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“A verdadeira 
coragem é ir atrás 
de seus sonhos, 
mesmo quando 
todos dizem que 
ele é impossível”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira
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O leilão de quatro áreas por-
tuárias realizado na sexta-feira 
(22) pelo governo federal na 
Bovespa arrecadou R$ 219,529 
milhões em outorgas. As três 
áreas localizadas em Cabedelo, 
na Paraíba, foram adquiridas 
pelo Consórcio Nordeste, 
representado pela Corretora 
Ativa. A área portuária localiza-
da no Porto de Vitória (ES) foi 
adquirida pelo Consórcio Nave-
gantes Logistica, representado 
pela corretora Itaú.

Apenas uma proposta, no 
valor de R$ 6,021 milhões, foi 
feita pelo primeiro lote, em 
Cabedelo (Ai-01). Também 
localizados em Cabedelo, o 
segundo e o terceiro lote foram 
arrematados por R$18,005 
milhões e R$ 30,503 milhões, 
respectivamente. O quarto e úl-
timo lote, o VIX30, localizado no 
Porto de Santos, foi arrematado 
pelo Consórcio Navegantes Lo-

gistica, representado pela cor-
retora Itaú, único proponente,
por R$ 165 milhões.

Os investimentos previstos 
nos quatro terminais são de R$ 
199 milhões. As áreas localiza-
das na Paraíba são concessões 
com prazo de arrendamento 
de 25 anos classifi cadas como 
brownfi eld – regiões já existen-
tes, que vão receber melhorias 
operacionais com contratos 
mais modernos e efi cientes. 

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, disse que 
as expectativas do governo 
foram superadas com o leilão, 
e que o certame demonstra a 
confi ança que o mercado tem 
no atual governo, o que pode 
ser positivo para os próximos 
leilões previstos para o setor. 
O critério adotado para os 
arrendamentos foi o de maior 
valor de outorga, ou seja, maior 
lance oferecido (ABr).

As três áreas localizadas em Cabedelo, na Paraíba, foram 

adquiridas pelo Consórcio Nordeste.

Líderes do PCC são 
transferidos para Brasília

Quatro líderes da facção crimi-
nosa Primeiro Comando da Capital 
(PCC) foram transferidos, na 
sexta-feira (22), da Penitenciária 
Federal de Porto Velho, em Ron-
dônia, para a Penitenciária Federal 
de Brasília. Além de Marco Willians 
Herbas Camacho, o Marcola, inte-
gram o grupo Cláudio Barbará da 
Silva, Patrik Wellinton Salomão, 
e Pedro Luiz da Silva Moraes, o 
Chacal.

Inaugurada em outubro de 
2018, a Penitenciária Federal de 
Brasília é uma das cinco unidades 
de segurança máxima federais des-
tinadas a isolar presos condenados 
e provisórios sujeitos ao Regime 
Disciplinar Diferenciado (RDD), 
líderes de organizações criminosas 
e réus colaboradores presos ou 
delatores premiados que correm 
risco de vida no sistema estadual.

Os presos foram trazidos de Por-
to Velho em uma aeronave da FAB. 
Toda a operação foi acompanhada 
por agentes e viaturas da Polícia 
Federal (PF), além de batedores 
e helicóptero da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). Segundo o Minis-
tério da Justiça, a transferência é 
parte dos protocolos de segurança 
pública que preveem, entre outras 
medidas, a alternância de abrigo 
dos detentos de alta periculosidade 
ou integrantes de organizações 
criminosas (ABr). 

O presidente da Associação 
Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal (ADPF), dele-
gado Edvandir Paiva, disse na 
sexta-feira (22), que não houve 
qualquer espetacularização nas 
prisões do ex-presidente Michel 
Temer e do ex-ministro Moreira 
Franco, pela Operação Descon-
taminação. Paiva assegurou que 
detalhes das ações não foram 
repassados para jornalistas por 
agentes da PF.

