
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
28 de fevereiro de 2019

Ano XVII – Nº 3.819

“A mulher tem que 
saber a hora exata 
de sair de cena. 
Mesmo que essa 
hora seja muito 
dolorosa”.
Coco Chanel (1883/1971)
Estilista francesa
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Superávit primário do 
Governo Central supera 
a expectativa em janeiro
Mesmo sem o reforço 

do Refi s, o Governo 
Central, composto 

pelo Tesouro Nacional, pela 
Previdência Social e pelo 
Banco Central, iniciou o ano 
com superávit primário acima 
das expectativas. Segundo nú-
meros divulgados ontem (27) 
pelo Tesouro, a economia de 
recursos chegou a R$ 30,238 
bilhões em janeiro. Esse foi 
o segundo melhor resultado 
para o mês, só perdendo 
para janeiro do ano passado
(R$ 30,842 bilhões). 

O superávit primário é a eco-
nomia de recursos para pagar 
os juros da dívida pública. O 
mês de janeiro registra supe-

3%, em relação ao mesmo mês 
do ano passado. As despesas, 
em contrapartida, recuaram 
2,3% na mesma comparação, 
também considerando a infl ação 
acumulada. A Previdência, que 
tradicionalmente registra défi cits 
recordes, teve resultado negativo 
de R$ 13,8 bilhões em janeiro. 

O valor indica leve melhora 
em relação ao défi cit de R$ 14,7 
bilhões registrado no mesmo 
mês de 2018. O rombo da Pre-
vidência foi compensado pelo 
superávit de R$ 44,03 bilhões 
do Tesouro e do Banco Cen-
tral. Em relação às despesas, 
os gastos de custeio  caíram 
7,7% descontada a infl ação. 
As despesas com a Previdência 

O superávit primário é a economia de recursos para pagar

os juros da dívida pública.

subiram 2,5% acima da infl ação, 
e os gastos com o funcionalismo 
federal recuaram 1,9%.

Os investimentos federais 
(obras públicas e compra de 

equipamentos) somaram R$ 
1,310 bilhão em janeiro, queda 
de 15,2% em relação ao mesmo 
mês do ano passado em valores 
corrigidos pela infl ação. Essa 

retração é esperada em início 
de governo, quando os novos 
ministros ainda estão toman-
do conhecimento da máquina 
pública (ABr).

rávit por causa do pagamento de 
IR e de CSLL das empresas, que 
subiu 7,71% acima da infl ação 
em janeiro na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, 
infl uenciado pelo maior lucro. 
Outro fator foi a melhoria da 
arrecadação de royalties da ex-
ploração de recursos naturais, 
cujas receitas aumentaram de 
R$ 7,9 bilhões em janeiro do ano 
passado para R$ 10,2 bilhões 
agora, alta de 28,1% acima da 
infl ação ofi cial pelo IPCA. 

O superávit piorou levemente 
em relação ao ano passado por-
que as receitas caíram em ritmo 
maior que as despesas. Sem a 
arrecadação do Refi s, as recei-
tas líquidas em janeiro caíram 

A reunião do Conselho de 
Segurança da ONU, em Nova 
York, viveu momentos de ten-
são ontem (27) quando o mi-
nistro das Relações Exteriores 
da Venezuela, Jorge Arreaza, 
assumiu a palavra. Ao discur-
sar em defesa do presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro, 
representantes de várias dele-
gações deixaram o local em pro-
testo. Ele afi rmou que há uma 
orquestração internacional, 
liderada pelos Estados Unidos 
e pela Colômbia, para agredir 
e intervir na Venezuela. Negou 
que agentes de segurança 
venezuelanos tenham reagido 
a balas nas áreas de fronteira.

O chanceler mostrou fotos em 
que aparecem manifestantes, se-
gundo ele, agredindo os militares 
da Venezuela. “É indignante”, 
afi rmou. “Eu amo minha pátria”, 
acrescentou. “O golpe fracassou. 
Hoje é a Venezuela, quem virá 
depois? Nicarágua? Indonésia?”, 
disse. A chefe de Assuntos Políti-
cos da ONU, Rosemary DiCarlo, 

Membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas durante 

reunião sobre a situação na Venezuela, em Nova York.

O plenário do STF decidiu 
ontem (27) que a administração 
pública tem responsabilidade 
sobre danos causados por er-
ros cometidos por tabeliães e 
ofi ciais de registro em serviços 
cartoriais, podendo ser con-
denada a indenizar a pessoa 
prejudicada. O caso que serviu 
de base para o entendimento 
envolve um homem de Santa 
Catarina que teve negada por 
três anos uma pensão por morte, 
de um salário mínimo, porque na 
certidão de óbito o nome de sua 
esposa foi registrado “Angelina” 
em vez de “Ângela”.

Por 10 votos a 1, os minis-
tros asseguraram o direito do 
homem de ser indenizado pelo 
estado pelo tempo em que fi cou 
sem receber o benefício. Em se-
guida, por maioria de 8 votos a 3, 
o plenário do STF fi xou uma tese 
geral, a ser aplicada em todos os 
casos, segundo a qual o poder 
público é responsável direto e 
solidário, na esfera civil, por 
quaisquer danos provocados 
por erros em cartórios.

Isso quer dizer que quem 
se sentir prejudicado pode 
processar diretamente o esta-
do, desde o início, em busca 

O poder público é responsável 

por danos provocados por 

erros em cartórios.
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Ao participar ontem (27) da 
sessão solene pelo 'Dia Mundial 
das Doenças Raras', no Congres-
so Nacional, a primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, destacou 
os pacientes que sofrem desses 
males devem receber a atenção 
necessária de políticas públicas 
e também de indústrias far-
macêuticas, pesquisadores e 
profi ssionais de saúde.

“Estou certa de que os pila-
res da pesquisa, das políticas 
públicas e da solidariedade 
social para abordar as enfer-
midades raras são decisivos 
em outros três eixos funda-
mentais de ação: diagnóstico 
precoce, acesso a tratamento 
continuado e a reabilitação”, 
completou a primeira-dama, 
para quem o fato de 13 milhões 
de pessoas no país sofrerem de 
algum tipo de doença rara “não 
pode ser justifi cativa” para que 

deixem de receber os cuidados 
necessários.

Michelle Bolsonaro lembrou 
que as doenças raras são crô-
nicas, progressivas e degene-
rativas. “Ameaçam a vida de 
seus portadores. Essas enfer-
midades alteram a qualidade 
de vida não só dos pacientes, 
mas de toda família, causando 
dor e sofrimento para os raros 
e seus cuidadores”, disse.

De acordo com a OMS, uma 
doença é defi nida como rara 
quando atinge até 65 pessoas 
a cada 100 mil indivíduos. 
Estima-se que existem qua-
se oito mil doenças raras no 
mundo. No Brasil, segundo 
a Interfarma, essas doenças 
afetam em torno de 13 milhões 
de pessoas. Cerca de 80% é de 
origem genética, enquanto as 
demais têm causas infecciosas, 
virais ou degenerativas (ABr).

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Marcelo Camargo/ABr

Mais de 400 militares 
venezuelanos já 
desertaram 

Pelo menos 85 militares 
venezuelanos desertaram e 
entraram na Colômbia nas últi-
mas 24 horas, e com isso já são 
411 os soldados que cruzaram 
a fronteira desde o último sá-
bado, informaram ontem (27) 
fontes ofi ciais. 

A maioria destes militares 
(328) se apresentou em Cúcuta, 
que abriga a principal passagem 
fronteiriça com a Venezuela.

O diretor-geral de Migração 
da Colômbia, Christian Krüger, 
explicou que alguns destes mi-
litares chegam ao país com uni-
forme e armamento, enquanto 
outros aparecem como civis e 
em algumas ocasiões acompa-
nhados de suas famílias.

Por isso, Krüger comentou 
que diante dessa situação 
várias entidades colombianas 
estão trabalhando “efi ciente-
mente e rapidamente” em cada 
um dos casos, que serão aten-
didos individualmente. Além 
disso, o diretor-geral destacou 
que os que chegam pedem 
refúgio, por isso cada caso é 
analisado pela Chancelaria 
para dar a eles uma resposta 
conforme às informações que 
fornecem e após um “trabalho 
de verifi cação” (Agência EFE).

Provas do Enem
As provas do Enem deste ano 

serão aplicadas nos dias 3 e 10 de 
novembro, segundo cronograma 
divulgado na tarde de ontem (27) 
pelo Inep. As inscrições estarão 
abertas de 6 a 17 de maio. Entre 1º 
e 10 de abril os estudantes poderão 
pedir isenção da taxa de inscrição. 
Nesse mesmo período, o Inep vai 
receber as justifi cativas dos que 
faltaram às provas em 2018.

Mixvale/Reprodução

A deputada Joice Hassel-
mann (PSL-SP), nova líder do 
governo no Congresso, disse 
ontem (27) que a proposta da 
reforma da Previdência tem 
uma “espinha dorsal” inegociá-

vel, que o governo quer pre-
servar: “É a economia que ela 
tem que gerar. Essa economia 
na casa do trilhão terá que ser 
mantida. Não será uma reforma 
da Previdência manca”, afi r-
mou ao chegar ao Salão Verde 
da Câmara.

Joice participou de um 
almoço com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e 
com os presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia, e do Senado, 
Davi Alcolumbre. Segundo 
ela, o governo está aberto para 
discutir pontos da reforma com 
os líderes e com os partidos, 
como a aposentadoria rural e 
o Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC). 

“O ministro [Guedes] foi 
muito solícito ao dizer que vai 
ouvir, quer construir, mas a 
gente não pode desfi gurar a 
espinha dorsal da reforma da 
Previdência. Claro que vai ter 
a digital do Congresso, mas sem 
desfi gurar o que é a espinha 
dorsal da reforma”, disse na 

Nova líder do governo no 

Congresso, deputada Joice 

Hasselmann (PSL-SP).
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Ministro do STJ 
manda soltar 
funcionários da Vale

O ministro Nefi  Cordeiro, do 
STJ, concedeu um habeas cor-
pus para soltura de oito funcio-
nários da Vale presos no último 
dia 15, por ordem da Justiça de 
Minas Gerais, a pedido do Minis-
tério Público estadual. Os presos 
são quatro gerentes e quatro 
técnicos diretamente envolvidos 
na segurança e estabilidade da 
barragem da Mina do Córrego do 
Feijão, em Brumadinho.

Na decisão, o ministro Nefi  
Cordeiro reconheceu haver 
fortes indícios de que os funcio-
nários da Vale sabiam dos riscos 
de rompimento e mesmo assim 
não tomaram as providências 
cabíveis, mas que a prisão pre-
ventiva deles não se justifi ca, pois 
colaboram com as investigações. 
“Ao contrário, os servidores 
agora presos encontravam-se 
em liberdade desde a tragédia 
ocorrida, vários vieram a depor 
e revelaram até fatos que agora 
justamente valora o magistrado 
como indicadores inicial da cul-
pa”, argumentou Cordeiro.

“Em síntese, prende-se para 
genericamente investigar, ou 
colher depoimentos. Nada se 
aponta, porém, que realizassem 
os nominados empregados da 
Vale S.A. para prejudicar a 
investigação”, acrescentou o 
ministro (ABr).

Delegações estrangeiras abandonam 
reunião da ONU sobre Venezuela

impostas à entrada da ajuda 
humanitária.

O representante da França 
na ONU, François Delattre, 
disse que a Venezuela vive a 
pior crise humanitária da sua 
história. Segundo ele, o “regime 
de Maduro” decidiu privar a sua 
população da ajuda internacio-
nal e não hesitou em atacar seus 
próprios cidadãos desarmados 
durante confrontos. Para o em-
baixador francês, a Venezuela 
infl igiu a si mesma a reprovação 
da comunidade internacional e 
do seu próprio povo.

O representante permanente 
da Rússia, Vassily Nebenzia, 
descreveu a atuação dos Es-
tados Unidos de levar ajuda 
humanitária para a Venezuela 
como “uma tentativa de cru-
zamento ilegal de fronteira 
para a entrega de uma carga 
desconhecida”. Segundo ele, 
foi uma ação ilegítima pois havia 
suprimentos “não verifi cados”, 
que não foram solicitados pela 
Venezuela (ABr).

ressaltou que os dados sociais 
sobre a Venezuela confi rmam 
a crise humanitária pela qual 
passa a população, registrando, 
por exemplo aumento de mais 
de 50% na mortalidade infantil 
no país.

“As informações disponíveis 
mostram uma triste realidade: a 
economia continua a se deterio-

rar, as pessoas estão morrendo 
de causas evitáveis e deixando 
o país em busca de assistência”, 
disse. Para o representante dos 
Estados Unidos, Elliot Abrams, 
a restauração da democra-
cia venezuelana depende de 
“pressionar o regime ilegítimo 
a deixar [o poder] pacifi camen-
te”. Ele criticou as difi culdades 

Michelle pede atenção 
especial a doenças raras

Estado é responsável por 
danos de erros em cartórios

de indenização. Os ministros 
estabeleceram que o poder 
público tem responsabilidade 
objetiva. Ou seja, comprovado o 
dano, a reparação deve ser feita 
independentemente de culpa 
ou dolo (intenção) do poder 
público sobre o erro. A maioria 
dos ministros estabeleceu, por 
fi m, que o estado é obrigado a 
processar em seguida o tabelião 
ou o ofi cial de registro que errou, 
em busca de reaver os recursos 
públicos gastos com a reparação 
do dano.

Para o relator do tema, mi-
nistro Luiz Fux, os tabeliães 
prestam um serviço para o 
qual são delegados por meio de 
concurso, sendo remunerados 
por taxas estabelecidas em lei, 
motivo pelo qual exercem um 
serviço essencialmente público. 
“Por força dessa natureza pú-
blica em que essas funções são 
exercidas, acabam gerando a 
responsabilidade estatal”, disse 
Fux (ABr).

Governo não quer ‘desfi gurar’ 
reforma da Previdência

saída da residência ofi cial da 
presidência da Câmara.

“Nosso esforço agora é cha-
mar o nosso time, a nossa ban-
cada de infl uencers [infl uencia-
dores] para trabalhar duro nas 
redes sociais para que a gente 
consiga aprovar a reforma. 
Temos aqui a maior bancada 
digital da história. Se todos 
estivermos em um discurso 
único, a gente consegue des-
montar os ataques e mentiras 
que começam a ser plantados”, 
acrescentou Joice (ABr).
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Ownership:
como despertar o 

sentimento de dono 
dentro das empresas

O conceito de ownership, 

que pode ser traduzido 

como “sentimento de 

dono”, é uma habilidade 

comportamental que 

tem se tornado requisito 

em muitos processos 

seletivos

Os profissionais que 
possuem essa caracte-
rística em sua perso-

nalidade acabam tendo mais 
oportunidades de crescimento 
de carreira, afi nal, aqueles que 
se dedicam ao negócio com o 
empenho de um empreende-
dor, no médio e longo prazo, 
acabam se tornando os líderes 
de alta gestão da empresa.

É claro que o sentimento de 
propriedade é algo intrínseco à 
personalidade de algumas pes-
soas. Mas, podemos estimular 
essa característica quando 
estamos trabalhando em uma 
empresa que amamos, naque-
les ambientes que ressoam 
com o nosso propósito pessoal 
e que temos afi nidade com a 
cultura e valores. À medida 
que acreditamos na empre-
sa para a qual trabalhamos, 
podemos influenciar nosso 
comportamento e adquirir essa 
habilidade.

Quero propor uma análise 
sobre o perfi l de empreendedor 
e, a partir disso, sugerir atitu-
des que podem ser agregadas 
ao perfi l profi ssional. Afi nal de 
contas, empreendedor não é só 
aquele que abre uma empresa. 
Por exemplo, a iniciativa para 
implementar mudanças é algo 
próprio de um empreendedor 
que pode ser adicionado ao 
perfi l de qualquer profi ssional. 
Outros exemplos são: atitude 
para tomar riscos de maneira 
controlada, resiliência, visão 
sistêmica e de longo prazo, 
espírito criativo, olhar voltado 
para inovação, experimenta-
ção, responsabilização perante 
os resultados, entre outros.

Dessas habilidades citadas, 
todas se encaixam no perfi l 
profi ssional de uma pessoa 
que tem esse sentimento de 
dono. Meu principal conselho 
para aqueles que desejam 
desenvolver esse conceito 
ownership é investir primeiro 
em sua capacidade de se res-
ponsabilizar pelos resultados 
de sua equipe, ou seja, assumir 
os riscos de uma mudança 
operacional e estratégica em 
prol de realizar um projeto ou 

tarefa, com recursos diferentes 
e de maneiras diversas.

Outra habilidade precisa 
ser a experimentação, não 
ter medo de errar e construir 
melhorias em cima dos erros/
acertos que acontecem ao lon-
go do processo. Ter esse olhar 
incremental para as ideias. A 
zona de conforto certamente 
é o principal inimigo de todos 
os profi ssionais que desejam 
crescer na carreira. Elas nos 
mantém “confortáveis” e 
relaxados, enquanto o que 
realmente precisamos para 
alcançar novos objetivos é um 
estado de relativa ansiedade, 
estresse e incomodo. Por fi m, 
a resiliência, ou seja, esse 
olhar humano e empático que 
precisamos ter para lidar com 
as adversidades, confl itos e 
com um ambiente de pressão.

Certamente, o departamen-
to de recursos humanos pode 
agir para criar um ambiente 
propício para que o owner-
ship afl ore nos profi ssionais. 
Contudo, as pessoas são as 
principais responsáveis por de-
senvolver essa habilidade com-
portamental, enquanto o líder 
imediato e o RH são apenas 
coadjuvantes nesse processo. 
Os profi ssionais que possuem 
esse sentimento de dono em 
sua personalidade não gos-
tam de serem mandados, eles 
almejam autonomia, liberdade 
para criar, arriscar e errar. São 
pessoas que trabalham bem 
orientados para o resultado e 
não para a operação.

Um fator crucial é recrutar 
pessoas que têm aderência 
com a cultura organizacional. 
Afi nal, não adianta ter todas 
as características citadas e 
outras tantas, se o profi ssio-
nal não se identifi car com a 
cultura e com os valores da 
organização. Aqueles que se 
encaixam nesse perfi l compor-
tamental, que já trabalham em 
empresas as quais admiram e 
que encontram na organização 
uma maneira de realizar e 
exercer seu propósito pessoal, 
possuem muito mais chances 
de se tornarem os líderes de 
alta gestão das empresas que 
amam. 

E você, está pronto para 
desenvolver seu perfi l de dono 
no seu trabalho? 

(*) - Graduado em administração de 
empresas, com especialização em 

Business pela Australian Professional 
Skills Institute, é headhunter na Trend 

Recruitment.

Dalton Morishita (*)
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de acesso diário também está disponível. 
Além de conceder itens indispensáveis 
para aprimoramentos e os especiais Selos 
de Shakatu, ele recompensará jogadores 
com um imponente e exclusivo Cavalo Tier 
8 (https://blackdesert.playredfox.com).

Black Desert Online e, agora, criará eventos 
secretos aleatoriamente durante as parti-
das no modo Battle Royale e garantirão 
recompensas incríveis aos que cumpri-
rem as missões do game. Nos próximos 
dias, o novo calendário de recompensas 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Pós-graduação voltada para e-commerce é 
lançada no Brasil
@A Fundação Instituto de administração Business School (FIA) vai 

realizar em parceria com a multinacional brasileira de tecnologia, 
VTEX, a primeira pós-graduação de e-commerce do Brasil. O curso 
“Desenvolvimento e Gestão de Negócios no E-commerce”, tem como 
objetivo capacitar gestores de empresas ou empreendedores para a 
criação, desenvolvimento e crescimento de negócios no ambiente di-
gital. ‘Comportamento do Consumidor no E-commerce’, ‘Proposta de 
Valor: Estratégias para o Desenvolvimento de Ofertas’, ‘Estratégias de 
Negócios em Marketplace’, ‘Gestão Empreendedora para Comunicação, 
Arte e Design’ e ‘Gestão do Fluxo de Pagamentos’, serão alguns dos 
temas abordados nos oito módulos que contabilizam 360 horas/aula, 
segundo explica o coordenador e professor do curso, Pedro Teberga. 
“Esse curso traz uma nova proposta de ensino, que combina conteúdo 
de qualidade e atividades hands-on. O objetivo é formar profi ssionais de 
alto nível que atendam perfeitamente às necessidades do mercado. O 
aluno terá plena formação para gerenciar seu próprio e-commerce ou 
de grandes empresas do setor. Além disso, nossos professores são, na 
grande maioria, executivos do mercado, das empresas parceiras como 
a VTEX”, conta ele (https://fi a.com.br/pos-graduacao/desenvolvimento-
-gestao-negocios-commerce/).

A longa espera acabou e a partir de hoje, 
27 de fevereiro, já é possível obter cupons 
especiais que permitem a troca de armas 
nos servidores sul-americanos do Black 
Desert Online. Ao aproveitar esta oportu-
nidade inédita, que estará disponível na 
loja ofi cial do game por tempo limitado, 
os jogadores podem comparar o Cupom 
de Troca de Arma Principal, o Cupom de 
Troca de Arma Secundária e o Cupom de 
Troca de Arma Despertada com 20% de 
desconto até a próxima quarta, 6 de março, 
antes da manutenção do jogo.

Além disso, todos os aventureiros que 
comprarem qualquer um dos cupons du-
rante o período da promoção, participarão 
do sorteio de moedas do jogo em que serão 
selecionados 100 jogadores para receber 
1.000 BD Coins. E não acaba por aqui, o 
Campo Sombrio chegou ofi cialmente ao 

Agora é possível trocar de arma no
Black Desert Online

Quem aproveitar a promoção limitada para adquirir um Cupom de Troca de Arma terá chances de faturar BD Coins

Um estudo realizado pela 
organização de linguística SIL 
International, com sede nos 
Estados Unidos, revelou que 
o italiano se tornou em 2018 o 
quarto idioma mais estudado 
no mundo, ultrapassando o 
francês. A língua do “país da 
bota” aparece atrás apenas 
do inglês, do espanhol e do 
mandarim. 

Parte desse resultado se 
deve ao alcance dos institu-
tos italianos de cultura, que 
no ano acadêmico 2016/17 
acumulavam mais de 2,1 mi-
lhões de estudantes em 115 
países, segundo o jornal ‘Il 
Sole 24 Ore’. 

Na classifi cação dos idio-
mas por número de falantes, 
o inglês segue na liderança, 
com 1,19 bilhão de pessoas, o 
equivalente a 17% da popula-
ção mundial. 

A língua do “país da bota” aparece atrás apenas do inglês, do 

espanhol e do mandarim.

Os dois líderes conver-
saram frente a frente 
durante cerca de 20 

minutos e depois participaram 
de um jantar com seus colabo-
radores mais próximos.

Trump estava acompanhado 
pelo secretário de Estado Mike 
Pompeo e pelo chefe de Gabi-
nete Mick Mulvaney. O conse-
lheiro para Segurança Nacional, 
John Bolton, que evocara uma 
desnuclearização da Coreia do 
Norte seguindo o modelo da 
Líbia, está em Hanói, mas não 
participou do jantar.

Já Kim teve a seu lado o 
“braço direito” Kim Yong-chol 
e o ministro das Relações Ex-
teriores Ri Yong-ho. O objetivo 
dos compromissos ontem eram 
criar um clima cordial antes da 
discussão efetiva sobre os te-
mas mais delicados da reunião, 
como a desnuclearização da 
Península Coreana. Há rumores 
de que os dois líderes possam 
chegar a um acordo para decla-
rar o fi m da Guerra da Coreia, 
interrompida por um armistício 
em 1953. 

A cúpula começou pontual-
mente às 18h30 (8h30 em Bra-
sília), no hotel Sofi tel Legend 
Metropole, com um aperto de 

Donald Trump e Kim Jong-un durante cúpula em Hanói, no Vietnã.
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Trump e Kim encerram primeiro 
dia de cúpula no Vietnã

Terminou a primeira parte da cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder 
da Coreia do Norte, Kim Jong-un, realizada ontem (27), em Hanói, capital do Vietnã

mãos entre Trump e Kim, que 
se mostravam sorridentes. 
“Acredito que seu país tem um 
potencial econômico incrível”, 
declarou o presidente ameri-
cano, prevendo uma “situação 
verdadeiramente maravilhosa 
em longo prazo”. 

Já o norte-coreano chamou 
de “corajosa” a decisão de 
Trump de participar da cúpu-
la e disse que os dois países 
“superaram a desconfiança”. 

“Estou confiante em alcan-
çar grandes resultados que 
agradem a todos”, ressaltou.

Essa é a segunda reunião 
entre Kim e Trump, após a 
cúpula de 12 de junho de 
2018, em Singapura, quando 
ambos se comprometeram 
com a desnuclearização da 
Península Coreana. No ano 
anterior, os dois haviam tro-
cado ameaças de destruição 
mútua e deixado a região à 

beira de uma guerra, mas 
Trump passou a apostar no 
diálogo para resolver a crise 
e chegou a dizer que ele e 
Kim estavam “apaixonados”.

A reaproximação acontece 
após pesadas sanções da co-
munidade internacional contra 
o regime de Pyongyang, que 
conseguiu desenvolver ogivas 
nucleares e mísseis intercon-
tinentais capazes de atingir os 
EUA (ANSA).

