISTINA GISFREDO RAFFAELLI, CPF 
146.995.798-17, que nos autos da ação de Execução, requerida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
TAORMINA, em face de Paulo César Pimentel Raffaelli, procedeu-se a penhora do imóvel tipo: 
Apartamento nº 121 do Edificio Taormina, localizado na Rua Almaden, 83 - Vila Andrade, nesta 
Capital, matriculado sob nº 287.241 do 11º. Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Estando a 
terceira interessada (cônjuge) em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art. 525 do CPC/2015). 
Não apresentada resposta, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001428-
15.2018.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARTHA DE 
SAMPAIO BENDER, CPF 224.437.338-07, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de 
RODRIGO GRADIM REIF, que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$ 135.603,50 (atualizado até 06.03.2018). Estando a executada em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação (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 (art. 525 do CPC), na ausência dos quais prosseguirá o feito em 
seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

44
2A

-0
B

C
D

-6
73

9-
71

A
F