“Não há como fazer um trabalho 
público escondido da sociedade. 
Posso assegurar que a imprensa 
não foi convidada para participar 
da defl agração da operação por 
alguém da PF, e se houve algum 
tipo de vazamento para a imprensa, 
tem que apurar e punir”, disse, 
ao ser perguntado a respeito da 
cobertura jornalística feita ao 

O ex-presidente Michel Te-
mer está inconformado com a 
sua prisão, disse na sexta-feira 
(22) o ex-deputado Carlos Ma-
run (MDB-MS), que esteve pela 
manhã, na Superintendência 
da Polícia Federal no Rio de 
Janeiro. “Temos a mais absoluta 
convicção de que, em mantido 
o devido processo legal, o pre-
sidente resultará inocentado 
de todas essas acusações”, 
afi rmou.

Para Marun, que foi ministro 
da Secretaria de Governo de Te-
mer, a prisão do ex-presidente é 
ilegal e arbitrária. O ex-ministro 
é advogado e usou essa prerro-
gativa para fazer as duas visitas 
à cela do ex-presidente, que 

No Dia Mundial de Luta 
contra a Tuberculose, lem-
brado neste domingo (24), o 
Ministério da Saúde lança uma 
campanha alertando para os 
sintomas, o diagnóstico pre-
coce e o tratamento sem inter-
rupção. A campanha é voltada 
principalmente para homens 
entre 25 e 40 anos, grupo mais 
afetado. A estimativa é que, em 
2017, 10 milhões de pessoas te-
nham adoecido por tuberculose 
e que a doença tenha causado 
cerca de 1,3 milhão de óbitos, 
o que a mantém entre as dez 
principais causas de morte no 
planeta.

No Brasil, a incidência da 
tuberculose nesse período 
foi de 34,8 casos por 100 mil 
habitantes. Foi registrado 
ainda um total de 4.534 óbitos 
pela doença, resultando em 
um coefi ciente de mortalida-
de de 2,2 óbitos por 100 mil 
habitantes. O país atingiu as 
metas dos Objetivos do Milênio 

A terapia de combate à tuberculose está disponível 

gratuitamente em unidades públicas.

Cia.Docas da Paraíba
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Presidentes de sete países 
sul-americanos assina-
ram na sexta-feira (22) 

a ‘Declaração de Santiago’, 
que marca o início do processo 
de criação do Fórum para o 
Progresso da América do Sul 
(Prosul). O presidente do Chi-
le, Sebastian Piñera, disse que 
o Prosul se destina a “enfrentar 
problemas e assumir opor-
tunidades” que são comuns 
aos países da região. “Foi um 
bom dia para a colaboração, 
dialogo e entendimento para 
integração na América do Sul”, 
disse Piñera, ressaltando que 
há cinco anos esse encontro 
não era realizado. 

Assinaram a declaração os 
presidentes de Argentina, Bra-
sil, Chile, Colômbia, Equador, 
Paraguai e Peru. O presidente 
chileno reiterou que será um fó-
rum que respeita as diferenças 
e diversidades dos países. “Sem 
ideologias, sem burocracias, 
pragmático e que vai buscar 
resultados para a região, em 
compromisso claro com a de-
mocracia, liberdade e respeito 
aos direitos humanos”, disse. 
Aberto a todos os países da 
América do Sul que estejam em 
plena vigência da democracia, 
liberdade e direitos humanos, 
assim como o respeito à sobe-
rania e integridade territorial.

A nova comunidade de paí ses 
sul-americanos substitui a Una-
sul, paralisada há mais de dois 
anos. As nações que compõem o 
Prosul entenderam que a Unasul, 
da forma como funcionou desde 
seu lançamento em 2008, perdeu 
efeitos práticos, mantendo cus-
tos, e passou a disputar decisões 
sobre temas que já são tratados 
em outras instâncias, como o 
Mercosul.

Piñera ressaltou que os ob-
jetivos do Prosul são o diálogo 
contínuo e a coordenação de 
ações conjuntas a para o desen-
volvimento da região. O espaço 
deverá abordar, de maneira 
fl exível, temas de integração em 
infraestrutura, energia, saúde, 
defesa, segurança e combate ao 
crime, e prevenção e manejo de 
desastres naturais.