Italiano passa francês e é o 
quarto idioma mais estudado

Na sequência estão o man-
darim (1,107 bilhão), o hindu 
(697,4 milhões), o espanhol 
(512,9 milhões), o árabe (422 
milhões), o francês (284,9 mi-
lhões), o malaio (281 milhões), 

o russo (264,3 milhões) e o 
bengali (262,8 milhões). O por-
tuguês aparece na 10º posição, 
com 236,5 milhões de falantes, 
enquanto o italiano é o 21º colo-
cado, com 67 milhões (ANSA).
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Taxa de desemprego 
voltou a crescer 

Infl uenciada pela sazonalidade 
de início do ano, a taxa de deso-
cupação do país voltou a crescer 
depois de duas quedas consecu-
tivas e fechou o trimestre móvel 
encerrado em janeiro em 12%, 
resultado 0,3 ponto percentual 
superior aos 11,7% relativos ao 
trimestre encerrado em outubro 
do ano passado. Com a alta, a 
população desocupada passou a 
12,7 milhões – crescimento de 2,6% 
(mais 318 mil pessoas) frente ao 
trimestre agosto a outubro de 2018.

Os dados fazem parte da pes-
quisa divulgada ontem (27), pelo 
IBGE. Em relação ao trimestre mó-
vel de novembro de 2017 a janeiro 
de 2018 (12,2%), o quadro foi de 
estabilidade. A subutilização da 
força de trabalho fi cou em 24,3% 
no período, somando 27,5 milhões 
de pessoas. Na avaliação do coor-
denador de Trabalho e Rendimento 
do IBGE, Cimar Azeredo, a alta 
foi provocada pela sazonalidade 
comum a esta época do ano.

“Com a entrada do mês de janei-
ro, houve um aumento da taxa de 
desocupação. É algo sazonal, é co-
mum a taxa aumentar nessa época 
do ano por causa da diminuição da 
ocupação, explicou. Mesmo com o 
fator sazonalidade, o coordenador 
do IBGE destacou o fato de que este 
trimestre fechado em janeiro foi 
“menos favorável” que os mesmos 
períodos de 2018 e 2017 (ABr).
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Ninguém discute a 

importância dos dados 

dentro do ambiente 

corporativo

Com as informações cer-
tas, a empresa consegue 
tomar melhores deci-

sões e, consequentemente, 
se destacar da concorrência 
em seus segmentos. Contu-
do, a sanção da Lei Geral de 
Proteção aos Dados (LGPD), 
em agosto de 2018, traz novas 
regras e normas para lidar com 
esses elementos, e exige que as 
organizações tenham políticas 
mais claras para a segurança, 
proteção e transparência – tor-
nando a gestão de documentos 
um item primordial dentro das 
estruturas empresariais.

Este conceito realmente está 
em alta entre as corporações. 
Uma pesquisa conduzida 
globalmente pela Association 
for Information and Image 
Management (AIM), e pelo 
CENADEM-IPC no Brasil, 
mostra que praticamente nove 
em cada dez empresas em todo 
o mundo (89%) acreditam 
que tecnologias de gestão de 
documentos são importantes 
para o sucesso dos negócios – 
no País, esse índice é de 72%. 

Além disso, essas soluções 
movimentaram quase R$ 2 bi-
lhões em 2017, no último levan-
tamento realizado. A tendência 
é esses números aumentarem 
ainda mais nos próximos anos 
graças à LGPD. O texto bra-
sileiro trata, a princípio, dos 
dados coletados, tratados e 
publicados de forma online. 
Ou seja, das informações 
que as empresas conseguem 
rastrear e obter graças à ati-
vidade virtual dos usuários – é 
possível obter um perfi l quase 
completo das pessoas apenas 
com o monitoramento de sua 
jornada na web.

É justamente neste ponto 
que a lei pretende agir daqui 
para frente. Agora, as empre-
sas só podem trabalhar com 
informações que elas próprias 

conseguem coletar e, princi-
palmente, tiver autorização 
explícita para utilizar. Dessa 
forma, aumenta a importância 
dos documentos já existentes 
no banco de dados das orga-
nizações e reforça a necessi-
dade de deixá-los de forma 
organizada e acessível – ainda 
mais para empresas que não 
possuem negócios no ambiente 
digital, mas também precisam 
se adequar à LGPD. 

Afi nal, se a sua companhia 
possui um dado cadastral de 
seus clientes, ela já deve seguir 
todas as normas de segurança 
e transparência estipuladas. 
A segurança da informação, 
aliás, é base fundamental da 
gestão documental por incluir 
elementos de confi dencialida-
de, clareza, autoridade e dis-
ponibilidade a todos os dados 
digitais e digitalizados de uma 
empresa. 

Ainda hoje é possível encon-
trar companhias que realizam 
a gestão manual de seus do-
cumentos, perdendo tempo e 
dinheiro com essa tática. Com 
a produção e a demanda por 
informações cada vez maio-
res, é imprescindível contar 
com uma solução capaz de 
fazer o gerenciamento desses 
conteúdos, permitindo que os 
dados certos estejam sempre 
em mãos no momento mais 
adequado.

Em um mundo onde a bar-
reira do online e do offl ine está 
cada vez mais tênue, saber 
trabalhar com os dados é um di-
ferencial e tanto nos negócios. 
Entretanto, não basta apenas 
utilizar essas informações em 
qualquer decisão. É preciso, 
antes de tudo, encontrá-la, 
interpretá-la da forma correta 
e adotar as melhores práticas 
de armazenamento e gerencia-
mento – e isso é possível apenas 
com uma boa gestão de todos 
os documentos.

(*) - É diretor comercial e sócio 
da Reis Offi  ce, empresa líder em 

outsourcing de impressão e soluções 
para digitalização, transmissão e 
armazenamento de documentos.

Rodrigo Reis (*)

A - Dia da Mulher 
A alimentação saudável é uma das bases para a beleza. Com essa crença, 
a AgroBonfi m – líder do mercado premium de hortifrúti – anuncia a 
parceria com o evento Beleza Pura. Instalada no Eataly, a fornecedora 
preferida dos grandes chefs da gastronomia paulistana assina o brunch 
exclusivo para as participantes do evento que homenageará as mulheres 
maduras. O festival contará com workshops, ofi cinas, reality shows, pa-
lestras e exposições sobre o universo feminino das mulheres com mais 
de 50 anos. O evento acontece no dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, na Unibes Cultural (R. Oscar Freire, 2.500), a partir das 10h. 
Mais informações e inscrições: (www.belezapura.news).

B - Caixa Personalizada
A Nestlé inaugurou um serviço especial de personalização das caixas 
de Bombons Especialidades. A caixa personalizada ‘Nestlé do Seu 
Jeito’ pode ser montada pelo site (www.bombons.lojanestle.com.br) e 
permite ao consumidor escolher até 20 bombons, dentre os diversos 
tipos que compõem o mix da marca. Também é possível escrever 
uma mensagem de até 150 caracteres a ser impressa na embalagem. 
Após concluir o pedido pelo site, é possível retirar o produto na 
loja física, localizada na Sede da Nestlé. Há também a possibilidade 
de entrega para endereços que fi quem em um raio de até 15 km de 
distância da sede da companhia, que fi ca na Avenida Chucri Zaidan, 
246, Vila Cordeiro.

C - Tecnologias Sociais
O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social abriu 
inscrições. Podem participar entidades sem fins lucrativos, como 
instituições de ensino e de pesquisa, fundações, cooperativas, or-
ganizações da sociedade civil e órgãos governamentais de direito 
público ou privado, legalmente constituídas no Brasil ou nos demais 
países da América Latina ou do Caribe. Terá quatro categorias: “Ci-
dades Sustentáveis e/ou Inovação Digital”; “Educação”; “Geração 
de Renda e Meio Ambiente”.  O primeiro, segundo e terceiro lugar 
de cada uma das categorias serão premiados com R$ 50 mil, 30 mil 
e 20 mil respectivamente. Inscrições e mais informações no site: 
(www.fbb.org.br/premio).

D - Atividade Empreendedora
Ser dono do próprio negócio é parte da vocação do povo brasileiro. Em 
2018, dois em cada cinco brasileiros entre 18 e 64 anos estavam à frente 
de uma atividade empresarial ou tinham planos de ter um negócio. É o 
que mostra a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que 
verifi cou o segundo melhor desempenho para a taxa de empreendedo-
rismo brasileira desde 2002, quando o índice começou a ser medido. A 
pesquisa mostra que a taxa total de empreendedorismo chegou a 38%. 
Segundo esse indicador, aproximadamente 52 milhões de brasileiros 
em idade produtiva estavam envolvidos com alguma atividade empre-
endedora no ano passado. A pesquisa foi realizada em 49 países e, no 
Brasil, contou com o apoio do Sebrae.

E - Extrusão e Sopro em Plásticos
A Escola LF de formação profi ssional em plásticos está abrindo matrículas 
para os cursos de sopro e extrusão. As aulas que são teóricas e práticas, 
iniciam a partir do dia 16 de março, aos sábados, no período da manhã, 
na sede da escola. Pelo menos 90% dos egressos saem empregados, e 
muitos deles sem qualquer experiência anterior. Além disso, a grande 
maioria dos que estão desempregados, conseguem colocação no mercado 
antes mesmo da conclusão do curso. O curso de sopro tem duração de 
oito meses, enquanto o de extrusão é de cinco meses. Saiba mais no 
site (https://escolalf.com.br/). 

F - Negócios no Turismo
As PMEs paulistas do setor de turismo podem contar com uma 
ajuda extra para alavancar os negócios neste início de ano. A 
Desenvolve SP tem disponível R$ 60 milhões para financiamentos 
por meio da linha de crédito Fungetur, do MTur. Os recursos se 
destinam a financiar obras de construção, reformas e modernização 
de estabelecimentos como hotéis e pousadas, parques temáticos, 
restaurantes e embarcações turísticas. Com baixas taxas de juros 
(0,49% a.m.) e prazo de até 10 anos para pagar, a Linha Fungetur 
permite ao empresário investir no crescimento e na modernização 
dos seus estabelecimentos de forma planejada e sustentável. Os 
interessados poderão financiar até 80% do valor do projeto. Mais 
informações: (www.desenvolvesp.com.br). 

G - Primavera/Verão 2020
Um futuro luminoso e oxigenado. Neste clima, o Minas Trend apresenta o 
tema “Em Dias de Sol”. Em sua 24ª edição, o maior salão de negócios de 
moda da América Latina irá movimentar o Expominas, em Belo Horizonte. 
De 9 a 12 de abril, os principais criadores da moda em Minas apresentam as 
tendências para a primavera/verão 2020. Uma programação cultural, gastro-
nômica e de palestras abre as portas do evento para o público. “Solarizar”, 
“Oxigenar”, “Diversifi car”, “Viajar” e “Sensualizar” são palavras-chaves da 
estação. “O verão tem cores e formas que nos inspiram e trazem uma re-
novação e crença na vida e na moda”, comenta o diretor-criativo do Minas 
Trend, Ronaldo Fraga. Outras informações: (www.minastrend.com.br).

H - Negócios nos EUA
Nos dia 29 e 30 de março, no Meliá Ibirapuera, das 14h às 21h, acontece o 
encontro com a Loyalty Miami, consultoria que presta serviços a empresas 
que desejam estabelecer seus negócios nos Estados Unidos. Serão abor-
dados temas sobre imigração, investimentos e empreendedorismo. Entre 
os palestrantes, o diretor de investimentos da Driftwood, Andre Salles. O 
especialista falará sobre o visto EB-5, fundos de investimentos em mercado 
hoteleiro e a obtenção do green card. A Driftwood é uma das dez maiores 
operadoras de hotéis nos EUA, com mais de US$1 bilhão em ativos. Mais 
informações e inscrições no site: (www.palestras.loyalty.miami/).   

I - Segurança dos Alimentos
Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Simpósio Internacional 
3M Food Safety que tem como tema “Boas práticas através do conhe-
cimento”. Objetivando levar conhecimento e atualizações sobre as 
principais tendências do mercado de Segurança dos Alimentos, a 3M 
do Brasil reunirá grandes nomes para palestras sobre Segurança na 
Produção de Alimentos e Bebidas, Gestão de Qualidade de Produtos 
e Processos e Proteção à Marca. O evento acontece no dia 3 de abril, 
no Hotel Transamérica, e oferece aos participantes a oportunidade de 
aprimorar suas práticas diárias com as mais recentes tendências do 
mercado. Mais informações: (www.go.3M.com/6simposiofoodsafety). 

J - Vinhos Importados
O mercado brasileiro de vinhos importados cresceu 2,4% em valor no ano de 
2018, mesmo tendo apresentado uma queda de 2,6% no volume em litros. 
A auditoria de importação, realizada pela Ideal Consulting, identifi cou que o 
mercado nacional da bebida reúne 15 grandes países exportadores, tendo o 
Chile na liderança. O mercado de vinhos importados – incluindo champanhe, 
espumantes e vinhos – movimentou 368,6 milhões de dólares em 2018 contra 
361,6 milhões em 2017. A lista dos maiores exportadores de vinhos para o 
Brasil, em volume, é a seguinte: 1) Chile, 2) Portugal, 3) Argentina, 4) Itália, 
5) Espanha, 6) França, 7) Uruguai, 8) EUA, 9) África do Sul, 10) Austrália, 
11) Alemanha, 12) Nova Zelândia, 13) Hungria, 14) Israel e 15) Líbano. 
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Contencioso na OMC 
sobre subsídios ao 
açúcar

O Brasil apresentou ontem 
(27), pedido de consultas à Índia 
no âmbito do Sistema de Solução 
de Controvérsias da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) 
para questionar aspectos do 
regime indiano de apoio ao setor 
açucareiro, em particular o pro-
grama de sustentação do preço 
da cana-de-açúcar. A Austrália 
também formalizou pedido de 
consultas com questionamentos 
semelhantes ao governo indiano.

No entendimento do Brasil, a 
recente ampliação dos subsídios 
indianos tem causado impactos 
signifi cativos no mercado mun-
dial de açúcar. Estimativas de 
especialistas indicam que a oferta 
adicional indiana poderá gerar, 
na safra 2018/2019, supressão de 
até 25,5% do preço internacional 
do produto, o que se traduziria 
em prejuízo de até 1,3 bilhão de 
dólares apenas para os exporta-
dores brasileiros.

O pedido de consultas é a 
primeira etapa formal de um 
contencioso na OMC. O governo 
brasileiro tem expectativa de 
que as consultas com o governo 
indiano contribuam para o equa-
cionamento da questão. A data e 
o local das consultas deverão ser 
acordados entre os dois países 
nas próximas semanas (Mapa).

O indicador acumula queda de preços de 4,16% desde outubro 

do ano passado.

O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), que mede a 
variação de preços de produtos 
industrializados no momento 
em que eles saem das fábricas, 
registrou defl ação (queda de 
preços) de 1,05% em janeiro 
deste ano. Esse foi o quarto 
mês consecutivo com registro 
de defl ação. De acordo com 
o IBGE, em dezembro, o IPP 
havia tido uma defl ação de 
1,56%. Com o resultado de 
janeiro, o indicador acumula 
queda de preços de 4,16% 
desde outubro do ano passado. 
Apesar disso, o IPP acumula 
infl ação de 7,99% em 12 meses.

Em janeiro deste ano, 13 
das 24 atividades industriais 
pesquisadas tiveram defl ação, 
com destaque para indústrias 
extrativas (8,98%), outros 
produtos químicos (3,43%), 
alimentos (1,29%) e metalur-
gia (2,05%). Das 11 atividades 
com infl ação, as maiores altas 
de preços foram observadas 

A desativação de barragens a montante também apresenta sérios riscos e impactos ambientais.

“O que poderia ser 
simplificado são 
empreendimentos 

cujos impactos são previsíveis 
e facilmente delimitados. O 
que é licenciado na esfera fe-
deral é bem diferente do que 
é licenciado, por exemplo, nos 
municípios”,disse. 

Segundo a secretária, a con-
cessão de licenciamentos para 
mineradoras deve considerar 
uma série de aspectos. “Esse 
tipo de simplifi cação não pode 
ser admitido para uma grande 
mineração. Quanto maior o 
impacto ambiental e a im-
previsibilidade da relação do 
empreendimento com o am-
biente, maior deve ser o rigor 
da avaliação”. Para ela, a va-
riação ambiental é apenas um 
dos componentes da gestão de 
riscos – e a atribuição legal de 
fi scalização é distribuída hoje 
a diferentes órgãos públicos.

Hofmann citou como proble-
mas que devem ser avaliados 
antes de planejar a simpli-
fi cação no processo de con-
cessão de licenças a formação 
limitada dos profi ssionais dos 

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, registrou infl ação de 
0,88% em fevereiro, acima do 
0,01% de janeiro. Com isso, o 
IGP-M acumula taxas de 0,89% 
no ano e de 7,6% nos últimos 
12 meses, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

A alta da infl ação foi puxada 
pelos preços no atacado, medidos 

pelo Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que registrou infl ação de 
1,22% em fevereiro. Em janeiro, 
o subíndice havia registrado 
defl ação (queda de preços) de 
0,26%. A infl ação do Índice de 
Preços ao Consumidor, que mede 
o varejo, caiu de 0,58% em janeiro 
para 0,26% em fevereiro. O Índice 
Nacional de Custo da Construção 
caiu de 0,4% em janeiro para 
0,19% em fevereiro (ABr).
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Secretária descarta simplifi car 
concessões para mineradoras

A secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e Desapropriações da Presidência da República, 
Rose Hofmann, descartou a possibilidade de simplifi cação de processos ligados a grandes 
empreendimentos, durante reunião da comissão externa da Câmara sobre Brumadinho

órgãos ambientais, além de 
quadro técnico e orçamento 
limitados. Analista ambiental 
do Ibama, André Naime disse 
que há  limitações nas análises 
de risco e lacunas na regulação 
de uso e ocupação de solo. 
Sugeriu que os licenciamentos 
ambientais também passem a 

exigir um diagnóstico sobre 
“áreas vulneráveis” ao empre-
endimento e o chamado “plano 
de resiliência”.

O professor de engenharia 
da USP Luís Sanchez ressaltou 
que a desativação de barra-
gens a montante, anunciada 
pela Vale e determinada por 

lei estadual de Minas Gerais 
e por decreto, também apre-
senta sérios riscos e impactos 
ambientais. Um mês depois 
da tragédia provocada pelo 
rompimento da barragem 
em Brumadinho, 179 mortes 
foram registradas e há 131 
desaparecidos (ABr).

Produtos tiveram queda de 
preços na saída das fábricas

em máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (2,46%), 
derivados de petróleo e biocom-
bustíveis (1,51%), impressão 
(1,34%) e móveis (1,18%).

Entre as grandes categorias 
econômicas, apenas os bens de 
consumo duráveis registraram 
infl ação em janeiro (0,88%). 

As demais registraram de-
fl ação no período: bens de 
capital, isto é, máquinas e 
equipamentos (0,23%), bens 
intermediários, isto é, insu-
mos industrializados usados 
no setor produtivo (1,62%) e 
bens de consumo semi e não 
duráveis (0,58%) (ABr).

Infl ação do aluguel é 7,6% em 12 meses
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Bicicletas especulativas

A humanidade já 

vinha há algum tempo 

perdendo o rumo, dando 

espaço às tiranias

Após séculos de predo-
mínio da Igreja e seus 
reis, foi surgindo a ideia 

do dinheiro que, tomando 
corpo, deu origem ao Estado 
Democrático Republicano, 
garantidor da moeda - essa 
desconhecida misteriosa que 
desafi a os mais experts eco-
nomistas e complica a vida 
dos governantes. Surgiram os 
Bancos Centrais. 

Há um desarranjo global. O 
dólar se tornou a moeda que 
movimenta as engrenagens da 
economia, mas acabou sendo 
um elemento de confl itos e o 
grande alvo da humanidade. A 
busca por acúmulo de dólares 
permitiu todo tipo de mano-
bras para favorecer uns em 
prejuízo de outros. A China 
almeja privilégios semelhantes 
com sua moeda, mas estamos 
diante de um balaio de gatos 
sem saber quem manda mais? 

Os políticos foram exorbitan-
do, deixando de cumprir seus 
deveres junto à população. 
Os Estados se endividaram. 
As novas gerações não rece-
beram o preparo adequado. A 
insatisfação cresceu. Diante 
da decadência, o que está em 
risco é a própria humanidade, 
a individualidade, a clareza no 
pensar, a fi xação de alvos no-
bres. Como resolver a questão 
dos fl uxos fi nanceiros, rios de 
dinheiro para lá e para cá em 
livre trânsito agitando a fl utu-
ação cambial?

A difícil  paz e  progresso 
humano em regiões dotadas 
de abundantes recursos natu-
rais e com poucos estadistas 
voltados para o bem geral 
da população, prevalecendo 
interesses econômicos e fi -
nanceiros em meio a lutas pelo 
poder e radicalismo religioso. 
Felizmente o Brasil se consti-
tuiu em nação em 1822. Outras 
regiões colonizadas só alcança-
ram a autonomia no século 20, 
mas ainda permanecem como 
arena de confl itos. 

Desde a época de sua inde-
pendência, o Brasil recebe ata-
ques. A imperatriz Leopoldina 
foi vítima de vários atentados, 
mas conseguiu levar avante 
o projeto de criar uma nação 
autônoma e do bem que de-
veria se voltar para a Luz. De 
lá para cá foram inúmeros os 
ataques para jogar o Brasil na 
mão das trevas. Uma nova car-
tada está em andamento. Urge 
manter a serenidade e a força 
de vontade, confi ando na Luz 
Divina para se abrir aos canais 
do auxílio. Quem reconhece a 
força do espírito e a utiliza para 
o bem, torna-se um benfeitor 
da Criação. 

A mudança climática e ou-

tras alterações da natureza 
em andamento são grandes 
ameaças para a espécie hu-
mana. Mas há uma outra grave 
ameaça pouco reconhecida e 
estudada que são as mudan-
ças de comportamento das 
novas gerações que estão 
perdendo a individualidade e 
a criatividade. Das inspirações 
mais elevadas decaímos no 
sentimentalismo, e agora nem 
isso; só fantasias embrutecidas 
geradas por cérebros mecani-
zados sem calor humano.

A indústria foi severamente 
golpeada com o dólar barato. 
A dívida pública subiu tanto 
chegando ao gargalo através 
da irresponsabilidade dos 
gestores e da acumulação de 
juros compostos elevados. A 
previdência é uma questão 
complicada. As mais custosas 
aposentadorias estão nos altos 
cargos do setor público. Vamos 
supor que o grande capital 
fi nanceiro reinvente as vanta-
gens de se aplicar no Brasil. Se 
houver uma volumosa entrada 
de dólares, então qual será o 
efeito para a economia real? 

Vai aumentar a produção de 
bens e empregos? A população 
terá melhores condições de 
vida e de desenvolvimento 
da qualidade humana? Ou 
continuarão as bicicletas 
especulativas de entrada de 
dólares na desvalorização do 
real para saírem mais gordos na 
valorização? Basta ver a ques-
tão das balanças comerciais, 
da deslocação de empresas e 
empregos. Como ter consenso 
para restabelecer o equilíbrio 
geral? Na ausência disso, as 
pessoas se tornam contrárias 
à globalização.

O enrijecimento vai cres-
cendo. A vida vai apertando. 
O tempo vai encurtando. Mas 
é preciso lutar e ir em frente 
com coragem e confi ança. Se 
todos agirem com respeito e 
consideração na família, no 
trabalho, no trânsito, na vida 
em geral, as pessoas terão a 
percepção de que não somos 
inimigos, que não estamos em 
luta e que cada um de nós é um 
peregrino que precisa alcançar 
a evolução pessoal e espiritual. 

O Brasil precisa de produção, 
emprego, renda consumo, 
equilíbrio nas contas, tudo 
para melhorar a arrecadação. 
Estamos entregando as rique-
zas da natureza e regredindo, 
precarizando, nivelando por 
baixo na educação, no salário, 
na aposentadoria. Esperemos 
que o bom querer da população 
do Brasil impulsione os ventos 
da renovação.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites (www.library.

com.br) e (www.vidaeaprendizado.
com.br). Autor dos livros: Nola – o 

manuscrito que abalou o mundo; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens; O segredo de 
Darwin, entre outros (bicdutra@

library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), for-
mada por 237 deputados e 
senadores, deverá apoiar a 
proposta que trata da Reforma 
da Previdência. A bancada 
corresponde a cerca de 40% 
do Congresso Nacional. “No 
dia da votação da reforma da 
Previdência, a frente votará 
com a maioria dos seus mem-
bros”, disse o deputado Alceu 
Moreira, presidente da FPA, 
que recebeu na terça-feira 
(26) o secretário especial da 
Previdência Social, Rogério 
Marinho, para um almoço com 
cerca de 40 parlamentares.

Para Alceu Moreira, a refor-
ma da Previdência é importan-
te por causa do equilíbrio fi scal 
e para aumentar a capacidade 
de investimento no país. “Nós 
somos a favor da reforma da 
Previdência porque o défi cit 
previdenciário nos tira o trilho 
do trem, a estrada, a hidrovia, 
a energia de ótima qualidade; 
nos tira competitividade de 
mercado e deixa gente morrer 
nos corredores dos hospitais”, 
afi rmou.

O deputado mostrou dispo-
sição de negociar com o go-
verno após calcular o impacto 
de algumas medidas sobre o 
setor agropecuário, especial-

Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado 

Alceu Moreira.

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
ontem (27) o projeto, pro-
posto pela senadora Leila 
(PSB-DF), que define medi-
das para fortalecer a política 
nacional de segurança de bar-
ragens no esforço de tentar 
impedir tragédias, como as de 
Brumadinho e Mariana, em 
Minas Gerais. Pelo texto, as 
multas podem chegar a R$ 10 
bilhões. O parecer favorável 
à matéria foi apresentado 
pelo senador Antonio Anas-
tasia (PSDB-MG), que acatou 
sugestões de parlamentares 
e pefeitos, incluindo-as no 
relatório final. 

No relatório, ele recomen-
da que os recursos obtidos 
via multas sejam aplicados 
nas regiões afetadas por 
rompimentos de barragens e 
detalha carências dos órgãos 
fiscalizadores e algumas la-
cunas na legislação vigente. 
No texto, ele recomenda a 
definição mais clara dos res-
ponsáveis pela fiscalização e 
a maior rigidez das obrigações 
dos empreendedores no que 
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Segundo Maia, o governo 
precisa defi nir que tipo de 
aliança vai ser construída 

com os parlamentares.
“O governo tem um líder que 

está construindo a maioria para 
o governo. Nós que conhece-
mos a importância da reforma 
vamos ajudar; mas a amplitude 
dessa base tem que ser feita 
pelo Bolsonaro e pelo Onyx. 
Hoje, eu digo que o governo tem 
o PSL na base e não tem mais 
partido nenhum”, afi rmou. Para 
Rodrigo Maia, é preciso aban-
donar a discussão da campanha 
presidencial sobre o que é a 
velha política e a nova política. 
“Existe a política e o Parlamen-
to é ambiente mais importante 
do diálogo”, enfatizou.

Maia destacou que, apesar 
da resistência dos partidos 
de esquerda, os governadores 
podem contribuir com votos na 

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia: Parlamento é ambiente 

mais importante do diálogo.

Proteção de 
recursos hídricos em 
propriedades rurais

Projeto em análise na Câmara 
concede incentivos fi scais e cre-
ditícios para proprietários rurais, 
pessoas físicas e jurídicas, que 
adotarem ações para a prote-
ção e recuperação de recursos 
hídricos, como rios e nascentes, 
em áreas ou bacias hidrográfi cas 
consideradas prioritárias pelo 
governo federal. 

O texto foi apresentado pelo 
deputado Alceu Moreira (MDB-
-RS). Entre os incentivos fi scais 
estão isenção do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural 
(ITR) para pequenos proprietá-
rios ou possuidores de imóveis 
até quatro módulos fiscais, e 
desconto de 50% do ITR para os 
demais produtores. Prevê ainda 
desconto na base de cálculo 
do IR dos gastos com proteção 
dos recursos hídricos. Entre 
os benefícios creditícios estão 
empréstimos com taxas de juros 
inferiores às cobradas das linhas 
de fi nanciamento ofi ciais.

As ações que darão direito aos 
incentivos são a recomposição de 
matas ciliares e fl orestas úteis 
para recarga de aquíferos, e a 
execução de obras rurais ou ado-
ção de tecnologias para controle 
da erosão e do assoreamento de 
rios, córregos e reservatórios. O 
projeto será analisado em caráter 
conclusivo por quatro comissões 
da Casa: Agricultura;  Meio Am-
biente; Finanças e Tributação; 
e Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).
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Dia Mundial de 
Doenças Raras é 
lembrado no Senado

O Dia Mundial de Doenças Raras 
foi destaque na reunião realizada 
pela Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) na manhã de ontem (27). 
Os senadores discutiram a impor-
tância da data para sensibilizar a 
população, órgãos de saúde pública 
e especialistas. A celebração, feita 
a cada ano no último dia de feve-
reiro, foi instituída em 2008 pela 
Organização Europeia de Doenças 
Raras e ocorre em pelo menos 70 
países. De acordo com o presidente 
da CAS, senador Romário (Pode-
-RJ), as doenças raras compõem 
um grupo de doenças que, apesar 
de distintas, guardam muitas se-
melhanças. 

“Na maioria dos casos, são 
doenças genéticas crônicas pro-
gressivas e incapacitantes. Com-
prometem enormemente a vida 
dos portadores e de suas famílias 
e frequentemente não têm uma 
cura defi nitiva”, explicou. O sena-
dor Jorge Kajuru (PSB-GO), que 
iniciou o debate sobre o tema, trou-
xe dados sobre as doenças raras. 
Segundo ele, estima-se que 8% da 
população mundial tem algum tipo 
de doença rara. As doenças raras 
são aquelas que atingem até 65 de 
100 mil pessoas, ou seja, possuem 
baixa incidência, conforme a OMS. 

De acordo com a Organização 
Pan-americana de Saúde, no Brasil 
existem cerca de 15 milhões de 
pessoas acometidas por doenças 
raras. Por esse motivo, a Comissão 
criou a CASRaras, uma subcomis-
são presidida por Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) para tratar do tema. A 
senadora destacou a importância 
da implantação de políticas sociais 
e criticou a falta de gestão qualifi -
cada na distribuição dos recursos 
(Ag.Senado).

O uso de agrotóxicos por par-
te dos produtores rurais brasi-
leiros foi um dos temas tratados 
na audiência que a Comissão de 
Agricultura do Senado ontem 
(27), com a ministra da pasta 
no governo federal, Teresa 
Cristina. A senadora Eliziane 
Gama (PPS-MA) apresentou 
dados da Fundação Fiocruz e 
da OMS, segundo os quais os 
brasileiros são hoje os maiores 
consumidores de agrotóxicos 
no mundo.

“Cada brasileiro consome 
por ano, em média, 7,3 litros 
de agrotóxicos. Isto signifi ca, 
entre outras consequências, 
mais casos de câncer e puber-
dade precoce. Sem falar nas 
mortes advindas deste consu-
mo. A ONU mostra que 200 mil 
pessoas morrem por ano por 
conseqüências dos agrotóxicos. 
Enquanto a Europa endurece 
[as regras sobre] o uso destes 
produtos, o Brasil vem facili-
tando seus licenciamentos e 
comercialização”, registrou.

A ministra Teresa Cristina 
disse conhecer a pesquisa 
da Fiocruz, e que discordava 
totalmente da sua metodo-
logia, números e conclusões. 
“Discordo de que os brasilei-

Eliziane Gama registrou que mais agrotóxicos já foram 

liberados em 2019 do que em todo ano passado.
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Rodrigo Maia diz que governo 
precisa construir aliança na Câmara
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afi rmou na terça-feira (26), em evento promovido pelo BTG 
Pactual, em São Paulo, que ainda não dá para saber quantos votos o governo tem na Câmara para 
aprovar a reforma da Previdência, mas ressaltou que o único partido da base, por enquanto, é o PSL, 
do presidente Bolsonaro

“Sem a reforma, vamos ter 
quase toda a federação com 
difi culdade de pagar os salários, 
temos que trazer a esquerda 
pelo apoio dos governadores”, 
sugeriu.

Maia voltou a defender 
que as redes sociais ligadas a 
Bolsonaro tenham um papel 
central na defesa da reforma. 
“Vejo com preocupação esse 
erro, um erro primário, de não 
ter preparado as redes sociais 
com essa guerrilha. A gente 
tem que ter a capacidade de 
fazer esse enfrentamento. O 
que vai mobilizar a sociedade 
são as redes sociais”, afi rmou. 
Também afi rmou que outros 
temas, como infraestrutura, 
turismo e segurança pública, 
deverão ser discutidos pelos 
parlamentares neste semes-
tre, além da Previdência (Ag.
Câmara).

oposição para aprovar o texto. 
Para ele, os governadores têm 
consciência da importância do 
texto já que muitos já enfrentam 
uma situação grave nas contas 

públicas. Ressaltou que, após 
a aprovação da Previdência, 
a Câmara pode votar projetos 
de interesse dos governadores 
como a securitização.

Bancada ruralista posiciona-se a 
favor da reforma da Previdência

mente a mudança na idade de 
aposentadoria rural e o corte 
em subsídios. Atualmente, os 
produtores rurais recolhem 
2,6% sobre a comercialização 
de sua produção como con-
tribuição previdenciária. Caso 
exportem alguma parte da 
sua produção, fi cam isentos 
do recolhimento. A renúncia 
previdenciária retirou cerca 
de R$ 7 bilhões dos recursos 
que seriam arrecadados pelo 
INSS no ano passado e tiveram 
que ser cobertos pelo Tesouro 
Nacional.

O deputado Sérgio Souza 
(MDB-PR), vice-presidente 

da FPA na Câmara, prefe-
re não chamar o incentivo 
tributário de subsídio e 
assinala que a medida é 
compensatória para viabi-
lizar competitividade para 
o agronegócio brasileiro. 
“Subsídio talvez não seja 
a apalavra mais correta. É 
uma ação de contribuição do 
Estado para defender um dos 
setores mais importantes da 
economia, que é o setor agro. 
Nós estamos falando de situ-
ação comercial internacional. 
Será que nós temos aqui as 
mesmas condições para pro-
duzir?”, questionou (ABr).

Agrotóxicos são motivos de polêmica 
com ministra da Agricultura

ros consomem 7,3 litros de 
veneno por ano. Existe uma 
desinformação e uma maneira 
de se calcular. Esta pesquisa 
foi feita por apenas dois pes-
quisadores, e a forma de se 
calcular é errônea, o cálculo 
está errado. Tecnicamente é 
impossível o consumo indicado, 
nossos produtos são analisados 
e saudáveis”, afi rmou.

Na sequência, a ministra 
inquiriu: “Você acha que tan-
tos países aceitariam nossos 
produtos se fosse assim? O 
consumidor brasileiro pode fi car 

tranquilo, não existe produto co-
mercializado sem as chancelas 
da Anvisa e ambientais. Tanto 
isso é verdade que a expecta-
tiva de vida do brasileiro não 
para de aumentar”, afi rmou, 
acrescentando que a liberação 
de agrotóxicos cresceu porque 
“a Anvisa resolveu trabalhar”. 
Garantiu que as moléculas li-
beradas são usadas em outros 
países, mas que a burocracia 
brasileira vinha emperrando 
sua utilização por anos, preju-
dicando a competitividade do 
agronegócio (Ag.Senado).

Comissão do Senado 
aprova elevar o rigor

na vistoria de barragens
diz respeito a aspectos pre-
ventivos, garantia da força 
estrutural das barragens e 
medidas de atuação em situa-
ções de emergência.

Também fica instituída 
sanção penal de indivíduos, 
quando comprovado que suas 
ações, dolosas ou culposas, 
contribuíram para o desastre. 
Infrações administrativas 
deverão ser punidas com 
advertência, multa simples, 
multa diária, embargo pro-
visório ou definitivo, parcial 
ou total, da barragem ou 
atividade ou, ainda, demoli-
ção da barragem. A proposta 
esclarece ainda que a agência 
reguladora de mineração é 
a entidade responsável pela 
fiscalização das barragens de 
rejeitos.

Paralelamente os líderes 
partidários decidiram esperar 
até o dia 11 de março para 
definir sobre a instauração 
da CPI Mista de Brumadinho. 
Tanto o Senado como a Câma-
ra dos Deputados já podem 
instalar uma CPI exclusiva 
(ABr).
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Comunicação de Extravio de Livros Societários
Brapar Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de 
Monte Alegre, nº 107, Torre B – 10º andar – Conjunto 101 B CV: 3113, Cidade Monções, CEP: 04563-060, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 26.796.784/0001-08, com seus atos constitutivos registrados perante 
a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE 35.300.499.824, comunica o extravio dos Livros Societários de (i) 
Registro de Ações Nominativas; e (ii) Registro de Transferência de Ações Nominativas, todos com nº de Ordem 01, sendo o local 
da ocorrência incerto e não sabido, impossibilitando descrever as circunstâncias que resultaram no fato ou como, quando e onde 
ocorreu o extravio, apenas podendo dizer que os livros foram vistos, pela última vez, no arquivo mantido na sede da companhia. Os 
livros não possuíam escrituração. São Paulo, 18/02/2019. Eduardo Cirelli Grasso – Diretor Presidente. (27, 28/02/2019 e 01/03/2019)

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A - CNPJ nº 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos 
termos do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social, a qual será realizada em 28/3/19, 5ª feira, 16h, na Sede da 
Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975, 2º Subsolo, Vila Andrade, SP/SP, Open Mall Panamby, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação de contas - Exercício 2018; (ii) Comercialização - Novas 
locações; (iii) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; (iv) Outros Assuntos de Interesse. Informamos 
que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de 
Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante 
fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.  (26, 27 e 28/02/2019)

DIGIGRAF
Distribuidora Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº. 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2018. São 
Paulo, 26 de fevereiro de 2019. Diretor Presidente: 
Antônio Francisco da Rita Leal.

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Cooperados da Cooperbrac Cooperativa Agrícola do Brasil
Central, a se reunirem em sua sede social á Rua Roberto Koch nº 502 Vila
Independência - São Paulo - SP , CEP- 04221-060, no dia 11.03.2019, 1ª convocação
as 8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em
Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a)
Aprovação do Balanço Patrimonial , demonstrações financeiras e fiscais do exercício
encerrado em 31.12.2018; b) Eleição dos membros do conselho fiscal e suplentes
para o mandato de 01 (um) ano. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.

COOPERSERV - Cooperativa Agrícola
Nacional Sudeste Centroeste

CNPJ/MF 04.025.056/0001-51 - NIRE 35.400.063.386
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os cooperados da COOPERSERV - Cooperativa Agricola Nacional
Sudeste Centroeste, a se reunirem na Rua Ajaroba nº 63, Vila Independência - São
Paulo - SP , CEP- 04223-060 , no dia 13 de março de 2019, em 1ª convocação as 8:00
horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em
Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras e fiscais
encerradas em 31.12.2018; b) Eleição dos Membros do Conselho e Suplentes.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.
Sylla Burani Junior - Presidente da Mesa.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
CNPJ n° 08.279.191/0001-84 - NIRE 35.300.334.311

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Em 07/01/2019, às 9:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Luis
Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do
Sr. Jean Francois Bourdeaux, do cargo de Membro do Comitê de Auditoria; (b) aprovou a eleição do Sr. Olivier Piquepe, para o cargo de Membro do Comitê
de Auditoria, com mandato até 07/01/2024. Formalizada tais declarações, o membro do Comitê de Auditoria ora eleito tomará posse no respectivo cargo,
conforme o anexo Termo de Posse (Anexo A); (c) consignou que, em decorrência das deliberações acima, o Comitê de Auditoria da Companhia fica assim
composto: (c1) José Carlos Ferreira, CRC 1SP 140.285-O-0, CPF/MF sob n° 014.423.758-09, com mandato até 31/03/2020; (c2) María Ferrero Valderrey,
passaporte AAA889894 (Chile), com mandato até 31/03/2020; e, (c3) Olivier Piquepe, passaporte 17FV14025, com mandato até 07/01/2024; (d) ratificam que
os membros do Comitê de Auditoria não serão remunerados; (e) como outros assuntos de interesse social, os Conselheiros deliberaram pela publicação desta
Ata na forma de extrato. Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente; (representado pelo procurador Emmanuel Pelege). Marcelo Luis
Santilli - Secretário. JUCESP nº 116.188/19-4 em 21/02/2019. Gisela Simiena Ceschin - Secretária  Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
CNPJ/MF n° 03.546.261/0001-08 - NIRE 35.300.175.051

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Em 7/01/2019, às 9:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Luis 
Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do
Sr. Jean Francois Bourdeaux, do cargo de Membro do Comitê de Auditoria; (b) aprovou a eleição do Sr. Olivier  Piquepe, para o cargo de Membro do Comitê 
de Auditoria, com mandato até 07/01/2024. Formalizada tais declarações, o membro do Comitê de Auditoria ora eleito tomará posse no respectivo cargo,
conforme o anexo Termo de Posse (Anexo A); (c) consignou que, em decorrência das deliberações acima, o Comitê de Auditoria da Companhia fica assim 
composto: (c1) José Carlos Ferreira, CRC 1SP 140.285-O-0, CPF/MF sob n° 014.423.758-09, com mandato até 31/03/2020; (c2) María Ferrero  Valderrey,
passaporte AAA889894 (Chile), com mandato até 31/03/2020; e, (c3) Olivier Piquepe, passaporte 17FV14025, com mandato até 07/01/2024; (d) ratificam que 
os membros do Comitê de Auditoria não serão remunerados; (e) como outros assuntos de interesse social, os Conselheiros deliberaram pela publicação desta
Ata na forma de extrato. Nada mais. Franscisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luis Santilli 
- Secretário.  JUCESP nº 116.191/19-3 em 21/02/2019. Gisela Simiena Ceschin -  Secretária Geral.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      1.944
DISPONIBILIDADES         557
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.052

Poupança    1.052
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização    100
OUTROS CRÉDITOS         208

Câmbio Comprado   0
Rendas a Receber     146
Diversos    69
PDD - 7

OUTROS VALORES E BENS           27
Despesas Antecipadas    27

PERMANENTE           18
IMOBILIZADO DE USO   18

TOTAL DO ATIVO   1.962

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         528
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS           18

Ordens de Pagamento em M.E.    18
OUTRAS OBRIGAÇÕES         510

Carteira de Câmbio     0
Fiscais e Previdenciárias    82
Diversas    428

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.436
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.037
Lucros ou Prejuízos Acumulados   - 19

CONTAS DE RESULTADO          - 2
Receitas Operacionais     361
(Despesas Operacionais)   - 363

TOTAL DO PASSIVO    1.962

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Janeiro de 2019

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

J. ALVES  C O R R E TO R A  D E  C Â M B I O  LT DA .
 CNPJ/MF Nº 69.078.350/0001-77

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (R$ Mil)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIM. LÍQUIDO (R$ mil)
Lucros Lucros

Capital Reserva a Disp. (Prej.)
EVENTOS                   .    Social     Legal   Quot. Acumu.    Total
Saldos em 01.01.2017 418 84 1.288 - 1.790
Lucro do Exercício - - - 1.080 1.080
Transferências:
  Dividendos - - - (145) (145)
A Disposição dos Quotistas - - 935 (935) -
Saldos em 31.12.2017 418 84 2.223 - 2.725
Mutações do Período - - 935 - 935
Saldos em 01.07.2018 418 84 2.129 (313) 2.318
Prejuizo do Semestre - - - (744) (744)
Transferencias:
  Dividendos - - (119) - (119)
Saldos em 31.12.2018 418 84 2.010 (1.057) 1.455
Mutações do Período - - (119) (744) (863)
Saldos em 01.01.2018 418 84 2.223 - 2.725
Prejuizo do Exercício - - - (1.057) (1.057)
Transferencias:
  Dividendos - - (213) - (213)
Saldos em 31.12.2018 418 84 2.010 (1.057) 1.455
Mutações do Período - - (213) (1.057) (1.270)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Em 31/12/2018 e 2017 (R$ mil)

1. Contexto Operacional: A J. Alves Corretora de Câmbio Ltda., iniciou
suas atividades em 19.11.1992 e tem por objeto exclusivo à intermediação
e a prática em operações no mercado de câmbio. 2. Apresentação das
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elabora-
das e estão apresentadas de acordo com o Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema financeiro Nacional - COSIF, estando em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas na
legislação societária, parcialmente alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e
11.941/09, normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, e
normas editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN. As demonstrações
financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas
pela Administração na data de 24/01/2019. A demonstração dos Resulta-
dos Abrangentes, não está sendo apresentada em função da inexistência
de itens passiveis da referida classificação. 3. Principais Diretrizes
Contábeis: a. Apuração do Resultado. A apuração do resultado é feita
segundo o regime de competência. b. Estimativas Contábeis. Na elabora-
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil é requerido que a Administração use de julgamento na
determinação e no registro de certos valores determinados que sejam
registrados por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de
premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. Itens significati-
vos registrados com base em estimativas contábeis incluem as provisões
para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, os títulos
mobiliários avaliados pelo valor de mercado, as provisões para indeniza-
ções, provisões para perdas em geral. A liquidação das transações
registradas com base em estimativas poderá resultar em valores divergen-
tes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Administração da Corretora revisa periodicamente as estimativas e pre-
missas. c. Imobilizado de Uso. O imobilizado de uso está contabilizado ao
custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos
bens, conforme divulgado na nota 9. d. Ativo e Passivo circulante. Os
ativos são reconhecidos pelos valores de realização, incluindo os rendi-
mentos auferidos e os passivos demonstrados por valores conhecidos
calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos. e. Receitas e Des-
pesas. Os resultados das operações de compra e venda de títulos e
valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das opera-
ções. As demais receitas e despesas estão registradas pelo regime de
competência. f. Imposto de Renda e Contribuição Social. O imposto de
renda e a contribuição social são calculados com base no lucro real anual
de acordo com a legislação fiscal vigente. 4. Caixa e Equivalentes de
Caixa: Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível
na entidade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto
prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa compreendem:

    2.018     2.017
Caixa e Equivalentes de caixa 1.673 3.544
Caixa e saldos em bancos 621 2.530
Aplicações financeiras de curto prazo - Poupança 1.052 1.014
5. Títulos e Valores Mobiliários:     2.018     2.017
Títulos de Capitalização Bradesco 100 0
6. Outros Créditos - Câmbio:     2.018     2.017
Câmbio comprado a liquidar financeiro 0 286
7. Outros Créditos - Rendas a Receber:     2.018     2.017
Corretagem de Câmbio 135 114

    2.018     2.017
8. Outros Créditos - Diversos: 15 25
Devedores Diversos 14 22
Adiantamentos salariais 1 3

9. Imobilizado de Uso: Taxa Anual                          2018     2017
de Deprec. Custo Deprec. Líquido  Líquido

Instalações, Móveis de Uso 10 % 72 58 14 17
Sistemas de Comunicação 10 % 17 16 1 1
Sistema de Proc. de Dados 20 %      49        46         3          5

   138       120        18         23
    2018     2017

10. Ordens de Pagamentos - ME: 324 296
Refere-se a ordens de pagamento em moedas estrangeiras provenientes
do exterior já creditadasà conta do estabelecimento por banqueiro no
exterior, a serem cumpridas no País por seu contra valor em moeda
nacional.