Em publicação na sua conta 
no Twitter, o presidente Bol-
sonaro ressaltou a intenção 
de aprofundar a relação com 
o Chile, atrair e expandir 
investimentos. “Brasil é um 
dos principais caminhos dos 
investidores chilenos. São mais 
de US$ 35 bilhões injetados em 
nossa economia”, escreveu. 
Antes do encontro com Piñera, 
o Bolsonaro depositou fl ores no 
monumento em homenagem ao 
libertador chileno, o general 
Bernardo O’Higgins (ABr).

Presidentes de sul-americanos assinaram a ‘Declaração de Santiago’, que marca o início do processo de criação do Prosul.
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Para presidente do Chile, Prosul vai
“enfrentar problemas e assumir oportunidades”

Habeas corpus
O ex-presidente Temer, o ex-

-ministro Moreira Franco e os 
demais presos na ‘Operação Des-
contaminação’ devem fi car presos 
por mais algum tempo. Os pedidos 
de habeas corpus impetrados por 
eles só serão defi nidos na próxima 
semana. O desembargador Antonio 
Ivan Athié determinou que a análi-
se dos pedidos ocorra na próxima 
reunião colegiada da 1ª instância 
do TRF-2.

Homens de 25 a 40 anos são público-
alvo de campanha sobre tuberculose

para atingir a cura da doença.
A tuberculose é uma doença 

infectocontagiosa que afeta 
principalmente os pulmões, 
mas também pode acometer 
órgãos como ossos, rins e 
meninges (membranas que 
envolvem o cérebro). 

Embora seja uma doença pas-
sível de ser prevenida, tratada e 
mesmo curada, ela ainda mata 
cerca de 4,7 mil pessoas todos 
os anos no Brasil. Os sinais e sin-
tomas mais frequentes incluem 
tosse seca ou com secreção por 
mais de três semanas, podendo 
evoluir para tosse com pus ou 
sangue; cansaço excessivo e 
prostração; febre baixa geral-
mente no período da tarde; 
suor noturno; falta de apetite; 
emagrecimento acentuado; e 
rouquidão. A transmissão é 
direta, de pessoa a pessoa. O 
doente expele ao falar, espirrar 
ou tossir pequenas gotículas de 
saliva que podem ser aspiradas 
por outro indivíduo (ABr).

de combate à tuberculose, que 
previam reduzir, até 2015, o 
coeficiente de incidência e 
de mortalidade da doença em 
50% quando comparado aos 
resultados de 1990. Em 2018, 
entretanto, foram registrados 
72,8 mil casos novos no país.

“Apesar de ter avançado, o 

brasileiro deve fi car sempre 
alerta”, destaca o Ministério da 
Saúde, ao reforçar a importân-
cia de se começar o tratamento 
o quanto antes. A terapia de 
combate à tuberculose está 
disponível gratuitamente em 
unidades públicas de saúde e 
mantê-lo até o fi nal é essencial 

Governo arrecada R$ 219,5 
milhões com áreas portuárias

Carlos Marun diz que Temer está 
‘inconformado’ com prisão

se trata de um confronto não 
republicano.

O ex-presidente Michel Te-
mer permaneceu em silêncio 
durante interrogatório, na 
Superintendência Regional 
da PF no Rio de Janeiro. A 
informação foi divulgada pela 
procuradora da República 
Fabiana Schneider, integrante 
da força-tarefa da Lava Jato no 
Rio. Dos oito presos na ope-
ração, apenas o ex-ministro 
Moreira Franco aceitou falar, 
negando ter recebido ou ofe-
recido propina. De acordo com 
a procuradora, Temer apenas 
informou, por meio de seus 
advogados, que não iria falar 
(ABr).

foi montada em uma sala com 
banheiro e janela. 

Segundo ele, Temer “pode 
estar sendo vítima de uma 
disputa entre a Lava Jato e o 
Supremo Tribunal Federal”. “O 
presidente talvez tenha fi cado 
como um marisco entre o mar 
e o rochedo”, afi rmou.