    2018     2017
11. Outras Obrigações - Câmbio: 0 412
Cambio Vendido a Liquidar Financeiro 0 291
Obrigações por compra de cambio 0 121

    2018     2017
12. Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias: 68 448
Impostos e contribuições s/ lucro 0 405
Impostos retidos sobre serviços de 3ºs 3 2
Impostos sobre salários 21 22
Pis, Cofins, Iss, Iof, Irrf. 44 19

    2018     2017
13. Outras Obrigações - Diversas 172 107
Provisões com Pessoal 49 58
Outras Despesas Administrativas 123 46
Outros 0 3
14. Patrimônio Líquido: O Capital está representado por 417.973 (quatro-
centos e dezessete mil e novecentos e setenta e três) quotas de R$ 1 (um
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado na data do balanço,
por quotistas, domiciliados no País. A Administração promoveu a distribui-
ção de lucros aos sócios quotistas no exercício de 2018 no montante de
R$ 213. (2017 R$. 145). 15. Remuneração do Pessoal Chave da Adminis-
tração: A remuneração total do pessoal-chave da Administração, para o
exercício findo em 31/12/2018 foi de R$ 123 (R$ 106 em 2017), a qual é
considerada benefício de curto prazo. 16. Prevenção à Lavagem de
Dinheiro: Em cumprimento à legislação específica Lei 9.613/98 e 12.683/
2012 e às melhores práticas para sua gestão eficiente, são feitas revisões
periódicas e extraordinárias em todos os setores, em especial, no Cadas-
tro; esses procedimentos e medidas ocorrem em consonância uníssona
com a gestão de riscos e controles internos. 17. Gerenciamento de Risco
Operacional: A gestão de risco operacional é definida como a possibilida-
de de ocorrência de perdas resultantes de falha ou inadequação de pro-
cessos internos, sistemas, comportamento humano, ou eventos exter-
nos, que podem ocorrer em qualquer etapa de um processo operacional de
uma instituição financeira. Em atendimento à Resolução nº 4557/2017 do
Conselho Monetário Nacional, a Corretora, instituiu a estrutura de gerenci-
amento capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar
seus riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. Foi
nomeado diretor responsável pelo gerenciamento de risco operacional
conforme cadastro no UNICAD/BACEN. A descrição da estrutura de geren-
ciamento de risco operacional está arquivada nas dependências da Corretora.
Os Planos de Contingências também são partes relevantes do gerencia-
mento de riscos operacionais e contém estratégias a serem adotadas para
assegurar condições de continuidade das atividades e para limitar as
perdas decorrentes de risco operacional. 18. Gerenciamento do Risco de
Mercado: A estrutura de gerenciamento do risco de mercado previsto na
Resolução nº 4557/2017 do Conselho Monetário Nacional, define como
risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da
flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição
financeira e deve ser compatível com a natureza das operações, a com-
plexidade dos produtos e a dimensão da exposição a risco de mercado da
instituição. A Corretora nomeou diretor responsável pelo gerenciamento de
risco de mercado conforme cadastro no UNICAD/BACEN. A descrição da
estrutura de gerenciamento de risco de mercado está arquivada nas

PASSIVO N.E.     2.018     2.017
CIRCULANTE        564     1.263
Relações Interdependencias        324        296
Ordens de Pagamento ME 10 324 296

Outras Obrigações        240        967
Câmbio 11 - 412
Fiscais e Previdenciárias 12 68 448
Diversas 13 172 107

NÃO CIRCULANTE
Exigivel a Longo Prazo            -        537
Outras Obrigações            -        537
Fiscais e Previdenciárias - 512
Execução Fiscal SRF - 25

PATRIMONIO LIQUIDO     1.455     2.725
Capital Social
De domiciliados no país 14 418 418

Reservas de Lucros 1.037 2.307

TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. LIQUIDO     2.019     4.525

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS (R$ mil)
2º Sem.          Exercícios

     2.018     2.018     2.017
Receitas da intermediação financeira      1.231     1.698     6.395
Resultado de Operações de Câmbio 1.208 1.650 6.328
Resultado de Oper. com TVM 23 48 67

Despesas da Intermediação Financeira             -          (1)           1
Provisão p/ Créditos de Liquid. Duvidosa - (1) 1

Resultado bruto de interm. financeira      1.231     1.697     6.396
Outras receitas/despesas operacionais     (1.975)    (2.754)   (4.460)
Receitas de prestação de serviços 603 1.166 1.134
Despesas de pessoal (398) (862) (1.043)
Outras despesas administrativas (1.264) (2.062) (3.170)
Despesas tributárias (916) (998) (452)
Outras receitas operacionais 1 3 53
Outras despesas operacionais (1) (1) (982)

Resultado operacional        (744)    (1.057)     1.936
Resultado antes da trib. s/lucros e partic.       (744)    (1.057)     1.936
Imposto de Renda e Contribuição Social             -            -      (856)

Lucro líquido do período             -            -     1.080
Quantidade de quotas 417.973 418 418 418
Lucro líquido por quotas     0,0000   0,0000   2,5837

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (R$ mil)
2º Sem.          Exercícios

Fluxo de Caixa das ativid. operacionais     2.018    2.018     2.017
Resultado do semestre/exercício
Depreciação e amortização          2          6           5
Variações nos ativos e passivos
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais    1.299       629      (542)
Aumento/(Redução) em Passivos Operac.      (535)   (1.236)       699
Disponib. líq. geradas p/(aplic.) ativ. operac.       766      (601)    2.179
Fluxo de Caixa das atividades de investim.
Compras de Imobilizado          0          0           0
Disponib. líq. geradas p/(aplic.)ativ. de invest.          0          0           0
Fluxo de Caixa das atividades de financ.
Pagamentos de Lucros/Dividendos      (119)      (213)      (145)
Disponib. líq. geradas p/(aplic.)ativ. de financ.      (119)      (213)      (145)
Aum./Red. líq.(a) de caixa e equiv. de caixa       647      (814)    2.034
Aumento (Redução) nas disponibilidades:        (97)   (1.871)    1.097
No inicio do semestre/exercício     1.770    3.544    2.447
No final do semestre/exercício    1.673    1.673    3.544

ATIVO N.E.     2.018     2.017
CIRCULANTE     1.947     3.995
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 1.673 3.544
Titulos e Valores Mobilíarios 5        100            -
Carteira Própria 100 -
Outros Créditos        147        422
Câmbio 6 - 286
Rendas a receber 7 135 114
Diversos 8 15 25
Provisão para Devedores Duvidosos (3) (3)

Outros Valores e Bens          27         29
Despesas Antecipadas 27 29

NÃO CIRCULANTE
Realizavel a Longo Prazo          54        507
Outros Créditos          54        507
Interposição de Recursos Judiciais SRF - 480
Impostos a Recuperar 54 27

Imobilizado de uso 9          18         23
Outras Imobilizações de Uso 18 23

TOTAL DO ATIVO     2.019     4.525

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da J. ALVES Corretora de Câmbio
Ltda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras
da J. ALVES Corretora de Câmbio Ltda. (“J. Alves”) que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de
caixa e dos resultados abrangentes, para o semestre e exercício findos
naquela data, bem como, as respectivas notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com as notas
explicativas da Administração, que as acompanham, representam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da J. ALVES Corretora de Câmbio Ltda. (“J. Alves”), em 31 de
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o 2º. Semestre e exercício findos naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições finan-
ceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para
Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção intitulada: “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação a “J. Alves”, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade
- CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida foi
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilida-
des da administração e da governança pelas demonstrações financei-
ras: A Administração da “J. Alves” é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com

as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
da “J. Alves” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da “J. Alves” são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, 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 uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por frau-

de ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropri-
ada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. ii.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstân-
cias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Corretora. iii. Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela Administração. iv. 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 circunstâncias que possa
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da “J. Alves”. Se concluirmos que existe uma incerteza rele-
vante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modifi-
cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Corretora a não mais manter-se em continuidade operacional. v.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações finan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. vi. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, SP. 07 de fevereiro de 2019

FINAUD Auditores Independentes
CRC 2 SP 032.357/O-0

Rafael Pereira da Silva - Contador - CRC 1 SP 097.390/O-2

dependências da Corretora. A avaliação e controle da identificação prévia
dos riscos inerentes a novas atividades e sua adequação aos procedimen-
tos e controles e a avaliação dos cenários de estresse serão realizadas
anualmente ou conforme sua necessidade. 19. Gerenciamento do Risco
de Crédito: Define-se como risco de crédito a possibilidade de ocorrência
de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de
suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desva-
lorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classifica-
ção de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, as
vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. Em
atendimento a Resolução nº 4557/2017 do Conselho Monetário Nacional, a
Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento do risco de crédito capaz
de permitir a identificação, mensuração, o controle e a mitigação dos
riscos associados a cada instituição individualmente. 20. Gerenciamento
de Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Resolução 4557/2017
do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenci-
amento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimentos
e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição de
forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela
instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e
serviços oferecidos a seus clientes. 21. Gerenciamento de Risco de
Liquidez: Com base nas diretrizes da Resolução nº 4557/2017 do Banco
Central do Brasil, o risco de liquidez é definido como a possibilidade de a
instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações espe-
radas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de
vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer
em perdas significativas. Como também de não conseguir negociar a preço
de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao
volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuida-
de no mercado. A Instituição monitora o risco de liquidez via identificação,
mensuração e controle da exposição ao risco de liquidez, considerando as
projeções de cenários econômicos e fluxos de caixa em diferentes
períodos. Trata-se da possibilidade de ocorrência de um descasamento
entre os fluxos de pagamento e de recebimento, gerando, desse modo,
uma incapacidade para cumprir os compromissos assumidos. Ou seja, em
tal situação, as reservas e disponibilidades de uma instituição tornam-se
insuficientes para honrar as suas obrigações no momento em que ocorrem.
22. Ouvidoria: A J. ALVES possui formalizada e operacionalizada a área
de Ouvidoria em atendimento às disposições da Resolução nº 4.433/2015
do CMN e Circular nº 3.503/10 do BACEN, que consiste em atuar como
canal de comunicação entre a Corretora e seus clientes para solucionar
eventuais pendências e prestar esclarecimentos sobre seu produto. O
canal de Ouvidoria está plenamente implementado, através de canal pró-
prio de discagem direta gratuita 0800.770.5422 e pelo e-mail:
faleconosco@jalvescorretora.com.br. 23. Execução Fiscal SRFB: Em exer-
cícios passados, a Corretora foi fiscalizada pela RFB - Receita Federal do
Brasil, sendo assim, segundo a autoridade fiscal, alguns tributos não
foram recolhidos conforme preconizado pela legislação em vigor à época,
em razão deste fato foram lavrados AIF - Autos de Infração Fiscal. A
Corretora aproveitando a existência dos programas: “REFIS da Copa” e
REFIS da Crise”, preconizados pelas Leis 11.941 e 12.996, solicitou a
“RFB” a inclusão dos débitos objeto de contestação no âmbito dos progra-
mas sendo o prazo solicitado de 180 meses. Conforme previsto no artigo 1º
da referida lei, foram realizados pagamentos, demonstrando assim, a in-
tenção da corretora em obter os benefícios previstos na referida lei. Até a
conclusão destas demonstrações, referidos pedidos de parcelamento
ainda não haviam sido homologados pela autoridade fiscal. A Corretora
vem cumpriu pontualmente com o pagamento mensal das “quotas” devi-
das ao “parcelamento”. Em dezembro/2018, foi consolidada a divida
perante a Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
cujos valores foram contabilizados em contas de resultado gerando o
valor de R$ 795, que afetaram o Patrimônio Líquido. No mesmo mês,
todos os parcelamentos foram quitados. 24. Contingências: As declara-
ções de rendimentos dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revi-
são e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribui-
ções permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos compe-
tentes por períodos variáveis de tempo.

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES  CLAUDIO - Diretora Administrativa Financeira

VALDEMIR SOPRANI
Contador CRC - 1SP 88.327/O-0        CPF nº 538.074.058-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (R$ mil)
2º Sem.          Exercícios

     2.018     2.018     2.017
Lucro Líquido do Período (744) (1.057) 1.080
(+-) Ganhos ou Perdas Atuariais(benef. a emp.) - - -
(+-) Mud. nos vlrs. justos de instrum. de Hedge - - -
(+-) Parcela de outros resultados abrangentes - - -
Resultado do Semestre/Exercício        (744)    (1.057)     1.080
Resultado Abrangente Total         233        435       607

Educação 
como 

propulsor da 
Inovação

Marcos Paim (*)

Divulgado 

recentemente, o 

Bloomberg Innovation 

Index 2019, um 

índice mundial 

que apresenta um 

ranking dos países 

mais inovadores, 

revelou, sem 

surpresas, Coreia 

do Sul, Alemanha e 

Finlândia na ponta. 

Na parte de baixo da ta-
bela, também sem novi-
dades, Brasil, Argentina 

e México marcam presença, 
dando destaque negativo à 
América Latina.

Entre uma série de itens 
medidos pelo indexador de 
Inovação da Bloomberg estão 
a produtividade, a pesquisa e a 
geração de patentes. 

Olhando para esses itens, 
podemos nos perguntar: Que 
tipo de educação uma pessoa 
precisaria ter para ajudar o país 
no desenvolvimento econômico 
e social? Pensando em educa-
ção formal, que tipo de escola 
precisamos para que nossos 
futuros profissionais sejam 
produtivos, criativos, críticos, 
questionadores, inovadores e 
até inventores?

Acredito que as escolas 
podem ajudar a desenvolver 
na maioria essas prestigiadas 
habilidades e competências nos 
alunos. Sabemos das difi culda-
des, mas temos de pensar em 
como, mesmo com recursos es-
cassos, podemos transformar as 
escolas públicas e privadas em 
ambientes cujos os resultados 
ajudem a ampliar o desenvolvi-
mento do país. 

Os países do topo dos rankings 
de inovação e educação, como o 
PISA (Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes), 
por exemplo, não fazem segre-
do: investem na qualidade dos 
professores. O investimento no 
professor é uma das apostas de 
maior retorno em educação, em 
especial nas ciências naturais 
e matemática, que são parte 
do coração dos programas que 
envolvem a metodologia STEM 
(da sigla em inglês para Ciên-
cias, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática). 

Em conjunto com as demais 
áreas do conhecimento pre-
sentes no currículo escolar, as 
áreas STEM abrem enormes 
possibilidades para os futuros 
inovadores do país. Porém, para 
que o professor possa preparar 
futuros inovadores, ele mesmo 
precisa ser um na sua área de 
atuação e dentro da sala de aula. 
Assim, ele precisa melhorar 
seus métodos, favorecendo 
a aprendizagem dos alunos, 
experimentar e oferecer aos 
estudantes oportunidades de 
inovarem também. 

Parte do processo de ino-
vação envolve pesquisa - uma 
excelente oportunidade de 
trabalhar conteúdos de ciên-
cias aplicados à realidade, à 
vida - e colaboração - aprender 
e ensinar colegas, sejam eles 
professores ou alunos, com foco 
especial em criar algum bene-
fício coletivo, solucionando um 
problema real.

Enfim, inovar em sala de 
aula é também encontrar novas 
formas de aprender dando vida 
aos conteúdos, desfrutando da 
beleza da matemática e das 
ciências, gerando resultados 
para alunos, professores e toda 
a sociedade brasileira.

(*) - Graduado pela UF do Rio 
Grande do Sul com especialização 
em Física, é diretor dos programas 

STEM Brasil e STEM México, 
promovidos pela organização 

internacional Educando, além de 
Chief Technology Offi  cer (CTO) da 

instituição desde 2009. 

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1014537-36.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa 
Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MULTGRAU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 
05.761.848/0001-57, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de SONDAR SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ n° 
03.089.715/0001-50, objetivando o recebimento de R$ 10.400,00 (Dez/2014), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços de Limpeza de Dutos de Ar Condicionado, firmado entre as partes em 04/09/2014 
e não pago. Encontrando-se a empresa ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou 
reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, 
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 12 de dezembro de 2018. 

2ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023174-
62.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DA 
CONCEIÇÃO SANTANA, CPF 275.407.378-75, que AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES LTDA, lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, para o recebimento de R$ 4.016,80 (Jul/2016), oriundos dos cheques nºs. 
000146, 000147, 000148, 000149 e 000150, no valor de R$ 480,00 cada, sacados contra o Banco 
Bradesco S.A., e devolvidos por falta de fundos. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, que a tornará isenta das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-
se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2019. 
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Especial

O nível de cobre nas águas do rio 
Paraopeba chega a até 600 vezes 
acima do permitido a rios usados 
para abastecimento humano, 
irrigação em produção de alimento, 
pesca e atividades de lazer

Camila Boehm/Agência Brasil

O limite aceitável de cobre é 0,009mg/l (miligramas 
por litro), mas variou de 2,5 a 5,4mg/l nas 22 
amostras recolhidas em uma expedição ao longo 

de 305 km do Paraopeba para relatório da Fundação SOS 
Mata Atlântica, divulgado ontem (27), em São Paulo.

A conclusão do documento é que rio Paraopeba perdeu 
a condição de importante manancial de abastecimento 
público e usos múltiplos da água em razão das 14 tonela-
das de rejeitos de minérios arrastadas e depositadas no 
rio, resultado do rompimento da barragem do Complexo 
do Córrego do Feijão, na zona rural de Brumadinho. 
Segundo o relatório, 112 hectares de florestas nativas 
foram devastados por causa do arraste de rejeitos. 
Destes, 55 hectares eram áreas bem preservadas. 

“Os metais que nós encontramos [no Paraopeba] que 
são ferro, cobre, manganês, são metais que não fazem 
mal à saúde em pequenas quantidades. A diferença entre 
o veneno e o remédio é a dosagem. Eles se tornaram 
tóxicos por conta da quantidade que temos na água, 
muito superior ao que é determinado por lei”, disse a 
bióloga Marta Marcondes, professora e coordenadora 
do Laboratório de Análise Ambiental da Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

O consumo de quantidades relativamente pequenas 
de cobre pode provocar náuseas e vômitos, mas, se 
ingeridas em grandes doses, podem lesar os rins, ini-
bir a produção de urina e causar anemia por causa da 
destruição de glóbulos vermelhos, segundo aponta o 
relatório. A bióloga explicou que altos níveis de cobre 
normalmente causam oxidação de vitamina A, o que 
provoca a redução de vitamina C no organismo. A falta 
dessa vitamina leva a dores musculares, fadiga, dis-

Rio Paraopeba tem nível de metais 
600 vezes maior que o permitido

O rio Paraopeba perdeu a condição de importante manancial de abastecimento público e usos múltiplos da água. 

Arquivo/ABr

túrbios de aprendizado e pode causar ou potencializar 
quadros de depressão.

“O cobre ocasiona muito o processo de depressão. 
Imagina uma pessoa que perdeu família e tudo que 
ela tinha, tem um acúmulo de cobre e já está em um 
processo depressivo, isso vai potencializar tudo isso”, 

argumentou. Além de fer-
ro, manganês e cobre, foi 
encontrado nível de cromo 
até 42 vezes maior do que 
o aceitável na legislação, 
que seria 0,05mg/l. Como 
consequência, o cromo 
pode causar até efeitos 
mutagênicos e morte.

“O cromo é um dos mais 
perigosos porque ele vai 
alterar a questão genética 
dos organismos e também 
pode afetar o sistema 
nervoso. Isso tudo com 
certeza vai alterar todo 
processo de homeostase 
– equilíbrio do organismo 
–, podendo ocasionar, por 
exemplo, lesões no sistema 
nervoso e doenças degene-
rativas”, disse Marta. Por 
toda a extensão percorrida 
pela expedição, os indi-
cadores de qualidade da 
água aferidos, incluindo 
nível de oxigênio e turbi-

dez, também não revelaram água em condições de vida 
aquática. Dos 22 pontos analisados, 10 apresentaram 
resultado ruim e 12 péssimo.

“É como se a gente tivesse transformado o rio Pa-
raopeba, que era um rio com peixes, utilizado para 
abastecimento público, em um rio completamente con-
taminado como é o rio Pinheiros”, avaliou Malu Ribeiro, 
especialista em Recursos Hídricos da Fundação SOS 

Mata Atlântica. Somente em cinco pontos de coleta, 
localizados nos trechos do rio entre os municípios de 
Pompéu e Curvelo, os índices de oxigênio dissolvido 
apresentaram condição de manutenção da vida aquática.

Marta Marcondes explicou que a turbidez é a quan-
tidade de material que há na água e que dificulta a 
entrada de luz nesse corpo d'água. “A luz possibilita a 
fotossíntese, que vai fazer com que as plantas aquáti-
cas produzam oxigênio para a água. Como a turbidez é 
muito alta, tem baixa entrada de luz e uma quantidade 
menor de organismos fazendo fotossíntese. Com isso, 
há uma quantidade menor de oxigênio na água”, disse. 
Por consequência, os animais que dependem desse 
oxigênio morrem.

Outras fontes de poluição que tiveram efeito potencia-
lizado após o rompimento são bactérias provenientes de 
organismos em decomposição, esgoto sem tratamento 
ou com baixo índice de tratamento e até defensivos agrí-
colas de fertilizantes. "Quando veio a lama de rejeitos, a 
primeira coisa que essa lama fez foi barrar o rio, então 
diminuiu o volume de água e concentrou os poluentes 
que ele já tinha e veio trazendo outros”, disse Malu. 
Como exemplo, tem o arraste pelos rejeitos de fossas 
de casas, de áreas de cocheira, estábulos e granjas.

A bióloga ressalta que o rejeito que está sedimentado 
no fundo do rio também impede que haja vida e que 
esse rejeito não vai sumir, apenas pode ser diluído e 
acabar sendo levado para o mar. “O rejeito não some, 
ele precisaria ser tirado do rio e ser dado um fim mais 
inteligente [a ele]. O que está sedimentado no fundo 
[do rio] é preciso ser retirado, porque está em cima 
de toda a vida que tinha no fundo desse rio, que eram 
os decompositores, aqueles que contribuíam para que 
outros animais pudessem sobreviver”, explicou.

“No rio Doce já se passaram três anos, o rio ainda não 
se recuperou e continua afetando as áreas costeiras e 
marinhas. A recuperação das matas ciliares, das nas-
centes, os afluentes que chegam ao Paraopeba em boa 
qualidade são cruciais para devolver ao rio a capacidade 
de regeneração”, afirmou Malu. “O Paraopeba é o que 
forma o São Francisco. Se ele chegar doente no reser-
vatório de Três Marias é como se tivesse um conta-gotas 
de veneno sendo despejado no rio São Francisco todo 
dia”, acrescentou.

A Vale informou que estabeleceu um plano de monitora-
mento da qualidade das águas, sedimentos e organismos 
aquáticos a partir de coletas diárias de amostras em 48 
pontos nas bacias dos rios Paraopeba e São Francisco, 
cujos resultados parciais vêm sendo compartilhados 
diariamente com os órgãos competentes. Segundo a 
empresa, cinco barreiras hidráulicas foram instaladas 
ao longo do rio Paraopeba para conter os sedimentos. 
Além disso, está prevista a construção de estruturas 
para conter os rejeitos na região próxima ao local do 
rompimento da barragem.

“Moradores e produtores rurais com atividades em 
doze municípios de Minas Gerais estão recebendo abas-
tecimento de água para consumo humano, [uso] animal 
e irrigação. Até o momento, a Vale disponibilizou um 
volume de quase 13 milhões de litros de água”, disse, 
em nota, a Vale sobre as ações de reparação.

O rio Paraopeba era responsável por 43% do abas-
tecimento público da região metropolitana de Belo 
Horizonte. Diante da impossibilidade de uso de suas 
águas por pelo menos 305 km, a SOS Mata Atlântica 
apelou para que a comunidade economize água. Outra 
questão que requer atenção, segundo a especialista, é 
com a maior com proliferação de doenças que têm como 
vetores insetos – como a dengue, zika, chikungunya, 
febre amarela –, na região da bacia do Paraopeba.Helicóptero sobrevoa Rio Paraopeba atingido pelo rompimento de barragem da Vale, em Brumadinho.
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Rompimento da barragem da Vale causou danos ambientais
ao rio Paraopeba, em Minas Gerais.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 28 de Fevereiro de 2019. Dia de São Teófi lo, São Justo, São 
Romão, São Serapião e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça. Hoje 
aniversaria o ex-piloto de automobilismo Mario Andretti que completa 79 
anos, o escritor gaúcho Sinval Medina que nasceu em 1943, o jogador de 
futebol Diego Ribas que faz 34 anos e a mulher Melancia nascida em 1988.

O nativo do dia
Quem nasce neste dia e grau de Peixes é uma pessoa competitiva, inteligente; 
é também sensível e intuitiva. Para desenvolver o seu potencial é necessário 
disciplina e determinação. Tem facilidade para expressar-se, tanto falando 
quanto escrevendo. É legalista e ordeiro, tendo uma visão organizada do 
mundo e dos fatos, vendo em tudo uma lógica contínua. Generoso e gentil 
e com facilidade para se tornar popular, mas deve cuidar-se para não ser 
arrogante. Gosta de assumir a liderança e dessa forma será favorável tra-
balhar por conta própria ou em cargos gerenciais. Normalmente gosta de 
fantasiar ou devanear com algo que considere realizável, mas não perde o 
seu tempo com extravagâncias mentais.

Dicionário dos sonhos
ALIMENTOS - Estar em uma festa, aniversário ou 
comemoração onde tenha bastante comida, é aviso 
de abundância. Cozinhar indica que irá melhorar sua 
posição no trabalho. A cor da comida indica presságios. 
De cor clara, indica êxito, mas a cor amarela representa 
desespero e sofrimento. A carne signifi ca fortuna e prazer 
dos sentidos. Não comer é aviso de pobreza e falta de 
dinheiro. Números de sorte: 16, 68, 70, 90 e 96.

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

Esta quinta é o vigésimo quarto dia da lunação.  A Lua em bom aspecto com Urano durante a madrugada pode 

trazer novidades.  A Lua ingressa em Capricórnio e o astral ganha um pouco mais de seriedade e foco nos nossos 

objetivos daqui para a frente. A Lua em bom aspecto com Marte e o Sol deixa todos mais ativos e com força para 

realizar as metas. Muita vitalidade, força e energia nesta quinta-feira. Procedimentos e diligências favorecidas. 

Tarde da noite, tendência à preocupação e pessimismo. Sobrecarga de deveres e obrigações.
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Devido a um sentimento de afl ição 
os problemas tendem a parecer 
maiores e de difícil solução. Uma 
atitude temperamental causa crises 
no relacionamento amoroso, por isso 
controle-se. Avalie agora se vale 
a pena ainda resgatar uma antiga 
relação. 62/762 – Vermelho.

Com a Lua em Capricórnio a manhã 
será de astral acelerado, com a mente 
rápida para encontrar soluções ágeis. 
Logo irá receber algum benefício a 
mais naquilo que estiver realizando. 
O fi nal do dia será de sobrecarga de 
deveres e obrigações. 48/448 – Azul.

O dia não é bom para especular, mas 
sim para ser objetivo e valorizar a 
verdade. Use a boa disposição social 
que melhora a vida sexual e garante 
bons momentos. A boa organização 
mental e a concentração se ampliam 
podendo colocar projetos de vida em 
ação. 52/552 – Amarelo.

Bom dia para tudo que necessite de 
criação mental aulas, leituras textos 
e lidar com documentos e papéis 
em geral. Vai obter conhecimentos 
e aprender coisas novas e pode ter 
lucros e satisfação amorosa. Concen-
tre-se naquilo que acredita e reali-
zará seus desejos. 55/555 – Branco.

É necessário evitar resolver situa-
ções envolvendo o lar ou trabalho. 
Haverá a sensação de que está tudo 
nos conformes e caminhando bem 
melhor no fi nal do dia. Um aspecto 
negativo pode tirar o foco para as 
questões objetivas neste fi nal Lua 
cheia. 76/476 – Amarelo.

A Lua ingressa em Capricórnio e o 
astral ganha um pouco mais de se-
riedade e foco nos nossos objetivos 
daqui para a frente. As obrigações 
fi cam mais presentes perto da meia-
noite e tendem a tornar o astral mais 
pesado e o semblante mais sério. 
58/258 – Azul.

Aproveite esta quinta-feira é um dia 
para viver bom momento no sexo. 
Muita vontade de amar e manter 
contatos sociais intensos e felizes. 
Faça uma revisão de suas condições 
materiais, evite os gastos exagerados 
e só faça negócios importantes e 
decisivos. 31/831 – Vermelho.

As obrigações fi cam mais presen-
tes perto da meia-noite e tendem 
a tornar o astral mais pesado e o 
semblante mais sério. Ao fi m da 
tarde, entendimento facilitado nas 
comunicações. Lua em bom aspecto 
com Marte e o Sol deixa todos mais 
ativos e com força para realizar as 
metas. 71/771 - Branco.

Evite tratar o que é mais importante 
e prático, use a intuição e terá solu-
ções. A organização começa na sua 
mente, pense positivamente e encon-
trará seu caminho. Procedimentos 
e diligências favorecidas. Tarde da 
noite, tendência à preocupação e 
pessimismo. 80/880 – Marrom.

Um bom momento à tarde para cui-
dar da saúde e iniciar tratamento. 
Terá motivação para entrar em ação 
usando o seu talento, sem falar mui-
to, mas agindo imediatamente para 
encontrar soluções. Sobrecarga de 
deveres e obrigações a mais no fi nal 
da noite. 59/159 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Urano 
durante a madrugada pode trazer 
novidades.  Bom dia para tudo 
que necessite de criação mental. 
Pode haver enganos naquilo que 
requeira mais atenção. Começa um 
período novo após o aniversário. 
97/497 – Azul.

Se de manhã há falta de concentra-
ção no fi nal do dia será ótimo para 
a meditação e inspiração. Procure 
manter um bom contato com as 
pessoas com quem convive, evitando 
desentendimento sentimental. Valo-
rize a verdade e evite o preconceito. 
98/798 – Cinza.

Simpatias que funcionam Para afastar 

pessoas ne-

gativas: Água, casca de maçã seca, pétalas de rosa branca, 
canela em pau, incenso de hortelã, vela branca . Em uma 
panela, ferva duas xícaras de água. Em seguida, coloque 
um pouco de casca de maçã seca, pétalas de rosas brancas e 
canela em pau na panela. Deixe abafado por alguns minutos, 
depois coe e coloque em uma xícara branca. Acenda um 
bastão de incenso de hortelã, invoque o anjo Harahel e beba 
o chá em sete goles. Em seguida acenda uma vela branca e 
reze 21 Pai-nosso. Quando a vela terminar de queimar, jogue 
tudo num jardim, inclusive o que tiver restado do chá, menos 
a xícara e a panela que podem ser usados normalmente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ACAB

AMBIGUIDADE
AOELEITOR

ERROTVOLT
RIDICULOOU

OARAROR
QGMASCARA

NUMEROTIED
IANDROIDE

UNSUNOIE
TAMAFILM

CAMPESTREP
NUNOERR

CARROTPIQUE
AAZARBS

DIPLOMACIA

Modo de
tratar da-
do assunto

(fig.)

Causa de
incômodo
ao perfec-
cionista

Aquele que
escolhe
por meio

de votação
Saudação
usada pa-
ra chamar

alguém

Conjunção 
alternativa

Curral pa-
ra cabras
ou ovelhas

Quadro de
um show
de varie-

dades

Peça do
vestuário
do esgri-

mista
Metal de
implantes
dentários
(símbolo) 

(?) Motta,
cantor e 

compositor
carioca 

Álbum de
Caetano
Veloso
(1983)

Guerreiro
do Japão

feudal

O estilo de
vida retra-

tado no
bucolismo

Pedra
preciosa
de cor

vermelha
"O Homem
(?)", livro
de Fernan-
do Sabino

"National",
em NBA

Areia, 
em inglês

Letra que
identifica a
dama no
baralho

Brincadei-
ra infantil 

O que o
amuleto

visa
afastar 

Baruch
Spinoza,
filósofo

holandês

Cenoura, em inglês
Ciência

que trata
das

relações 
internacio-
nais entre
Estados

Vitamina
chamada

retinol 

Filme, 
em inglês

Batem
com o pé

Monja

Organização a que
pertencem a OMS, 

o Unicef e a OIT 
(sigla)

Não (?): com 
alguma frequência
Que se caracteriza
pela grandiosidade

Grotesco;
caricato

Otávio Au-
gusto, ator

Unidade
de tensão
elétrica

Base (fig.)

Ministério
de Sérgio
Sá Leitão

(2018)
Aquilo que

se fez
Má-fé;
logro

Dissolução
legal do casamento,

ante um juiz

Processo cuja burocracia é alvo de queixas
dos empreendedores

Poeta
gaúcho de
"Eu Passa-

rinho"

Duplici-
dade de
sentido
no texto 

Robô de
forma hu- 
mana como

Sophia
Rainha

(?), figura 
de contos 
de fadas

4/film — sand. 6/carrot. 9/abordagem. 10/diplomacia.

Que o reconhecimento é 

o melhor estímulo para 

qualquer pessoa, não 

há a menor  dúvida 

sobre isso

Todos queremos ser reco-
nhecidos e valorizados em 
algum momento da vida, 

seja no ambiente corporativo, 
seja na vida familiar, nos rela-
cionamentos, na escola etc. A 
humanidade ainda não evoluiu 
tanto a ponto de não esperar 
nada em troca de sua dedicação 
ou trabalho, afi nal é o reconhe-
cimento que nos dá a motivação 
para continuar realizando e cor-
rendo atrás de nossos objetivos.

Foi-se o tempo em que as pes-
soas se contentavam apenas em 
receber um salário em troca de 
trabalho. Hoje, os profi ssionais 
querem muito mais! Eles que-
rem fazer parte das empresas e 
esperam que elas genuinamente 
reconheçam seus esforços. Cada 
vez mais as pessoas precisam 
sentir-se valorizadas, querem 
ter certeza de que fazem parte 
de algo importante, de que seu 
trabalho vai gerar algum impacto 
nas organizações, nas pessoas, 
na comunidade onde estão inse-
ridas e, por que não, no mundo.

Reconhecer, elogiar e valorizar 
o trabalho do funcionário são 
fundamentais, inclusive para 
a melhoria contínua de sua 
performance. E nem sempre 
a valorização precisa vir junto 
com dinheiro. Há diversas for-
mas de reconhecimento e elas 
podem ser mais simples do que 
imaginamos. Os feedbacks são 
excelentes exemplos disso, eles 
podem ser periódicos ou por 
projeto. 

O momento do feedback é 
uma via de mão dupla, porque 
é essencial avaliar as pessoas, 
mostrar onde elas estão e onde 
podem chegar, mas também é 
importante que o gestor ouça 
o que o funcionário tem a dizer 
sobre suas expectativas e até 
frustrações dentro da estrutura 
organizacional.

Mas não é só para as pessoas 

que o reconhecimento faz a 
diferença. Atualmente, o re-
conhecimento é sinônimo de 
credibilidade. A reputação de 
uma empresa, em grande par-
te, é construída com base nas 
premiações e reconhecimentos 
que ela recebe do seu mercado 
de atuação, que no fundo têm 
mais valor do que investir em 
propaganda, pois representa a 
forma  como a empresa é per-
cebida pelo mercado.

E se considerarmos a concor-
rência nos dias atuais, os prêmios 
que a empresa conquista têm o 
poder de fazer com que o con-
sumidor ou cliente escolha a sua 
marca, pois existe a percepção 
de que por trás daquele reco-
nhecimento há uma organização 
comprometida e de qualidade.

Ou seja, uma das formas mais 
efi cazes de fortalecer a reputa-
ção empresarial e as parcerias é a 
conquista de prêmios. Geralmen-
te, essas premiações ocorrem por 
meio de indicações, pesquisas ou 
votações que medem a satisfa-
ção do cliente, a qualidade dos 
produtos e serviços, além de seu 
relacionamento com o mercado.

Com essa certificação de 
qualidade há o aumento do 
prestígio da organização junto 
aos seus públicos estratégicos. 
O reconhecimento acaba sendo 
uma verdadeira vitrine de boas 
práticas para as organizações 
em diversos aspectos. A área 
de seleção é uma delas, já que 
as premiações fazem com que 
as empresas tornem-se mais 
atrativas aos profi ssionais que 
procuram atuar em companhias 
com propósito e histórico de 
sucesso. 

Outro aspecto que acaba 
impactado positivamente pelas 
premiações é o clima organiza-
cional, uma vez que aumenta o 
engajamento dos colaboradores, 
promove a retenção de talentos 
e melhora as práticas organiza-
cionais.

(*) - É CEO do Grupo Soulan e 
Country Manager da Thomas 

International Brasil
(http://soulan.com.br/).

A importância do 
reconhecimento para 

profi ssionais e empresas
Marcelo Souza (*)

Por quanto tempo você consegue fi car 
sem usar seu smartphone? O IBOPE Co-
necta fez essa pergunta aos internautas 
brasileiros e descobriu que 52% deles não 
conseguem fi car um dia inteiro longe do 
aparelho. Os que conseguem fi car um dia 
sem o smartphone somam 18% e há 30% 
que indicam que conseguem fi car sem seu 
celular por mais de um dia.

Dentre os que pouco conseguem fi car 
sem o aparelho, 8% dizem que aguentam 
no máximo uma hora, 11% citam entre 
2 e 3 horas, mesmo percentual dos que 
mencionam até 6 horas, e 7% aguentam 
até 12 horas. Todavia, há 15% que revelam 
que não conseguem fi car sem smartphone 
em momento algum.

O celular afeta negativamente sua vida? 
Três em cada dez internautas (31%) apon-

Essa foi a conclusão de 
um estudo das universi-
dades Princeton e Nova 

Iorque, publicado na revista 
Science Advances em janeiro 
de 2019. 

Os pesquisadores analisaram 
o perfi l do Facebook de 3,5 mil 
internautas durante as eleições 
presidenciais de 2016 nos Es-
tados Unidos. A disparidade 
foi percebida mesmo entre 
pessoas de mesma orientação 
política. “Podemos destacar ao 
menos dois fatores para expli-
car essa pesquisa. O primeiro é 
a baixa relação das pessoas de 
terceira idade com a tecnologia. 
Já o segundo é de ordem cul-
tural, relacionado ao ambiente 
virtual”, pontua Alexsandro 
Ribeiro, professor de Jorna-
lismo no Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Em todas as redes sociais, 
como Facebook e WhatsApp, 
existe um ambiente específi co, 
com cultura, fala e comporta-
mentos próprios e diferentes da 
vida real. O professor explica 
que o processo de aprendizado 
desse mundo pode ser demora-

Pessoas mais velhas 
compartilham mais notícias falsas
Internautas com idade superior a 65 anos compartilham sete vezes mais notícias falsas do que aqueles 
com idade entre 18 e 29 anos

ção conhecidos, que tenham 
credibilidade. Se o internauta 
continua em dúvida sobre a ve-
racidade da informação, Ribeiro 
aconselha que a notícia não 
seja compartilhada. A terceira 
recomendação é a retomada 
da confi abilidade dos meios 
de comunicação e da mídia 
pela sociedade de forma geral. 
Assim, veículos e jornalistas 
de credibilidade, que seguem 
metodologias rigorosas de apu-
ração, ganharão força contra a 
desinformação.

Por fi m, o professor pontua 
que é necessário criar uma 
cultura de leitura crítica das 
notícias e dos meios de co-
municação. Esse hábito deve 
ser desenvolvido na escola, 
para que o jovem já se forme 
sabendo navegar pelas mídias. 
“Independentemente da ida-
de, nossas convicções não são 
réguas para medir se a notícia 
é verdadeira ou não. Ou seja, 
a realidade da informação não 
está no fato de concordarmos 
com ela ou não”, diz.

Fonte e outras informações: 
(www.uninter.com).

do, sobretudo para as gerações 
que não são nativas digitais. Por 
isso, os mais velhos estão mais 
vulneráveis a notícias falsas, a 
ataques de vírus e a armadi-
lhas cibernéticas envolvendo 
doação de dinheiro ou contas 
bancárias.

No caso das notícias falsas, o 
professor ressalta que elas po-
dem se apresentar sob diversos 
formatos. “As fake news variam 
de sátiras, com o objetivo de 
entreter seu público, até notí-
cias fora de contexto e textos 
com fatos reais misturados a 
mentiras, com o objetivo de 
prejudicar ou desinformar”, diz.

Para combater a dissemi-
nação de notícias falsas em 

toda a sociedade, sobretudo 
na terceira idade, Ribeiro re-
comenda quatro medidas. O 
primeiro passo é a elaboração 
de dispositivos legais que se-
jam duros ao responsabilizar 
quem produz e compartilha 
fake news. O segundo aspecto 
são atitudes preventivas que o 
próprio leitor pode tomar. “São 
procedimentos simples, como 
verifi car se o texto apresenta 
erros de ortografi a e se nomes 
de lugares e instituições fo-
ram grafados corretamente”, 
explica.

Ainda nessa etapa, o leitor 
pode checar a origem da infor-
mação e se foi publicada por 
outros veículos de comunica-
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Metade dos internautas não consegue 
fi car um dia sem o smartphone

indicam distração com as tarefas diárias. 
A pesquisa mostra também que 16% dos 
entrevistados apontam que o uso do smar-
tphone atrapalha no âmbito profi ssional, 
quantidade similar de internautas que 
relata que o relacionamento com a família 
é afetado. 

Há também 12% que revelam ser afetados 
quando estão dirigindo e recebem ligações/
mensagens, 9% que dizem que sua saúde 
é afetada de maneira negativa, 8% que se 
sentem afetados no ambiente escolar e 
6% apontam que o smartphone atrapalha 
na vida sexual. A pesquisa foi realizada 
de 18 a 22 de outubro de 2018, com 2.000 
internautas das classes A, B e C de todas 
as regiões do Brasil. 

Fonte e mais informações: (www.conec-
taibrasil.com.br). 

tam que não. Por outro lado, 27% informam 
que se sentem afetados pelo dispositivo 
na hora de dormir e 23% indicam que 
o aparelho afeta o relacionamento com 
as pessoas, mesmo percentual dos que 
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDUARDO FIORAVANTI, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 03/05/1965, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Fioravanti e de Josefa Fioravanti. A preten-
dente: MARCIA ALVES DANTAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Parelhas, RN, data-nascimento: 05/10/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Dantas da Nobrega e de Inacia Alves da Nobrega.

O pretendente: JONATAS ALVES DA SILVA, profi ssão: ajudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1997, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Edivando Raimundo da Silva e de Conceição Rodrigues Alves 
da Silva. A pretendente: RAFAELA DA SILVA SANTOS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos da Silva Santos e de Rita de 
Cassia Santos.

O pretendente: ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: empresário, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/09/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdivino Francisco dos Santos e 
de Marinalva Profeta Oliveira dos Santos. A pretendente: ANTONIA REGINA ALVES 
DOS SANTOS, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Ju-
azeiro do Norte, CE, data-nascimento: 13/06/1986, residente e domiciliada em Osasco, 
SP, fi lha de João Alves Pereira e de Rita Alves dos Santos.

O pretendente: FELIPE DA SILVA GUIMARÃES, profi ssão: funcionário público, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1993, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alex Fabian Guimarães e de 
Claudia Viviane da Silva Guimarães. A pretendente: BIANCA DE OLIVEIRA BARBO-
SA, profi ssão: auxiliar de sala, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 24/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Roberto Barbosa e de Madalena de Oliveira.

O pretendente: NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: técnico de eletrodomés-
tico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson de Oliveira e de 
Wilma Secco de Oliveira. A pretendente: FLÓRA ANDREIA DE QUADROS LUNA, 
profi ssão: analista de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 15/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adelson Antonio de Luna e de Joana Beatriz de Quadros Luna.

O pretendente: MARCO AURÉLIO DANTAS DA SILVA, profi ssão: grafi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Dantas da Silva e de Ma-
ria Antonia Barboza da Silva. A pretendente: LUCIANA APARECIDA JORDÃO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 21/09/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aurelio Vitorino de Oliveira e de Marlene Aparecida Jordão de Oliveira.

O pretendente: RILDO DO CARMO ALVES, profi ssão: auxiliar de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1970, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Salvador Alves e de Efi genia 
de Souza Carmo Alves. A pretendente: TATIANA FRANCISCA SALES, profi ssão: téc-
nico de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/03/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Faraildes Francisca Sa-
les.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA LIMA, profi ssão: moto boy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 08/03/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Nunes Lima e de Zilda 
Dias da Silva. A pretendente: PATRICIA ALVES BEZERRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/03/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Armando Alves Bezerra e de Maria de 
Fátima Fernandes Bezerra.

O pretendente: LUCAS ARAUJO DA ROCHA SOUSA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isael Santos Sousa e de Nadir Araujo 
da Rocha Sousa. A pretendente: CAMILA ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Limeira dos Santos 
e de Nailde Araujo da Rocha.

O pretendente: JOÃO BATISTA CARDOSO DUARTE, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Curaçá, BA, data-nascimento: 30/05/1964, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ulices Cardoso Duarte e de Edervirgens 
Alves Sena. A pretendente: QUITERIA DA SILVA, profi ssão: diarista, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 13/10/1974, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Mauricio da Silva e de Maria Bento 
da Silva.

O pretendente: SAMIR MARCOS DOS SANTOS, profi ssão: técnico em enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Valerio dos Santos e 
de Josefa Marcos dos Santos. A pretendente: ROZIMEIRE CONCEIÇÃO DO NAS-
CIMENTO, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: Caravelas, BA, 
data-nascimento: 19/04/1977, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Osmar 
Conceição Nascimento e de Valdecir Marta do Nascimento.

O pretendente: FELIPE MOREIRA DE SALES, profi ssão: controlador de acesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luis de Sales e de Ivanilda 
Moreira de Sales. A pretendente: KEITH ADELAIDE DOS SANTOS, profi ssão: di-
retora de creche, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/03/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Roberto José dos Santos 
e de Maria Lucia Abilio dos Santos.

O pretendente: JOSÉ IVALDO BEZERRA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Calçado, PE, data-nascimento: 20/05/1966, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra da Silva e de Irací Dantas 
da Silva. A pretendente: SANDRA PAULA ANSELMO DA SILVA, profi ssão: artesã, 
estado civil: solteira, naturalidade: Paudalho, PE, data-nascimento: 08/11/1975, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Ancelmo da Silva e de 
Teresinha Severo da Silva.

O pretendente: UBIRAJARA SANTANA SAMPAIO, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 20/09/1966, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo da Silva Sampaio e de 
Adenil Santana Sampaio. A pretendente: MARIA IOLETE ALVES MACHADO, pro-
fi ssão: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Carolina, MA, data-nascimento: 
29/06/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abrão Macha-
do e de Eva Alves Machado.

O pretendente: VITOR SIQUEIRA DOS SANTOS, profi ssão: operador de fi bra optica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Henrique dos Santos e 
de Jackliane Siqueira Bastos. A pretendente: VITÓRIA REBECA SARTORI DA CON-
CEIÇÃO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alexandre Menezes da Conceição e de Simone Sartori da Conceição.

O pretendente: DOUGLAS DE ALMEIDA BLAHUN, profi ssão: meia ofi cial monta-
dor, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Blahun Sobrinho 
e de Maria Aparecida de Almeida Silva Blahun. A pretendente: BIANCA DE JESUS 
CARVALHO, profi ssão: auxiliar administrativo I, estado civil: solteira, naturalidade: San-
to André, SP, data-nascimento: 31/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Carlos da Silva Carvalho e de Valdemy Vieira de Jesus.

O pretendente: IVAN RIBEIRO DE SANTANA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1970, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hercilio Ribeiro de Santana e de Marina 
do Nascimento Santana. A pretendente: ANDREIA DE FONTES NASCIMENTO, pro-
fi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
-nascimento: 26/02/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ronaldo Rozeno do Nascimento e de Marinete Conceição de Fontes Nascimento.

O pretendente: IKECHUKWU PRINCE ILOPUTA, profi ssão: personal, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 14/04/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Iloputa e de Christiana Iloputa. A pretendente: ANA 
PAULA VITOR GUIMARÃES DO PRADO, profi ssão: operadora de cobrança, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1981, residente e 
domiciliada em Mauá, SP, fi lha de Guilherme Guimarães do Prado e de Ana Vitor Prates.

O pretendente: JUAN MARQUES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 16/01/1997, residente e do-
miciliado em Diadema, SP, fi lho de Sidnei Marques dos Santos e de Rosana Aparecida 
dos Santos. A pretendente: JANINI DE SOUZA SILVA, profi ssão: assistente de com-
pras, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Enil da Silva e de 
Aparecida Bandeira de Sousa Silva.

O pretendente: JOSE RAIMUNDO CRUZ, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 20/03/1966, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Manoel Messias Cruz e de Maria de Jesus. 
A pretendente: MADALENA UCHÔA DIOLINDO, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Pedro II, PI, data-nascimento: 02/04/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jerry Adriano Diolindo e de Lucilene Uchôa de 
Andrade.

O pretendente: VINÍCIUS CABRAL PEREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/11/1993, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Gervasio Pereira e de Nilda Cabral Pereira. A pretendente: 
LUANA GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: tradutora, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vilson Gonçalves da Silva e de Neli Francisca da Silva.

O pretendente: DOUGLAS RAIMUNDO PEREIRA, profi ssão: técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1978, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Raimundo Pereira e de Ivoneide 
Maria da Silva. A pretendente: TALITA JÂNIE FERREIRA, profi ssão: auxiliar de exa-
mes, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim da Cruz Ferreira 
e de Conceição Aparecida Santos Ferreira.

O pretendente: JHONATTAN WILLIAM RODRIGUES, profi ssão: serviços gerais, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Carlos Rodrigues e de Lu-
ciane Helena dos Santos Rodrigues. A pretendente: ANANDA DA SILVA CAMARGO, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enio Franco 
de Camargo Junior e de Maria Valdice da Silva.

O pretendente: BENEDITO CARLOS APARECIDO DA SILVA, profi ssão: motoris-
ta, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleide Alves da Silva. A 
pretendente: VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: lider operacional, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1982, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nadir Gonçalves de Almeida.

O pretendente: FERNANDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: isolador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequie, BA, data-nascimento: 22/07/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvanda Pereira da Silva. A pretendente: DIANA 
SANTOS SOUZA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Alagoi-
nhas, BA, data-nascimento: 15/03/1983, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha 
de Valdomiro Evangelista de Souza e de Maria São Pedro Santos Souza.

O pretendente: GEIZON DA CRUZ AQUINO, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 24/09/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Oliveira de Aquino e de Marlene Pereira da 
Cruz Aquino. A pretendente: MARILENE MARQUES TEIXEIRA, profi ssão: cabeleirei-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: Alto Longá, PI, data-nascimento: 04/04/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marques Teixei-
ra e de Antonia Maria Teixeira.

O pretendente: ALEX SANDER ARCANJO DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, Jardim São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Arcanjo dos Santos 
e de Maria de Fátima Santos. A pretendente: ERICA SILVA SARAIVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1991, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Evangelista Magalhães 
Saraiva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: HENRIQUE SANTIAGO RODRIGUES, profi ssão: analista de planeja-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio da Motta Rodri-
gues e de Angelica Maria Gonçalves Santiago Rodrigues. A pretendente: PRISCILA 
CALIXTO MOREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Moreira Neto e de Vera Lucia Calixto Moreira.

O pretendente: ADRIANO MACEDO DA SILVA, profi ssão: instalador master, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 28/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos Alves Macedo e de 
Elisane Alves da Silva. A pretendente: TAMIRIS APARECIDA SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 17/07/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Franklin Santana Santos 
e de Sandra Aparecida Silva.

O pretendente: MARCO AURÉLIO DIONISIO, profi ssão: cuidador de idosos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilza Betty Dionisio. A pretendente: 
ELOIZA FERREIRA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de Roberto Barbosa Santos e de Suemi Xavier Ferreira Santos.

O pretendente: LUIZ ARNALDO JOSE DA CRUZ, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Jose da Cruz e de Eliane Dantas 
Nogueira. A pretendente: SHIRLEY DA MATA TOLEDO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1992, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Pereira Toledo e de Maria Soares 
da Mata Toledo.

O pretendente: PAULO CESAR FERNANDES, profi ssão: eletricista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1973, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Fernandes Sobrinho e de Maria 
de Lourdes Fernandes. A pretendente: JOSENITA JOSÉ DA SILVA, profi ssão: auxi-
liar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
22/02/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laercio José 
da Silva e de Marlene Alves Barbosa.

O pretendente: FERNANDO BERNARDINO FEITOZA, profi ssão: ajudante de pe-
dreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Bezerra Feitoza e de 
Margarida Bernardino dos Santos Silva. A pretendente: JÉSSICA GOMES DA SILVA, 
profi ssão: ajudante de salão, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 21/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Wilson Gomes da Silva e de Fatima Barros da Silva.

O pretendente: WELLINGTON LUIS ALVES DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Alves da Silva. A pretendente: 
VERINALVA BERNARDO DE OLIVEIRA, profi ssão: doméstica, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 31/08/1962, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bernardo de Oliveira e de Luiza 
Felizarda da Conceição.

O pretendente: CÍCERO FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paulo Jacinto, AL, data-nascimento: 24/12/1959, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Laurindo da Silva. A pretendente: 
MARIA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Quebrangulo, AL, data-nascimento: 27/03/1960, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Nelidia da Conceição.

O pretendente: EVILÁSIO RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 03/08/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Idalício Francisco dos San-
tos e de Ivanilde Rodrigues. A pretendente: JEANE SANTOS DE JESUS, profi ssão: 
babá, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 27/06/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rael de Jesus e de Maria 
Balbina Nascimento dos Santos.

O pretendente: ALBERTO SCARCELLA NETO, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Scarcella Junior e de Rosimeire 
de Fátima da Costa. A pretendente: KELLY MAXIMINO DOS SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Alberto Maximino dos 
Santos e de Maria Aparecida da Silva Santos.

A pretendente: GRAZIELE OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Ferreira de Souza Filho e de 
Maria das Graças Oliveira de Menezes Souza. A pretendente: JULIANA CARLOS DA 
SENHORA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Lizete Carlos da Senhora Almeida.

O pretendente: ANDERSON PRATIS, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/06/1981, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neuza Pratis. A pretendente: JACQUELINE 
DE PAULA SOUZA, profi ssão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Abilio Lopes de Souza Filho e de Rosaria dos Santos Souza.

O pretendente: ARNALDO HENRIQUE DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Airton Henrique dos Santos e de Auta 
dos Santos. A pretendente: JOZILMA MARIA DE ALMEIDA, profi ssão: gerente, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: Ibirajuba, PE, data-nascimento: 30/01/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Firmino de Almeida e de Maria 
Justina do Nascimento Almeida.

O pretendente: SILVINO FRANCISCO LIMA, profi ssão: manobrista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 10/04/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Lima e de Ana Rosa 
de Jesus. A pretendente: ANA ALICE RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: copei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Itambaracá, PR, data-nascimento: 25/08/1961, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Rodrigues e de 
Oscarlina Hozorio Rodrigues.

O pretendente: FABIO MEDEIROS, profi ssão: auxiliar de monitoramento, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 07/02/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Andu Medeiros. A pre-
tendente: ADILENE NERI DE PAULO, profi ssão: chefe de cozinha, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos de Paulo e de Ivonete Silva Neri.

O pretendente: VINÍCIUS RIBEIRO MURAKAMI, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Murakami e de Vanilda Maria Ribeiro 
Murakami. A pretendente: SIMONE MORAES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Araioses, MA, data-nascimento: 21/12/1984, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Maria Moraes dos Santos.

O pretendente: LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/12/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido dos Santos e de Maria 
do Carmo Batista de Oliveira. A pretendente: BRUNA KAROLINE DAMAZIO LIMA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdenilson 
Rodrigues Lima e de Rosemeire do Amaral Damazio.

O pretendente: VICTOR PEREIRA ALMEIDA, profi ssão: ajudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ocimar Souza Almeida e de Maria José Pereira. 
A pretendente: KETELYN DIAS DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Vieira da Silva e de Ediana Pereira Dias.

O pretendente: ABRAÃO MARQUES JANAT, profi ssão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1997, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Sacomã Janat e de Andréia Marques 
do Nascimento. A pretendente: BRUNA MICHELLE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 
31/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clementina 
de Andrade de Oliveira.

O pretendente: JAILTON ALVES MAIA, profi ssão: estampador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 25/04/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Maia Celestino e de Cleonice Alves de Oliveira. 
A pretendente: CAMILA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1980, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Luiz da Silva e de Leda Aparecida 
dos Santos da Silva.

O pretendente: LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS, profi ssão: chapeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 16/05/1980, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Maria Albertina dos Santos. A pre-
tendente: GRAZIELE LINO SANTIAGO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/01/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Santiago dos Santos e de 
Rosangela Lino.

O pretendente: IGOR THYAGO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 29/06/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Sergio Silva dos 
Santos e de Gilvanice Antonia da Silva dos Santos. A pretendente: INGRID FERREIRA 
MENDES, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Genival Ferreira Mendes e de Marta Cristina dos Santos.

O pretendente: MATHEUS AMARAL MIRANDA, profi ssão: analista de sistemas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Marinho Miranda e de Sheila 
Amaral de Sousa Miranda. A pretendente: LAIS MARQUES MOURA, profi ssão: auxi-
liar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Alves 
Moura e de Cleide Marques Moura.

O pretendente: RODRIGO DE ALMEIDA GIACOMELLI, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neivaldo Giacomelli e de Sonia Gonzalez 
de Almeida. A pretendente: CÉLIA CRISTINA CAMPOS DE COUTO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 06/05/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria das Dores Campos de Couto.

O pretendente: VINÍCIUS GOMES SOARES, profi ssão: engenheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1989, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Rui Soares e de Rita de Cássia Gomes Soares. A preten-
dente: CAROLINE SALERMO DE LIMA, profi ssão: engenheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1991, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Lima e de Rita de Cássia Salermo Lima.

O pretendente: ROGÉRIO MACIEL MONTEIRO JÚNIOR, profi ssão: vendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1996, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogério Maciel Monteiro e de 
Weida Barbosa da Costa. A pretendente: LUANA DO NASCIMENTO CERQUEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeovando 
Santos Cerqueira e de Renilda Maria Marcelino do Nascimento.

O pretendente: DANIEL DE SOUZA AMARAL DOS SANTOS, profi ssão: repositor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 26/06/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Amaral dos Santos e 
de Monica Souza Amaral dos Santos. A pretendente: NATALIA MENESES DA SILVA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 29/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edivaldo Valeriano da Silva e de Maria Barros de Meneses Souza.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE BARBOSA SANTOS, profi ssão: operador de 
loja, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Eduardo Silva dos 
Santos e de Neusa Barbosa Santos. A pretendente: CAROLINE PEDROZO DOS 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Nova Iguaçu, RJ, data-
-nascimento: 24/05/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antenor 
Almeida dos Santos e de Tatiane Almeida dos Santos Pedrozo.

O pretendente: NIVALDO ALVES DE SANTANA JUNIOR, profi ssão: porteiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Alves de Santana e de 
Maria Cristina Rosa. A pretendente: ALESSANDRA FERNANDES COSTA ALVES, 
profi ssão: agente de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 12/05/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdeli Costa Alves e de Cenilda Fernandes Costa Alves.

O pretendente: JADIEL FERREIRA DA SILVA, profi ssão: pintor industrial, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 01/05/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Francisco da Silva e de Maria 
Ferreira da Silva. A pretendente: MARTA MARIA RODRIGUES DE FREITAS, profi s-
são: telefonista, estado civil: divorciada, naturalidade: Catarina, CE, data-nascimento: 
20/03/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Rodrigues da Costa e de Anatalia Rodrigues de Freitas.

O pretendente: ROBERTO PARTON JÚNIOR, profi ssão: analista I, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Parton e de Maria Célia Oliveira Parton. 
A pretendente: ANA PAULA GOMES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de serviços adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1984, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Hemiro Gomes da Silva e de Eunice 
Lima da Silva.

O pretendente: VALTENES SOUZA DA CRUZ, profi ssão: estampador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 20/04/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Evilazio Ferreira da Cruz e de Jandira 
Souza da Cruz. A pretendente: AMANDA RODRIGUES OLIVEIRA, profi ssão: assis-
tente de serviços, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Perei-
ra Oliveira e de Maria Engracia Rodrigues Oliveira.

O pretendente: DANILO PEREIRA DE SOUZA BRAGA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Souza Braga e de Mau-
rina Pereira Alves. A pretendente: SUELI DE OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: atendente 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco dos 
Santos Souza e de Angelita de Oliveira Souza.

O pretendente: RODRIGO DE LIMA, profi ssão: encarregado, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Emidio de Lima e de Juraci Aparecida de Oli-
veira. A pretendente: DENISE DA SILVA ALVES, profi ssão: líder de serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andre Aluizio Alves e de Ivani 
da Silva Julião.

O pretendente: HELTON JANIO FREITAS DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de pa-
deiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Janio Freitas dos 
Santos e de Ednalva dos Santos Dias. A pretendente: JULIANA PASCOAL DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 24/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edilson Pascoal da Silva e de Silvia Regina Santos.

O pretendente: ALAN FREITAS DE DEUS, profi ssão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir João de Deus e de Maria Luiza Freitas de 
Deus. A pretendente: RAIRA SANTOS DA SILVA, profi ssão: compradora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1986, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Tenorio da Silva e de Carmosina 
Rodrigues dos Santos da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DE MELO SILVA, profi ssão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Pedro da Silva e de Miriam de Melo Silva. 
A pretendente: CÉLIA CRISTINA GOMES LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otelino Souza Lima e de Helena Gomes Lima.

O pretendente: EDSON PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1979, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Jose de Sousa e de Bernadete Souza 
Pereira. A pretendente: KATIA MARIA DA SILVA, profi ssão: contadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/06/1981, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de Cleusa Aparecida 
Silva.

O pretendente: LEONARDO DE SOUZA SILVA, profi ssão: atendente de farmácia, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1996, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luis Carlos da Silva e de Miquelina de Souza e 
Silva. A pretendente: BRUNA LEITE DA COSTA, profi ssão: auxiliar de farmácia, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Otacilio da Costa e de Ana Maria 
Leite da Costa.

O pretendente: LUCAS FARIAS VIEIRA, profi ssão: analista de redes, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1996, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aliomar Rocha Vieira e de Marineide de Farias 
Rocha Vieira. A pretendente: SUZANY GARCIA PASTOR, profi ssão: suporte técnico, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1996, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Edilson Gonçalves Pastor e de Silvana 
Mara Garcia.
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Em minha carreira, 

tive a sorte de trabalhar 

em diferentes tipos de 

negócios, vivenciando 

diversifi cadas 

perspectivas estratégicas 

Liderei empresas como 
empreendedor e conhe-
ço bem as difi culdades e 

o entusiasmo de uma startup. 
Também atuei durante 13 anos 
na IBM, uma grande e dinâmica 
companhia. As peculiaridades 
no modo como essas organiza-
ções operam deram-me uma 
grande admiração por aquilo 
que torna um empreendedor 
bem-sucedido. 

Por isso, passo agora meus 
dias na Duke Fuqua, preparan-
do alunos para liderar startups 
de sucesso. Há muito potencial 
inexplorado em pessoas que 
têm ótimas ideias, mas nem 
sempre sabem como um MBA 
pode transformá-las em reali-
dade. Para deixar isso muito 
claro, apresento seis motivos 
pelos quais se você for um em-
preendedor, não apenas será 
um excelente aluno de MBA, 
mas se destacará no mercado 
após conquistar seu diploma! 
 1) Você naturalmente 

quer aprender - Os 
empreendedores são 
curiosos e estão sem-
pre testando os limites 
e procurando a melhor 
maneira de fazer as 
coisas. Desafi am seus co-
legas e seus professores. 
Inovam constantemen-
te, buscando caminhos 
diferentes. Isso faz de 
uma escola de negócios 
uma experiência par-
ticularmente robusta, 
rica em aprendizado, em 
um ambiente acadêmico 
rigoroso no qual todos 
são sagazes, inteligentes 
e apresentam uma pers-
pectiva interessante.

 2) Você ganha uma visão 

estrutural e pode 

utilizar sua formação 

para preencher rapi-

damente as lacunas 

que faltam para o 

sucesso - Serei honesto: 
quando me matriculei no 
meu próprio programa 
de MBA na Fuqua, tinha 
baixas expectativas, mas 
achei que valeria a pena, 
a longo prazo, obter o 
diploma. Fiquei positi-
vamente surpreso com o 
quanto tinha a aprender 
- e o quanto aprendi – 
com meus instrutores e 
meus colegas.

Meu MBA ajudou-me quan-
do minha carreira tornou-se 
empreendedora. O que eu 
aprendi sobre marketing, con-
tabilidade, fi nanças e até minha 
maneira de pensar foi muito 
importante para administrar 
uma empresa. Antes do curso, 
teria sido difícil conhecer as 
lacunas da minha formação, 
pois não tinha experiência 
nessas áreas.
 3) O projeto de aula é 

a sua empresa - Esse 
é um grande benefício: 
você pode realmente 
trabalhar na sua ideia 
de crédito escolar. E 
você está fazendo isso 
enquanto tira ideias de 
membros inteligentes do 
corpo docente, colegas e 
uma rede de ex-alunos e 
recursos universitários. 
Como todos esses ele-
mentos variam em cada 
escola, pesquise bem o 
que melhor atende suas 
necessidades antes de 
investir em um MBA.

 4) Você será altamente 

valorizado na comu-

nidade da escola de 

negócios - Os empre-
endedores são criativos. 
Não estão dispostos a 
aceitar o status quo. 
Também estão voltados 
à ação. Este é o coração 
do empreendedorismo. 
Muitos estudantes de 
escolas de negócios têm 
grandes ideias, mas os 
empreendedores são 
frequentemente os pri-
meiros a implementá
-las. Por causa dessas 
qualidades, os alunos 
com mentalidade em-
preendedora tornam a 
escola de negócios um 
lugar mais interessante. 
Eles geralmente são os 
alunos mais ativos e inte-
ligentes, os que tornam 
mais divertido estar na 
sala de aula.

 5) Você ganhará habili-

dades que irão aju-

dá-lo por toda a sua 

vida - As habilidades que 
você adquire ao fazer o 
MBA dar-lhe-ão a opor-
tunidade de criar valor 
a longo prazo e durante 
toda a sua carreira, seja 
atuando como dono da 
sua própria empresa, 
trabalhando em uma pe-
quena startup ou fazen-
do parte de uma grande 
companhia. Muitas ve-
zes, quando encontro 
executivos que visitam a 
Fuqua, eles dizem estar 
mais interessados em 
contratar nossos alunos 
empreendedores. Isso 
é compreensível, pois o 
maior desafi o enfrenta-
do pelas empresas hoje 
é o gerenciamento da 
inovação.

 6) Você ganha uma rede 

de contato que tam-

bém estará com você 

por toda a vida - Sua 
rede de contato mais 
óbvia serão seus colegas 
de classe. Daqui a alguns 
anos, quando você tiver 
uma questão de modela-
gem fi nanceira, poderá 
entrar em contato com o 
especialista em fi nanças 
da sua turma, ou com o 
de marketing, operações 
e outras áreas. Terá, 
portanto, uma rede de 
ex-alunos que poderá 
orientá-lo, ajudá-lo e 
apoiá-lo. Seus colegas 
também terão conexões 
que podem contribuir, 
inclusive fi nanceiramen-
te, para o seu negócio.

Finalmente, você terá seus 
professores. Algo que me deixa 
muito feliz é conversar com ex
-alunos, falar sobre desafi os e, 
ao mesmo tempo, entender as 
razões pelas quais suas ideias 
foram bem-sucedida. Ainda 
não conheci um professor 
que não goste de conversar 
com ex-alunos e refl etir sobre 
problemas que estejam en-
frentando.

Nem toda startup será um 
Google, uma Apple ou uma 
Amazon. Porém, uma grande 
ideia sozinha não construiu 
essas empresas. Foram as 
pessoas que sabiam como levar 
os produtos aos consumidores, 
comercializá-los, desenvolver 
e conduzir estratégias que 
construíram essas compa-
nhias.

É por isso que, na minha 
opinião, um empreendedor 
+ MBA = potencial ilimitado.

(*) - É professor e diretor-executivo 
do Centro de Empreendedorismo 

e Inovação da Fuqua School of 
Business, da Duke University.

Empreendedor
mais MBA é igual

a potencial ilimitado
Jon Fjeld (*)
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para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
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Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo NE       31/12/2018       31/12/2017
Ativo Circulante 85.829.017,09 70.311.609,71
Caixa e Equivalente de Caixa 05 3.838.262,58 1.203.095,48
Caixa/Bancos Conta Movimento 2.412.762,58 1.202.957,66
Aplicações Financeiras 1.425.500,00 137,82
Créditos Operacionais 81.990.754,51 69.108.514,23
Contas a Receber - Clientes 06 55.548.062,66 53.030.094,02
Títulos a Receber 06 114.642,78 79.969,73
Ativos Fiscais a Compensar 07 3.299.632,19 2.627.490,45
Adiantamento a Empregados 08 1.520.708,37 2.554.043,57
Adiantamento a Fornecedores 08 205.248,06 253.728,66
Despesas Antecipadas 09 3.352.486,98 -
Estoques 10 17.949.973,47 10.563.187,80
Ativo Não Circulante 126.856.060,10 105.066.369,98
Realizável a Longo Prazo 125.356.445,54 103.419.006,88
Depósitos Judiciais 11 536.212,80 480.466,28
Partes Relacionadas 12 124.820.232,74 102.938.540,60
Investimentos 13 6.000,00 718.748,54
Participações Outras
  Empresas (Unicred) 6.000,00 718.748,54
Imobilizado 14 1.493.614,56 928.614,56
Bens Patrimoniais 1.471.142,91 906.142,91
Imobilizado em Andamento 22.471,65 22.471,65

Total do Ativo 212.685.077,19 175.377.979,69

Passivo NE       31/12/2018       31/12/2017
Passivo Circulante 169.617.996,34 129.276.955,69
Empréstimos/Financiamentos 15 43.315.438,59 20.348.350,76
Fornecedores 16 30.332.580,10 24.208.718,05
Obrigações Sociais 17 27.982.937,46 20.287.420,92
Obrigações Tributárias 18 57.485.515,21 53.537.999,53
Contas a Pagar 19 10.501.524,98 10.894.466,43
Passivo Não Circulante 40.318.183,50 45.032.558,16
Exigível a Longo Prazo 40.318.183,50 45.032.558,16
Empréstimos/Financiamentos 15 4.077.713,48 5.594.592,15
Partes Relacionadas: 19 16.066.620,31 14.068.519,98
- Acionistas PF 654.938,40 768.983,44
- Terceiros PF/PJ 15.411.681,91 13.299.536,54
Obrigações Sociais/Tributárias 20.173.849,71 25.369.446,03
- ICMS Parcelamento 18 14.104.099,22 18.222.969,78
- FGTS/INSS Parcelamento 17 1.727.493,78 2.474.658,27
- Refis 18 4.342.256,71 4.671.817,98
Patrimônio Líquido 20 2.748.897,35 1.068.465,84
Capital Social 100.000,00 100.000,00
Subscrito 100.000,00 100.000,00
Reserva de Lucros 764.951,92 (7.719.380,19)
Reserva Legal 20.000,00 20.000,00
Exercícios Anteriores 744.951,92 (7.739.380,19)
Lucro (Prejuízo) Acumulado 1.883.945,43 8.687.846,03
Resultado do Período 1.883.945,43 8.687.846,03
Total do Passivo 212.685.077,19 175.377.979,69

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2018 e de 2017 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOVNOVNOVNOVNOVACKI PACKI PACKI PACKI PACKI PAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/A
CNPJ nº 13.987.350/0001-35

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutarias, levamos a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício financeiro e administrativo encerrado em 31 de dezembro 2018.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2018 e de 2017 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
                                                                                         Reserva de Lucros
Eventos Capital Social Reserva Legal Retenção Lucros Prejuízo/Lucro Acumulados               Total
Saldo em 31/12/2016 100.000,00 20.000,00 6.126.320,14 1.500.001,35 7.746.321,49
Realização de Reservas - - (6.126.320,14) 6.126.320,14 -
Ajustes Exercícios Anteriores - - - (15.365.701,68) (15.365.701,68)
Lucro Líquido Exercício - - - 8.687.846,03 8.687.846,03
Saldo em 31/12/2017 100.000,00 20.000,00 - 948.465,84 1.068.465,84
Incorporação de Reservas - - 948.465,84 (948.465,84) -
Ajustes Exercícios Anteriores - - - (203.513,92) (203.513,92)
Lucro Líquido Exercício - - - 1.883.945,43 1.883.945,43
Saldo em 31/12/2018 100.000,00 20.000,00 948.465,84 1.680.431,51 2.748.897,35

em outros resultados operacionais. 3.10. Ativo Imobilizado: Apresentado
pelo custo de aquisição, formação, construção ou desmontagem e perda por
redução ao valor recuperável, quando aplicável, sem qualquer dedução ou
acréscimos relacionados aos encargos de depreciações do período, exceto
pelos valores acumulados de exercícios anteriores. Os custos de emprésti-
mos e financiamentos são registrados como parte dos custos do imobilizado
em andamento, considerando a taxa média ponderada de empréstimos e fi-
nanciamentos vigente na data da capitalização. A “Novacki” realiza anual-
mente a análise de indícios de perda no valor recuperável do ativo imobiliza-
do e se detectado indício de perda, os ativos correspondentes são subme-
tidos ao teste de “impairment” através de metodologia de fluxo de caixa des-
contado ou recuperação por venda. Por sua vez, quando identificado que o
valor contábil do ativo não será recuperado, uma provisão é registrada. A
recuperação dos investimentos no ativo imobilizado foi testada em 2018 não
sendo identificados ajustes para refletir perda no valor recuperável. A reali-
zação do teste envolveu a adoção de premissas e julgamentos. 3.11. Contas
a Pagar e Fornecedores: São inicialmente reconhecidos pelo valor nominal
e, subsequentemente acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de
encerramento das demonstrações financeiras. 04 - Julgamentos, Estimati-
vas e Premissas Contábeis Significativas: Julgamentos que a Administra-
ção da “Novacki” requer na preparação dessas demonstrações financeiras,
mediante estimativas e premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passi-
vos contingentes, na data das demonstrações financeiras. Contudo, a incer-
teza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afeta-
do em exercícios futuros. As premissas utilizadas em suas estimativas con-
tábeis, são revisadas periodicamente, considerando os resultados apurados
em cada trimestre civil. O efeito das revisões das estimativas contábeis é
reconhecido nas demonstrações financeiras no período em que tais revisões
são realizadas. 05 - Caixa e Equivalente de Caixa
Composição dos Saldos     31/12/2018     31/12/2017
Bancos Conta Movimento 2.412.762,58 1.202.957,66
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 1.425.500,00 137,82
Total 3.838.262,58 1.203.095,48
06 - Contas a Receber de Clientes e Títulos a Receber
Composição dos Saldos     31/12/2018     31/12/2017
Duplicatas a Receber 55.548.062,66 53.030.094,02
- Mercado Nacional 34.360.402,21 34.471.171,39
- Partes Relacionadas -
  Novacki Industrial S/A 21.187.660,45 18.558.922,63
Títulos a Receber 114.642,78 79.969,73
- Cheques a Receber de Clientes 74.288,97 71.862,35
- Duplicatas a Receber sobre
  Títulos Vinculados 40.353,81 8.107,38
Total a Realizar 55.662.705,44 53.110.063,75
07 - Ativos Fiscais a Compensar
Créditos Tributários a Compensar     31/12/2018     31/12/2017
IPI 718.885,50 1.819.805,70
ICMS 157.472,85 -
CSLL 13.445,38 10.355,68
IRPJ 27.816,37 21.417,08
PIS 415.902,57 132.683,84
COFINS 1.915.672,46 611.149,74
IRRF 50.437,06 32.078,41
Total 3.299.632,19 2.627.490,45
08 - Créditos de Adiantamentos Antecipados a Realizar
Créditos Diversos a Realizar     31/12/2018     31/12/2017
Adiantamentos a Fornecedores 205.248,06 253.728,66
Adiantamentos a Empregados 1.520.708,37 2.554.043,57
Total 1.725.956,43 2.807.772,23
09 - Despesas Antecipadas
Composição dos Saldos     31/12/2018     31/12/2017
Despesas Antecipadas 3.352.486,98 -
Custos a apropriar e correspondentes aos apontamentos das despesas an-
tecipadas e incorridas, relacionadas aos benefícios inerentes às apropria-
ções subsequentes do exercício seguinte.
10 - Estoques: Composição dos Saldos     31/12/2018     31/12/2017
Matéria Prima 4.262.761,51 1.199.869,95
Material Secundário 1.743.418,32 1.138.900,31
Material Intermediário 5.154.617,62 4.337.644,56
Produto Acabado 3.563.760,72 3.104.343,22
Almoxarifado 831.722,56 793.670,66
Mercadoria para Revenda 350,00 532,45
Estoque de Terceiros 2.393.342,74 (11.773,35)
Total 17.949.973,47 10.563.187,80
11 - Depósitos Judiciais
Garantias Contingenciais     31/12/2018     31/12/2017
Depósitos Judiciais Trabalhistas 331.090,91 284.142,97
Depósitos Judiciais Diversos 205.121,89 196.323,31
Total 536.212,80 480.466,28
Depósitos judiciais representativos da obrigação demandada, considerando
as orientações da assessoria jurídica com pleno êxito desses montantes e
sem previsões mínimas de eventuais contingências advindas.
12 - Créditos com Partes Relacionadas
Empresas Coligadas     31/12/2018     31/12/2017
Novacki Industrial S/A - NISA 60.121.866,81 49.942.336,87
Patrimônia Administração
  e Participação S/A 55.753.166,76 46.177.066,86
Ekeka Empreendimentos
  e Participações S/A 8.210.471,50 6.296.900,34
Patris Gestora de Bens Ltda. 734.727,67 522.236,53
Total a Realizar 124.820.232,74 102.938.540,60
13 - Investimentos
Outras Empresas 31/12/2018 31/12/2017
Unicred - Litoral e Norte Catarinense 6.000,00 718.748,54
Quotas de partes de capital com remuneração de 100% da taxa Selic no
período de capitalização, apurados anualmente em dezembro de cada exer-
cício fiscal, através de investimentos realizados a partir de 26/03/2013.
14 - Imobilizado: Composição dos Saldos

   31/12/2017 Aquisições       Baixas    31/12/2018
Imobilizado Efetivo 906.142,91 565.000,00 - 1.471.142,91
- Veículos 307.809,04 - - 307.809,04
- Máquinas e
  Equipamentos 598.333,87 565.000,00 - 1.163.333,87
Imobilizado em
  Andamento 22.471,65 - - 22.471,65
Total 928.614,56 565.000,00 - 1.493.614,56
15 - Empréstimos e Financiamentos: Composição dos Saldos

                              Prazos                                     Total
Modalidade              Curto           Longo      31/12/2018      31/12/2017
Capital
  de Giro 16.315.507,16 5.332.875,44 21.648.382,60 13.601.049,98
Leasing 209.381,77 241.594,43 450.976,20 -
Duplicatas
  Descon-
  tadas 30.476.434,16 - 30.476.434,16 28.240.229,13
Cheques a
  Compensar 6.000,72 - 6.000,72 16.677,30
Despesas e
  Encargos a
   Apropriar (3.691.885,22)(1.496.756,39) (5.188.641,61) (15.915.013,50)
Total 43.315.438,59 4.077.713,48 47.393.152,07 25.942.942,91
Os empréstimos estão garantidos por aval dos acionistas, diretores e dupli-
catas emitidas pela “Novacki” contra clientes.
16 - Fornecedores: Fornecedores     31/12/2018     31/12/2017
Mercado Nacional 30.249.755,22 24.057.827,20
Partes Relacionadas(Novacki Industrial S/A) 82.824,88 150.890,85
Total 30.332.580,10 24.208.718,05
17 - Obrigações Sociais: Composição dos Saldos
Obrigações                              Prazos                                   Total
 Sociais a             Curto           Longo      31/12/2018     31/12/2017
   Pagar
Salários 653.339,45 - 653.339,45 602.597,58
Férias 4.239.104,93 - 4.239.104,93 3.489.760,97
Rescisões 14.418,24 - 14.418,24 24.109,80
Acordos
  Trabalhistas 354.008,37 - 354.008,37 201.030,35
Contribuição
  Sindical 93.196,93 - 93.196,93 33.109,06
INSS 21.394.302,26 - 21.394.302,26 14.652.793,83

Obrigações                              Prazos                                   Total
 Sociais a             Curto           Longo      31/12/2018     31/12/2017
FGTS 320.880,84 - 320.880,84 293.378,53
INSS
  Parcelamento 199.430,16 - 199.430,16 790.042,68
FGTS
  Parcelamento 714.256,28 1.727.493,78 2.441.750,06 2.675.256,39
Total 27.982.937,46 1.727.493,78 29.710.431,24 22.762.079,19
18 - Obrigações Tributárias: Composição dos Saldos
Obrigações                                Prazos                                    Total
  Fiscais             Curto             Longo     31/12/2018     31/12/2017
- IRRF sobre
  Salários 239.645,29 - 239.645,29 189.449,74
- IRRF Retido
  Terceiros 5.281,89 - 5.281,89 6.946,58
- PIS/COFINS/
  CSLL Retido 33.779,57 - 33.779,57 28.393,43
- INSS Retido
  Terceiros 40.158,60 - 40.158,60 66.148,13
- INSS sobre Receita
   Bruta 18.271.921,63 - 18.271.921,63 14.889.207,92
- Funrural/Rat/
  Senar Retidos 5.400,91 - 5.400,91 -
- PIS 1.705.365,61 - 1.705.365,61 1.705.365,61
- COFINS 7.855.017,83 - 7.855.017,83 7.855.017,83
- IPI 18.601.243,86 - 18.601.243,86 18.302.952,61
- ISS 2.908,31 - 2.908,31 5.491,28
- ISS Parcelamento - - - 792,88
- ICMS 5.083.956,74 - 5.083.956,74 5.606.643,42
- ICMS
  Parcelamento 5.311.273,70 14.104.099,22 19.415.372,92 22.773.917,40
- Refis 329.561,27 4.342.256,71 4.671.817,98 5.002.460,46
Total 57.485.515,21 18.446.355,93 75.931.871,14 76.432.787,29
19 - Contas a Pagar: Composição dos Saldos
Diversos                             Prazos                                  Total
- Representantes            Curto           Longo     31/12/2018    31/12/2017
  Comerciais 188.023,01 - 188.023,01 114.188,80
- Parcelamento
 Energia Elétrica 2.752.587,99 5.363.070,77 8.115.658,76 8.169.827,56
- Débitos com
  Terceiros 5.339.191,65 10.048.611,14 15.387.802,79 9.872.832,98
- Adiantamento
  de Clientes 667.870,22 - 667.870,22 353.222,25
- Adiantamento diversos - - - -
Sub Total 8.947.672,87 15.411.681,91 24.359.354,78 18.510.071,59
Partes Relacionadas
- Ekeka Empreendimentos
 Participações S/A 869.162,42 - 869.162,42 5.010.123,69
- Mauro Novacki 381.087,04 385.954,96 767.042,00 789.294,04
- Vera Yvone Coradin
  Novacki 303.602,65 268.983,44 572.586,09 653.497,09
Sub Total 1.553.852,11 654.938,40 2.208.790,51 6.452.914,82
Total 10.501.524,98 16.066.620,31 26.568.145,29 24.962.986,41
20 - Patrimônio Líquido: Composição dos Saldos
Capital Social Ações Ordinárias                                    Total
  e Reservas    % Quantidade     31/12/2018     31/12/2017
Capital Social 100 100.000 100.000,00 100.000,00
- Mauro Novacki 70 70.000 70.000,00 70.000,00
- Vera Yvone
   Coradin Novacki 30 30.000 30.000,00 30.000,00
Reservas de Lucros
- Reserva Legal - - 20.000,00 20.000,00
- Exercícios Anteriores - - 744.951,92 (7.739.380,19)
- Resultado do Exercício - - 1.883.945,43 8.687.846,03
Sub Total - - 2.648.897,35 968.465,84
Total 100 100.000 2.748.897,35 1.068.465,84
Capital Social, representado por 100.000 (cem mil) ações ordinárias nomi-
nativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas no valor total de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme boletim de subscrição datado de 25
de maio de 2011. Reserva Legal, constituída à razão de 5% (cinco por cento)
do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193
da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social. Retenção de Lucros
ou Reserva para Expansão, está constituída nos termos do artigo 198 da Lei
nº 6404/76, com objetivo de aplicação em futuros investimentos. Eventuais
excedentes da reserva de lucros, serão submetidos a aprovação da Assem-
bléia Geral Ordinária, que determinará sua destinação em conformidade as
prescrições normativas previstas no artigo 199 da Lei nº 6404/76.
21 - Receitas de Vendas
Composição dos Saldos       31/12/2018       31/12/2017
Receita Operacional Bruta 257.385.147,80 224.653.713,90
- Vendas de Caixas 75.690.858,36 103.766.516,67
- Vendas de Chapas 118.618.579,28 72.039.141,88
- Vendas de Bobinas 62.876.122,46 46.445.832,15
- Vendas de Madeiras 97.876,30 2.332.666,50
- Vendas de Erva Mate 50.000,00 -
- Prestação de Serviços 15.174,80 51.591,20
- Outras 36.536,60 17.965,50
Deduções 62.531.940,56 67.867.054,77
- Impostos Gerados 60.572.023,54 65.822.487,53
- Devolução de Vendas 1.959.917,02 2.044.567,24
Receita Operacional Líquida 194.853.207,24 156.786.659,13
22 - Outras Receitas
Composição dos Saldos     31/12/2018     31/12/2017
Benefícios Econômicos Fiscais de ICMS - 12.079.921,40
Créditos de Contribuições 2.760.721,54 2.627.592,82
Vendas de Sucatas 90.580,75 52.018,70
Outras Receitas 341.896,59 7.339,67
Total 3.193.198,88 14.766.872,59

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em
31/12/2018 e de 2017 - ( Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
01 - Contexto Operacional: A Novacki Papel e Embalagens S/A, denominada
“Novacki”, é uma sociedade anônima de capital fechado, entidade privada,
com sede na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Doutor Hugo Beolchi, 445,
conjunto 92, 9º andar, Vila Guarani, CEP 04.310-030, tendo como atividade
preponderante a fabricação de papel para embalagens e acondicionamentos,
chapas e caixas de papelão ondulado. Empresa com seus atos constitutivos
datados de 25/05/2.011, devidamente arquivados na JUCESP, sob nº
35300396057 em 08/08/2.011. 02 - Base de Preparação e Apresentação das
Demonstrações Financeiras: Demonstrações Financeiras preparadas con-
forme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as dispo-
sições da legislação societária, previstas na Lei nº 6404/76, com alterações
da Lei nº 11638/07 e Lei nº 11941/09, assim como dos pronunciamentos
contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC’s declaradas em conformidade aos padrões interna-
cionais “IFRS” emitidos pelo International Accounting Standards Board
“IASB”, aplicados na “Novacki” de maneira consistente. 03 - Políticas Con-
tábeis: As Demonstrações Financeiras foram preparadas e apresentadas,
utilizando-se do custo histórico como base de valor, exceto pela valorização
de certos ativos e passivos, baseados ou mensurados a valor justo das
contraprestações pagas em troca de ativos. A elaboração das demonstra-
ções financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da “Novacki”,
no processo de aplicação das políticas contábeis. A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas, poderá resultar em valores significati-
vamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido
a imprecisões ao processo de sua determinação. A “Novacki” revisa suas
estimativas e premissas periodicamente, em um período não superior a um
ano. As demonstrações financeiras da “Novacki” para o exercício findo em
31 de dezembro de 2018, foram deliberadas e autorizadas em 25/01/2019.
3.1. Moeda Funcional: As demonstrações financeiras estão apresentadas
em Reais (R$), que é a moeda nacional corrente. 3.2. Reconhecimento de
Receita: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que bene-
fícios econômicos serão gerados para a “Novacki” e quando possa ser
mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor
justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e im-
postos ou encargos sobre as vendas. A “Novacki” avalia as transações de
receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atu-
ando como agente ou como principal e, ao final, conclui que está atuando
como principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específi-
cos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento
da receita: 3.2.1. Venda de Produtos: A receita de venda de produtos é re-
conhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos
produtos forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre no mo-
mento de sua entrega. 3.2.2. Receitas de Juros: Para todos os instrumentos
financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem
juros, classificados como disponíveis para venda, a receita ou a despesa
financeira é registrada contabilmente, utilizando-se a taxa de juros efetiva,
que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estima-
dos de caixa ao longo prazo da vida estimada do instrumento financeiro ou
em um período de tempo mais curto, quando aplicável ao valor contábil líqui-
do do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica
“Receita Financeira”, na demonstração do resultado. 3.2.3. Informação por
Segmento: Um segmento operacional é um componente da “Novacki” que
desenvolve atividades de negócios para obter receitas e incorrer em despe-
sas. Os segmentos operacionais refletem a forma como a Administração da
“Novacki” revisa as informações financeiras para tomada de decisões. A
Administração da “Novacki” identificou os segmentos operacionais, que
atendem aos parâmetros quantitativos e qualitativos de divulgação e repre-
sentam principalmente canais de venda. 3.3. Caixa e Equivalentes de Cai-
xa: Consolida o caixa, os saldos de bancos em conta movimento, aplicações
financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas de transações e
com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações
financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classi-
ficadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.
3.4. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros somente são
reconhecidos a partir da data em que a “Novacki” se torna parte das dispo-
sições contratuais inerentes. Ativos financeiros como: Empréstimos e
Recebíveis, não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que
não são cotados em um mercado ativo, reconhecidos ao seu valor justo,
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis no curto prazo,
exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a
doze meses após a data de balanço. Após o reconhecimento inicial os em-
préstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado por meio do mé-
todo da taxa efetiva de juros, decrescidos de qualquer perda por redução ao
valor recuperável. Os principais ativos financeiros são: caixa e equivalentes
de caixa, investimentos em aplicações financeiras e contas a receber de
clientes, assim como os passivos financeiros determinados pelas contas a
pagar, fornecedores, empréstimos e financiamentos bancários. Os emprés-
timos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o mé-
todo da taxa efetiva de juros. Avaliação da recuperabilidade “impairment” de
ativos financeiros a cada data de balanço, visam detectar evidências de que
um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial,
impactando negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento.
Evidências que contemplam o histórico de perdas, considerando individual-
mente as circunstâncias e a avaliação dos assessores jurídicos, reconhe-
cendo as diferenças apuradas na demonstração do resultado. 3.5. Ajustes a
Valor Presente: Os ativos e passivos decorrentes de operações de curto
prazo, quando relevante, foram ajustados a valor presente com base em
taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações de mercado. A men-
suração do ajuste a valor presente foi realizada em base exponencial “pro
rata die”, a partir da origem de cada transação. As reversões dos ajustes dos
ativos e passivos foram contabilizadas como receitas ou despesas financei-
ras. 3.6. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a “Novacki” tem
uma obrigação presente, legal ou não, em consequência de um evento pas-
sado, é provável que recursos econômicos sejam requeridos para liquidar a
obrigação, e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser reco-
nhecida. 3.6.1. Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: A
“Novacki” é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provi-
sões são constituídas para todas as contingências referentes a processos
judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para
liquidar a contingência ou obrigação e uma estimativa razoável possa ser
feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as deci-
sões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas
e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de
tribunais. 3.7. Contas a Receber de Clientes: Recebíveis representados por
títulos ou duplicatas a receber de clientes, correspondentes substancial-
mente pela venda de mercadorias ou de prestação de serviços no curso
normal das atividades da “Novacki”, e estão apresentadas a valores de cus-
to amortizado no curto prazo. Registrados pelo valor faturado ajustado a
valor presente quando aplicável, deduzidas das perdas estimadas em crédi-
tos de liquidação duvidosa. A “Novacki” adota procedimentos e análises para
estabelecer limites de crédito e, substancialmente, não exige garantias reais
de seus clientes. Em caso de inadimplência, esforços de cobrança são efe-
tuados, incluindo contatos diretos com os clientes e cobrança através de
terceiros. Caso esses esforços não sejam suficientes, medidas judiciais são
consideradas e os títulos são classificados para o não circulante, sendo
registrada uma perda estimada em créditos de liquidação duvidosa em
contrapartida as despesas com vendas na demonstração do resultado. Os
títulos são baixados contra a provisão a medida em que a Administração
considera que estes não são mais recuperáveis após ser tomado todas as
medidas cabíveis para recebê-los. 3.8. Empréstimos e Recebíveis: Apre-
sentados como passivos e ativos financeiros com pagamentos fixos ou cal-
culáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais passivos e ativos são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e
recebíveis são avaliados pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 3.9.
Estoques: São avaliados ao custo médio ponderado de aquisição ou forma-
ção e inferiores aos valores de mercado. O custo dos produtos acabados,
inclui matérias primas adquiridas, mão de obra, custo de produção, transpor-
te e armazenagem, que estão relacionados a todos os processos necessá-
rios para a colocação dos produtos em condições de venda. Provisões para
obsolescência, ajustes a valor líquido de realização, itens deteriorados e
estoques de baixa movimentação, são registrados quando necessário. As
perdas normais de produção integram o custo de produção do respectivo
mês, enquanto as perdas anormais, se houver, são registradas diretamente

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em
31/12/2018 e de 2017 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NE       31/12/2018       31/12/2017
Receita Operacional Bruta 21 257.385.147,80 224.653.713,90
Vendas de Produtos e Serviços 257.385.147,80 224.653.713,90
Deduções de Vendas (62.531.940,56) (67.867.054,77)
Impostos e Contribuições 60.572.023,54 65.822.487,53
Devoluções de Vendas 1.959.917,02 2.044.567,24
Receita Operacional Líquida 194.853.207,24 156.786.659,13
Custo dos Produtos Vendidos (154.793.339,50)(114.383.055,79)
Lucro Bruto 40.059.867,74 42.403.603,34
Despesas/Receitas Operacionais (23.189.559,45) (10.361.412,38)
Despesas Administrativas (6.790.744,96) (6.582.909,06)
Despesas Comerciais (19.441.367,66) (18.406.319,67)
Despesas Tributárias (150.645,71) (139.056,24)
Outras Receitas 22 3.193.198,88 14.766.872,59
Lucro Antes Resultado Financeiro 16.870.308,29 32.042.190,96
Despesas Financeiras Líquidas (14.986.362,86) (23.354.344,93)
Despesas Financeiras (15.989.478,01) (23.946.047,55)
Receitas Financeiras 1.003.115,15 591.702,62
Resultado Antes Tributação 1.883.945,43 8.687.846,03
Contribuição Social e Imposto Renda Correntes - -
CSLL - -
IRPJ - -
Lucro Líquido do Exercício 1.883.945,43 8.687.846,03
Lucro básico e diluído por ações em reais 18,84 86,88
LAJIDA (EBITDA)
Lucro Líquido 1.883.945,43 8.687.846,03
Despesas Financeiras Líquidas 14.986.362,86 23.354.344,93
Depreciações/Amortizações - -
Total 16.870.308,29 32.042.190,96
Receita Operacional Líquida - ROL 194.853.207,24 156.786.659,13
Margem LAJIDA (EBITDA) sobre Rol 8,66% 20,44%

Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em
31/12/2018 e de 2017 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

      31/12/2018       31/12/2017
Lucro Líquido do Exercício 1.883.945,43 8.687.846,03
Outros Resultados Abrangentes - -
Total dos Resultados
  Abrangentes do Exercício 1.883.945,43 8.687.846,03

1. Fluxos de Caixa       31/12/2018       31/12/2017
  Atividades Operacionais: 18.596.583,02 (6.244.543,34)
Resultado líquido do exercício 1.883.945,43 8.687.846,03
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Resultado baixas bens imobilizado 712.748,54 433.312,31
Outros Ajustes 15.999.889,05 (15.365.701,68)
Variação dos Ativos e Passivos (18.407.017,08) 12.942.386,01
Aumento/Diminuição de Ativos: (34.819.678,94) (11.222.206,10)
Contas a Receber de Clientes (2.517.968,64) (5.663.409,97)
Créditos com Partes Relacionadas (21.881.692,14) (4.968.155,70)
Estoques (7.386.785,67) (2.294.257,35)
Outros Ativos (3.033.232,49) 1.703.616,92
Aumento/Diminuição de Passivos: 16.412.661,86 24.164.592,11
Contas a Pagar/Fornecedores 10.079.271,00 19.932.393,86
Obrigações Sociais e Tributárias 6.447.435,90 5.947.469,95
Contas a Pagar partes relacionadas (114.045,04) (1.715.271,70)
Caixa Líquido Obtido nas
  Atividades Operacionais 189.565,94 6.697.842,67
2. Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos:
Aquisições bens imobilizado (565.000,00) (651.664,89)
Aumento/diminuição de investimentos - (29.012,44)
Caixa Líquido Aplicados
  nas Atividades de Investimentos (565.000,00) (680.677,33)
3. Fluxo de Caixa Atividades de Financiamentos:
Empréstimos/Financiamentos Obtidos 9.850.187,81 4.000.000,00
Empréstimos/Financiamentos
  quitados no período (6.839.586,65) (11.238.205,67)
Caixa Líquido Obtido nas
  Atividades de Financiamentos 3.010.601,16 (7.238.205,67)
4. Variação Líquida de Caixa 2.635.167,10 (1.221.040,33)
5. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Início Exercício 1.203.095,48 2.424.135,81
6. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Final Exercício 3.838.262,58 1.203.095,48

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores Novacki Papel e Embalagens S/A. São
Paulo - SP. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Novacki Papel e Embalagens S/A (Companhia), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31/12/2018 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, assim como o resumo
das principais práticas e políticas contábeis e demais notas explicativas. Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, apresentam
adequadamente em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Companhia, em 31/12/2018, o desempenho de suas ope-
rações e seu respectivo fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas inter-
nacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião com ressalva: A
Companhia mantém impostos e contribuições em atraso como por exemplo:
INSS, FGTS, IRRF sobre Salários e Contribuições Sindicais a Recolher, de
seus funcionários, INSS sobre Receita Bruta, gerados em substituição às
contribuições previdenciárias patronais previstas na Lei nº 8212/91, artigo
22, I e II, PIS e COFINS a Recolher, IPI e ICMS a Recolher, às Notas Expli-
cativas nº 17 e 18, reconhecidos contabilmente pelos seus valores históri-
cos, que não estão devidamente atualizados até a data destas demonstra-
ções financeiras. Procedimentos adotados pela empresa que em decorrência
da falta de informações concretas e detalhadas não nos foi possível, avaliar
o montante desses encargos e de seus efeitos fiscais em relação as de-
monstrações financeiras deste período. Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Como nos-
sa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho e a implementa-
ção dos controles internos contábeis relacionados à identificação, avaliação
da probabilidade de êxito dessas ações e ao registro dos processos judici-
ais. Avaliamos também a suficiência do reconhecimento dos valores de con-
tingências divulgados nessas demonstrações financeiras, por meio de aná-
lise dos critérios e premissas utilizados para mensuração, reconhecimento e
divulgação desses valores, que levaram em consideração as avaliações pre-
paradas pelos assessores jurídicos da Companhia obtidas, quando aplicá-
vel, por meio de confirmação externa dos processos, valores e classifica-
ções de risco, bem como dados e informações históricas disponíveis. Ava-
liamos também se as divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras
estão de acordo com as normas aplicáveis e fornecem informações sobre a
natureza, exposição e os valores em risco, provisionados, sobre os princi-
pais processos envolvendo a Companhia. Ainda como parte dos nossos
procedimentos, avaliamos o desenho da efetividade operacional dos contro-

les internos relacionados, mitigando o risco de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, resultando na comunicação tempestiva aos seus
administradores, especificamente em relação a determinação da
materialidade, o efeito de distorções não corrigidas, assim como os reflexos
nas contas contábeis, não obtendo resultado satisfatório, até a conclusão
de nossos trabalhos. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos
de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos fo-
ram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre es-
ses assuntos. Determinamos que os assuntos descritos abaixo são os prin-
cipais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Ou-
tros assuntos: Outras informações que acompanham as demonstrações
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é res-
ponsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma re-
levante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso co-
nhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a co-
municar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili-
dade da Administração sobre as demonstrações contábeis: A administra-
ção da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessário para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração dessas demonstrações financeiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade da Companhia, continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Compa-
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administra-
ção da Companhia são aqueles com responsabilidades pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-

cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financei-
ras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta à tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-
cluímos 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação ge-
ral, a estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também à administração, declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quan-
do aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto
de comunicação com administração, determinamos aqueles que foram con-
siderados como mais significativos na auditoria das demonstrações financei-
ras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
auditoria, a menos que a lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública
do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinar-
mos que o assunto não deve ser comunicado em relatório porque as conse-
quências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São José dos Pinhais, 31 de janeiro de 2019
Evaldo Kuss - CO.CRC-PR nº 053.637/0-0

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2018.
Mauro Novacki  - Diretor Presidente - CPF 108.902.629-34

Vera Yvone Coradin Novacki-Diretora Vice Presidente - CPF 193.561.299-91
Tadeu José Pacheco

Contador: CRC-PR 055047/O-3/S-SP - CPF 485.876.809-00
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: FEDLAIRE ROMELUS, solteiro, cozinheiro geral, natural do Haiti, nascido 
em 08/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jean Dite Clerence 
Romelus e de Marie Dite Violene Nelson. A pretendente: MARANATHA JOSEPH, solteira, 
do lar, natural do Haiti, nascida em 13/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Clermond Joseph e de Geniese Laguerre.

O pretendente: LOUINEL JEAN, solteiro, pedreiro, natural do Haiti, nascido em 02/05/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Canil Jean e de Yolene Duclona. A 
pretendente: KATIANA GLERGE, solteira, costureira, natural do Haiti, nascida em 25/03/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leoncier Clerge e de Amancia Moreau.

O pretendente: ROBSON HERMENEGILDO DE ARAUJO SANTOS, divorciado, técnico 
de enfermagem, natural de Belém - PA, nascido em 06/10/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo dos Santos e de Francisca de Araujo Santos. O 
pretendente: WANILSON SANTOS DE OLIVEIRA, solteiro, auxiliar de produção, natural 
de Mãe do Rio - PA, nascido em 13/03/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Domingos Ferreira de Oliveira e de Maria Oneide Santos de Oliveira.

O pretendente: LUCAS ANDRADE TELLES, solteiro, médico, natural de Vitória - ES, nascido 
em 15/06/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jones Madson Telles 
e de Gessilda Brostel Andrade Telles. A pretendente: ROMANA RÊIS DA SILVA, solteira, 
médica, natural de Sertanópolis - PR, nascida em 13/06/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Orres Vicente da Silva e de Maria Helena Rêis da Silva.

O pretendente: FERNANDO PUERTA TENORIO, solteiro, nutricionista, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 16/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcelo March 
Tenorio e de Mônica Puerta. A pretendente: LÍVIA GUIMARÃES MANCIO, solteira, tatuadora, 
natural de Porto Alegre - RS, nascida em 16/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Paulo Roberto Segobia Mancio e de Maria Christina Guimarães de Souza Mancio.

O pretendente: ROBERTUS WILHELMUS PETRUS VAN VUGT, solteiro, coordenador 
de logística, natural de Breda - Holanda, nascido em 08/09/1990, residente e domicilia-
do na Holanda, fi lho de Wilhelmus Adrianus Van Vugt e de Johanna Adriana Dillisse. A 
pretendente: LAÍS NUNES CIANCIO, solteira, administradora de empreas, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 19/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Marco Pasquale Ciancio e de Rosana Nunes Ciancio.

A pretendente: ELIANA LENCIONI, divorciada, do lar, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 11/08/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Elcio Lencioni e de Neide Lencioni. A pretendente: MARCIA CAVALHEIRO, sol-
teira, aposentada, natural de São Paulo - SP, nascida em 30/05/1958, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Orlando Cavalheiro e de Angela Judith 
Davanzo Cavalheiro.

O pretendente: LEANDRO HENRIQUE PEREIRA, solteiro, diretor fi nanceiro, natural de 
Botucatu - SP, nascido em 25/05/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Luiz Leandro Pereira e de Helena Andrades de Barros Pereira. A pretendente: 
MARCELLA NUNES PARENTI MATHIAS, solteira, arquiteta, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 19/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Hamilton 
Parenti Mathias e de Sandra Thereza Nunes Mathias.

O pretendente: ARIOVALDO ANTUNES DE SOUSA, divorciado, comerciante, natural 
de Franca - SP, nascido em 20/04/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Ari de Sousa e de Maria Antunes de Sousa. A pretendente: RENATA DA SILVA 
TAVARES, divorciada, corretora, natural de São Paulo - SP, nascida em 13/10/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivo da Silva Tavares e de Maria 
da Penha Tavares.

O pretendente: CHRISTIAN GRASSL, solteiro, professor universitário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 27/10/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Edmund Josef Grassl e de Lídia Bartels Grassl. A pretendente: MADALENA 
MARQUES DIAS, divorciada, professora, natural de São Paulo - SP, nascida em 
26/07/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Paulo Aranha 
Dias e de Ivone Marques Dias.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO MINORU TADANO, solteiro, analista de marketing, 
natural de São José dos Campos - SP, nascido em 02/01/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Tadano e de Helena Kimie Iamamoto. A pretendente: 
RACHEL NADDEO GOMES, solteira, analista de pesquisa de mercado, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 19/12/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Nelson Gomes e de Sylvia Maria Naddeo Gomes.

O pretendente: LEANDRO FERNANDES PALAIA, solteiro, barbeiro, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 13/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Reinaldo Fernandes Palaia e de Ana Maria Ribeiro Capanema Palaia. A pretendente: 
ALLINE SOUZA MARTINEZ DA SILVA, divorciada, consultora técnica, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 25/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Luíz Antonio Martinez da Silva e de Marizilda Souza Luz.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: ANTONI DA MOTA CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão coorde-
nador fi nanceiro, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (24/07/1984), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Carneiro e de 
Angela Maria Pereira da Mota. A pretendente: TATIANE DIAS SANTANA, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora contábil, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (19/06/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Gonzaga Santana e de Maria das Graças Santana.

O pretendente: PAULO FERREIRA DE AMORIM, estado civil viúvo, profissão 
aposentado, nascido em Maceió - AL, no dia (23/06/1931), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Venancio Ferreira de Amorim e de Maria 
Madalena de Amorim. A pretendente: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PEREI-
RA, estado civil viúva, profissão aposentada, nascida em Canhotinho - PE, no dia 
(30/09/1955), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Maria Ursulina dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON BRUNO LIMA VASCONCELOS, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (21/12/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Otacilio 
Vasconcelos e de Cecilia Aparecida de Lima. A pretendente: FABRÍCIA FERREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Remígio 
- PB (registrada no Distrito de Casserengue - PB), no dia (14/01/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Ferreira da Silva e de 
Hilda Ferreira da Silva.

O pretendente: ROSALVO SOUZA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Iguape - SP, no dia (13/10/1949), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lourença Souza Santos. A pretendente: MARIA CELIA SOUSA 
DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão autônoma, nascida em Bacabal - MA, no dia 
(17/09/1962), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Marina Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
garçom, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (16/08/1993), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Elias Ribeiro e de Iracy Lopes do 
Amaral Leonardo. A pretendente: CAROLINE CRISTINA MARTINS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (22/06/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Soares da 
Silva Junior e de Sonia Cristina Martins Silva.

O pretendente: RODRIGO GOMES DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (13/06/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gomes de Moura e de Maria Salome Cabral 
de Moura. A pretendente: JESSICA CORNELIO SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (26/05/1995), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Nilton Cornelio Silva e de 
Ana Paula Gomes da Silva.

O pretendente: VITOR EVANDRO HIDALGO PASLAUSKI, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Brasília - DF, no dia (23/04/1981), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vitor Paslauski e de Pilar Del Carmen Hidalgo Za-
morano Paslauski. A pretendente: ROSEMEIRE BASTOS COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão supervisora fi nanceira, nascida em Carangola - MG, no dia (01/03/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Souza Costa 
e de Luziê Bastos Costa.

O pretendente: RAFAEL LIMA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxíliar de 
logística, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (18/04/1988), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Luis de Souza e de Matilde Eliane 
Lima de Souza. A pretendente: JAQUELINI CRISTIANI DOS SANTOS NOGUEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão monitora, nascida em Cornélio de Procópio - PR, no dia 
(12/04/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Alberto Nogueira e de Valdineia dos Santos.

O pretendente: GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
instrutor de indiomas, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (01/05/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juraci Soares de 
Oliveira e de Edna Ribeiro Pereira de Oliveira. A pretendente: CAMILA LOPES FER-
REIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, nascida em Santo 
André - SP, no dia (01/01/1995), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - 
SP, fi lha de Celso Lopes Ferreira e de Roseneide Aparecida da Silva Ferreira. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde a pretendente 
é residente e domiciliada.

O pretendente: ISRAEL LISBÔA BATALHA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (17/12/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Enoch Vieira Batalha e de Erondina Lis-
bôa Sobrinha Batalha. A pretendente: ADRIANA CHINGOTTI, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (13/04/1974), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Chingotti 
e de Aparecida Baima Chingotti.

O pretendente: DECIO RIO BRANCO RODRIGUES MATOS, estado civil solteiro, profi s-
são autônomo, nascido em Guarulhos - SP, no dia (27/07/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedicto Rodrigues Matos e de Regina Rio 
Branco Rodrigues Matos. A pretendente: ERIKA TAMIRES ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (26/07/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ednaldo Joaquim Alves 
e de Marta Maria Pereira Alves.

O pretendente: DANILO MARTINS BRENAND, estado civil solteiro, profi ssão contabilista, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (18/09/1988), residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Branand da Silva e de Gislene Martins da Silva. A preten-
dente: CAROLLYNE BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (02/05/1995), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Robson Jardim Bezerra e de Elaine Jardim Bezerra. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente 
é residente e domiciliada.

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 .....              2017              2018
Ativo ....................................................... 10.386.738,67 12.693.794,11
Ativo Circulante .................................... 9.434.194,00 11.631.612,12
Disponível .............................................. 399.071,77 1.108.863,87
Caixa ..................................................... 46.471,91 121.554,54
Bancos .................................................. 222.878,21 527.678,16
Aplicações Financeiras ......................... 129.721,65 459.631,17

Realizável Curto Prazo ......................... 3.599.986,28 4.637.097,84
Duplicatas Receber ............................... 3.465.853,58 3.746.304,87
Outras Contas a Receber ..................... 94.925,16 852.287,78
Prêmio de Seguro ................................. 39.207,54 38.505,19

Estoques Produtos Acabados ............... 5.435.135,95 5.885.650,41
Mercadorias em Estoque ...................... 5.423.905,21 5.884.893,14
Mercadorias Poder Terceiros ................. 68.606,68 93.013,21
(-) Mercadorias de Terceiros ................. -57.375,94 -92.255,94

Ativo Imobilizado .................................. 952.544,67 1.062.181,99
Investimentos ........................................ 27.180,54 27.180,54
Incentivos Fiscais EMBRAER ............... 5.723,39 5.723,39
Incentivos Fiscais FINAM ..................... 7.173,50 7.173,50
Direito Uso de Linha Telefônica ............. 14.283,65 14.283,65

Imobilizado Geral ................................. 925.364,13 1.035.001,45
Custo e Correção .................................. 3.484.520,50 3.553.673,84
(-) Depreciação ..................................... 2.559.156,37 2.518.672,39

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 .....              2017              2018
Passivo .................................................. 10.386.738,67 12.693.794,11
Passivo Circulante ................................ 4.945.217,07 6.373.780,90
Exigível .................................................. 3.768.423,96 4.163.940,15
Fornecedores Nacionais ....................... 2.040.397,00 3.496.542,33
Contas a Pagar ..................................... 187.422,57 25.479,32
Pró Labore a Pagar ............................... 1.301,79 147,18
Provisão para Férias ............................. 314.682,74 346.550,70
Seguros a Pagar ................................... 27.446,65 28.384,03
Salário a Pagar ..................................... 120.317,27 113.740,05
Dividendos a Pagar ............................... 1.076.855,94 153.096,54

Exigível Curto Prazo ............................. 1.176.793,11 2.209.840,75
Contribuição Assitencial Recolher ........ 1.117,18 1.815,83
ICMS a Recolher ................................... 166.542,84 -24.070,43
PIS a Recolher ...................................... 13.351,05 12.650,38
IRRF a Recolher .................................... 50.616,82 57.810,09
IRPJ a Recolher .................................... 127.719,10 133.131,33
Contribuição Social a Recolher ............. 71.770,40 74.874,48
Outras Obrigações a Recolher ............. 101,45 1.909,52
ISS a Recolher ...................................... 422,20 13,13
Empréstimos Bancários ........................ 590.000,00 1.800.000,00
COFINS a Recolher ............................... 61.621,17 66.695,90
INSS a Recolher ................................... 65.024,15 63.883,99
FGTS a Recolher ................................... 20.881,75 20.626,53
Adiantamento Clientes .......................... 7.625,00 500,00

Patrimônio Líquido ................................ 5.441.521,60 6.320.013,21
Capital Social ........................................ 2.550.000,00 2.550.000,00
Reserva de Capital ................................ 45.544,61 45.544,61
Reserva Incentivos FINOR ................... 7.137,85 7.137,85
Lucro do Exercício ................................ 2.838.839,14 3.717.330,75

Demonstração de Resultado ...............               2017               2018
Receita Operacional Bruta .................. 29.922.914,42 29.650.403,38
Vendas Mercadorias Matriz/Filiais ........ 29.922.914,42 29.650.403,38
(-) Impostos .......................................... 5.179.676,27 5.210.074,62
(-) Devoluções ...................................... 855.482,64 941.442,62
Lucro Operacional Líquido .................. 23.887.755,51 23.498.886,14
(-) Custo Mercadoria Vendida ............... 15.814.248,43 15.484.281,63
Lucro Operacional ............................... 8.073.507,08 8.014.604,51
(-) Despesas Administrativas ............... 4.582.579,29 5.095.798,32
(-) Despesas Vendas ............................ 133.801,28 171.462,42
(-) Despesas Financeiras ..................... 424.989,57 364.029,41
(-) Depreciações ................................... 332.198,26 298.575,17
(+) Receitas Financeiras ....................... 238.900,46 1.632.591,56
Lucro Antes Contribuição Social ........ 2.838.839,14 3.717.330,75
Lucro ou Prejuízo do Exercício .......... 2.838.839,14 3.717.330,75

IRSA ROLAMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 57.496.580/0001-77
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Demonstração Fluxo de Caixa em 31.12.2.018 ..................             2.018
(+) Lucro Líquido do Exercício ............................................. 3.717.330,75
 + Ajustes ............................................................................. -38.560,18
(+) Depreciação .................................................................... 298.575,71
Ajustes Variações das Contas do Ativo e Passivo Operacional (Exceto
as Contas do Caixa/Banco/Aplicações)
(+) Variação Duplicatas a Receber ....................................... -280.451,59
(-) Perdas/Ganho Vendas de Bens Imobilizado .................... -235.961,20
(-) Variação dos Estoques .................................................... -450.514,46
(-)Variação dos Fornecedores .............................................. 1.456.145,33
(+) Variação do Contas a Pagar ........................................... -1.091.890,27
(+) Variação Obrigações Fiscais ........................................... -172.489,93
(+) Variação Obrigações Trabalhistas ................................... -26.798,70
1. Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 3.175.385,46
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(+) Recebimento de Venda Imobilizado ................................. -504.867,01
( -) Aumento do Imobilizado .................................................. -178.790,67
2. Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -683.657,68
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
(-) Empréstimos Obtidos ....................................................... 1.210.000,00
(-) Pagamentos de Dividendos ............................................. -2.838.839,14
Diminuição do Dividendo a Pagar ......................................... -153.096,54
3. Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -1.781.935,68
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3) 709.792,10
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período ............. 399.071,77
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período ............... 1.108.863,87
Variação das Contas Caixa/Banco/Equivalentes ....... 709.792,10

Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Ativo Circulante .................... 9.434.194,00 11.631.612,12 2.197.418,12
Passivo Circulante ............... 4.945.217,07 6.373.780,90 1.428.563,83
Capital .................................. 4.488.976,93 5.257.831,22 768.854,29

Demonstração do Lucro Acumulado em 31.12.2.018
Saldo Incial ................................................................... 2.838.839,14
Lucro/Prejuízo do Exercício ......................................... 3.717.330,75
Ajuste dos Lucros ........................................................ 0,00
(-) Dividendos Distribuídos ........................................... 2.838.839,14
Total ............................................................................. 3.717.330,75

Demonstração das Mutações Lucro Total
        Capital    Acumulado   Reserva    Acumulado

Saldo ................ 2.550.000,00 - - 2.550.000,00
Lucro Exercício 3.717.330,75 - - 3.717.330,75
Reserva de Capital - - 45.544,61 45.544,61
FINOR ............... – - 7.137,85 7.137,85
Totais ............... 6.267.330,75 0,00 52.682,46 6.320.013,21
Notas Explicativas: 1. Operação: As atividades da Empresa compreendem,
basicamente, a exploração da atividade comercial no ramo de vendas de
Rolamentos, acoplamentos e outros produtos dentro do seguimento de peças
e componentes para industria e outros afins. 2: Apresentação das demons-
trações financeiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acor-
do com as NBC instituídas pelo CFC, já Adaptada às novas mudanças
estabelecidas pela Lei 11.638/2007. 3. Principais práticas contábeis: a) Apu-
ração do Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência; b)
Os estoque são demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção,
não superando o valor de mercado; c) Ativo Imobilizado: É demonstrado ao
custo de aquisição como determina a legislação do I.R. A depreciação de
bens do imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas que levam em
consideração a vida últil e econômica dos bens, considerando as taxas de-
terminadas pela legislação do IR. As aplicações financeiras, foram

registradas ao custo de aquisição, acrescidos de rendimentos proporcionais
auferidos até a data do balanço patrimonial. d) Obrigações sociais e impos-
tos e contribuições a recolher: Os débitos com as obrigações sociais e im-
postos e contribuições estão demonstrados pelos valores originais, e) Os
investimentos, estão representados pelo aumento do imobilizado e diminuído
das depreciações; f) Demais ativos e passivos: são demonstrados reais. g)
O capital social é representado, por 2.550.000 ações de valor nominal de R$
1,00 cada, dividido em 1.912.500 ações ordinárias e 637.500 ações prefe-
renciais. h) A demonstração de lucros e perdas foi apurado trimestralmen-
te e consolidado pela formação do resultado de acordo como determina a
legislação do IR., e as normas atuais de contabilidade. 4. Em função da
nova Lei 11.638/2007, foi incorporados ao Balanço o DFC, que está demons-

trado pelo metodo indireto que indica todas as movimentações dos fluxos
das atividades operacionais de investimentos e financiamento da empresa.

Carlos Alberto Moreira da Silva - Contador - CRC 102.123 SP.
Diretoria:         Ovimar Margiota - Diretor Presidente e Finaceiro                            • Carmencita Margiota de Castro - Diretora Secretaria                                             • Celso Margiota - Diretor Comercial
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ TOBIAS FERREIRA JÚNIOR, profi ssão: funcionário público 
municipal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nasci-
mento: 17/03/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Tobias Ferreira e de Maria das Dores Ferreira. A pretendente: TATIANA DE 
ALMEIDA VIEIRA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 23/05/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gomes Vieira e de Marta Regina de 
Almeida Vieira.

O pretendente: MARCIO YUKIO MISACA, profi ssão: técnico jurídico júnior, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
16/04/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tadataca 
Misaca e de Celina Taeko Misaca. A pretendente: IARA FERNANDES DE ALMEIDA, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em Embu 
das Artes - SP, data-nascimento: 05/03/1981, residente e domiciliada nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Wilson Medeiros de Almeida e de Maria das Dores 
Fernandes de Almeida.

O pretendente: CARLOS ROBERTO GASCHLER, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP (1º Subdistrito), 
data-nascimento: 10/12/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Mario Gaschler e de Elza Apparecida de Aguiar Gaschler. A pretendente: 
ANA PAULA DOS SANTOS, profi ssão: gerente de hotelaria, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 01/10/1977, 
residente e domiciliada nos Estados Unidos da América, fi lha de Wilson dos Santos 
e de Nadir de Oliveira dos Santos.

O pretendente: MARCOS FABRÍCIO SOUZA MACHADO, profi ssão: servidor públi-
co, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
28/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco 
Aurelio Rodrigues Machado e de Ozenaide Souza Machado. A pretendente: JÉSSICA 
FERNANDES GIMENEZ, profi ssão: analista comercial, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 17/03/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Subires Gimenez e de Maria Leonor 
Fernandes Subires Gimenez.

O pretendente: ANTONIO CLEBER ALMEIDA SILVA, profi ssão: motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
26/07/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano 
Moraes da Silva e de Maria da Conceição Aparecida de Almeida Silva. A pretendente: 
ALEXSANDRA PIMENTA DA CRUZ, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Salvador - BA, data-nascimento: 07/06/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Rodrigues da Cruz e 
de Julia dos Reis Pimenta.

O pretendente: DANIEL PEREIRA CAVALCANTE, profi ssão: técnico de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
21/05/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Xavier Cavalcante e de Neuma Sueli Santos Pereira Cavalcante. A pretendente: 
SAMARA JABBOUR FERREIRA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, na-
turalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 22/07/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Márcio Ferreira e de Leyla 
Jabbour Youssef.

O pretendente: ROGER SATORO CHIBA, profi ssão: gerente de projeto, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Limeira - SP, data-nascimento: 02/12/1987, residente e domici-
liado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Toshimitsi Chiba e de Elisete Yamashita 
Chiba. A pretendente: ANIELE DA SILVA, profi ssão: coordenadora de projetos, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 15/06/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Artur Martins da Silva 
Filho e de Joana Maria da Conceição.

O pretendente: ANTÔNIO QUADRAL DE ASSIS DE LUCA BUFFONE, profi ssão: 
mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-
nascimento: 22/08/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Pedro Buff one e de Trindade Quadral de Assis Buff one. A pretendente: BRUNA LORENCINI 
SOUZA, profi ssão: analista de eventos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Formosa - SP, data-nascimento: 03/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aparecido de Sant'Anna Souza e de Ademilde Entringer Lorencini.

O pretendente: FABIO LAMEU, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 07/05/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Lameu e de Therezinha de Abreu Martins. 
A pretendente: CINTÍA BRITO MATIAS DOS ANJOS, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 
09/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Heronides 
Matias dos Anjos Junior e de Elizabeth do Carmo Brito Matias dos Anjos.

O pretendente: ANDRÉ DE SOUZA MATTOS, profi ssão: garçom, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: no Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 08/01/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hildaires de Souza Mattos e de Maria Rita Costa Santos. 
O pretendente: FILIPE BATISTA DE AMORIM, profi ssão: operador de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Orós - CE, data-nascimento: 11/10/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Romão Batista e de Analia Batista de Amorim.

O pretendente: RODRIGO BASSELLI SCARPITTA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 08/12/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Scarpitta e de 
Simone Basselli Scarpitta. A pretendente: AMANDA SIGOLI FREDERICO, profi ssão: 
auxiliar de coordenação, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - 
SP, data-nascimento: 17/07/1993, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de Eduardo Frederico e de Ana Paula Sigoli Frederico.

O pretendente: PAULO CAVALCANTE DE SOUZA, profi ssão: engenheiro eletrônico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 14/01/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Rodrigues de Souza e de 
Eleazar Cavalcante de Souza. A pretendente: BRUNA TAVARES AZEVEDO, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel 
Paulista - SP, data-nascimento: 08/07/1994, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo 
- SP, fi lha de Carlos Alberto Ferreira de Azevedo e de Maria Luiza Tavares de Lira Azevedo.

O pretendente: GERSON ALVES DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 30/04/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Luiz de Souza 
e de Maria Angela Alves de Souza. A pretendente: ANGÉLICA DE SOUZA E SILVA 
DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarujá - SP, 
data-nascimento: 19/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Isaias Bento de Oliveira e de Marinalva de Souza e Silva.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES, profi ssão: 
instalador e reparador, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, 
data-nascimento: 14/11/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Odair Rodrigues e de Sandra Regina de Carvalho Rodrigues. A pretendente: 
COROLINE APARECIDA DA SILVA, profi ssão: operadora de sistemas, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 10/07/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marilza Aparecida da Silva.

O pretendente: DANILO GERALDO DOS SANTOS, profi ssão: técnico em telecomu-
nicações, estado civil: solteiro, naturalidade: em Pouso Alegre - MG, data-nascimento: 
25/03/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Dutra dos Santos e de Marta do Prado Santos. A pretendente: SARA ALVES BRASIL, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis - SP, data-nascimento: 18/02/1993, residente e domiciliada nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lha de Vicente Pereira Brasil e de Solange Alves Brasil.

O pretendente: DIMAS PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Seabra - BA, data-nascimento: 27/03/1992, residente e domi-
ciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Eltro Pereira da Silva e de Irene Santos 
Souza. A pretendente: TYANE GOMES PEREIRA, profi ssão: técnica de engenharia, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Triunfo - PB, data-nascimento: 03/03/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto Gomes Pereira 
e de Maria Lopes Pereira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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MODELO DE OFERTA DE ESTÁGIOS
Empresa pretende oferecer estágio, quais os modelos de contrato 
e remuneração, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTOU CONCURSO PÚBLICO E PEDIU DEMISSÃO
Funcionário durante o gozo de férias, enviou pedido de demissão por ter 
passado em concurso público, devendo assumir em 15 dias, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR MENOR APRENDIZ NO PERÍODO NOTURNO
Empresa pretende contratar menor aprendiz que está cursando o 
2º ano do ensino médio a trabalhar 8h por dia no período noturno? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Empresa pretende mudar a função da funcionária de assistente finan-
ceira para analista financeira, mantendo o mesmo CBO 411010, sem 
aplicar o aumento, temos que conceder aumento salarial na mudança 
de função? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PERDEU A CTPS, ORIENTAMOS PARA TIRAR UMA 
SEGUNDA VIA, PORÉM APRESENTOU UMA CTPS COM OUTRO 
NÚMERO, COMO PROCEDER?

Em se tratando de emissão de CTPS em virtude de perda da CTPS 
anterior, independente da numeração da mesma, a empresa deverá 
refazer (mantendo as mesmas informações originais) o registro 
do contrato de trabalho e demais anotações relativas ao contrato 
de trabalho, mencionando em “anotações gerais” que se trata de 
anotações feitas conforme CTPS anterior.

FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Na empresa fechamos a folha de pagamento no dia 26 de cada mês, como 
proceder para os afastamentos (maternidade e atestado médico) que ocorrerem 
após esse encerramento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

4ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1022259-39.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
W.K. COMÉRCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA-ME (CNPJ. 11.721.704/0001-70) na pessoa 
de seu representante legal, que YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 
ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$139.458,28 (Abril/2018), oriundos das 
duplicatas nºs. 071.450-003; 071.450-004; 071.450-005; 071.450-006; 071.450-007; 072.548-001; 
072.548-002; 072.548-003; 072.548-004; 072.548-005; 072.549-001; 072.549-002; 072.549-003; 072.549-
004; 072.549-005; 073.098-001; 073.098-002; 073.098-003; 073.098-004; 073.098-005; 073.098-006; 
073.098-007; 073.098-008; 073.199-001; 073.199-002; 073.200-001; 073.200-002; 073.200-003; 073.749-
001; 073.046-002; 073.747-001 e 073.747-002, vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou 
em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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