“O que estamos vendo, e que 
é evidente, não é novidade, é 
que existe uma queda de braço 
entre o STF e a Lava Jato. O 
que é óbvio. Talvez o presi-
dente esteja sendo uma vítima 
dessa disputa, onde se busca 
demonstrar poder ao arrepio 
da lei e em não conformidade 
com o Estado de direito”, dis-
se Marun, acrescentando que 

Delegados da PF defendem ação na prisão de Temer
longo da manhã, desde a prisão de 
Temer, a primeira a ser cumprida 
na quinta-feira (21).

A declaração foi dada após 
um encontro com o ministro da 
Justiça, Sergio Moro, em Brasília. 
Paiva disse que a ação da PF não 
foi tratada na reunião, que durou 
pouco mais de meia hora. “É uma 
atuação regular das instituições. 
O ministério não tem como inter-
vir ou direcionar ações, apenas 
coordena a PF, mas não intervêm 
tecnicamente”, disse.

Segundo o delegado Edvandir 
Paiva, o principal assunto com 
Sergio Moro foi o Projeto Anticri-
me, em tramitação no Congresso 
Nacional. A ADPF formalizou o 
apoio ao texto e pediu empenho 
do Parlamento para que a pro-
posta com medidas de combate à 
corrupção avance (ABr).
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As novas possibilidades 
profi ssionais
do plástico

Ofertas de empregos 

na área de plásticos 

são recorrentes na 

internet, mas ainda 

há uma carência 

de profi ssionais 

habilitados para atender 

adequadamente essa 

demanda

O número de faculdades 
de engenharia quími-
ca, de materiais e de 

cursos técnicos em química 
ou plásticos até pode atender 
o mercado, mas o ‘chão de 
fábrica’ ainda não conta com 
trabalhadores qualificados 
em número sufi ciente para 
diversos segmentos e princi-
palmente ‘nichos de mercado’, 
ou seja, áreas novas ou inex-
ploradas, que estão à espera 
de serem examinadas para 
gerar mais dividendos aos 
empreendedores.  

Sabe-se que o Brasil já é o 
quarto produtor de resíduos 
plásticos do mundo e recicla 
1,2% apenas do material pro-
duzido, segundo o Fundo Mun-
dial para Natureza (WWF). No 
País, passam por reciclagem 
apenas 145 milhões de tonela-
das, portanto, há um enorme 
mercado a ser explorado e 
que precisa mão-de-obra bem 
treinada e capacitada, para que 
não ocorram mais perdas e o 
aproveitamento seja otimizado 
ao máximo, visando a rentabi-
lização do negócio.

Para se ter uma ideia, cer-
ca 2,4 milhões de toneladas 
de plástico são descartadas 
inadequadamente por aqui. 
E isso, em muito se deve ao 
desconhecimento e inabilidade 
de profi ssionais do setor, mas 
talvez aconteça também pela 
falta de políticas públicas de 
reciclagem e ainda por decisão 
equivocada de alguns empre-
sários. No último ano, só nos 
aterros sanitários foram des-
cartados mais de 2,4 milhões 
de toneladas de plásticos, que 
em boa parte delas poderiam 
ser reprocessadas. 

Além disso, mais de 1 milhão 
de toneladas nem sequer foi 
recolhida em nosso território 
nesse último ano. Na realidade, 
o Brasil recicla muito pouco e 
neste quesito fi camos entre 
os piores e bem abaixo dos 
9%, que é a média do planeta. 
A contradição é que estamos 
entre os que menos reciclam 
e um dos que mais produzem.

Hoje, há diversas iniciativas 
socioambientais para redução 
do consumo de plásticos no 
mundo, mas por outro lado 
há também infi ndáveis ações 
para sua reciclagem. Portanto, 
essa mindset que pode infl uir 
na produção tradicional no 
futuro poderá ter como opção 
o reprocessamento industrial 
do plástico em maior escala, 
com investimento em tecno-
logia, insumos e naturalmente 
mão-de-obra bem treinada ou 
qualifi cada.

Inclusive é preciso pensar 
também na própria qualifi ca-
ção profi ssional dos catadores 
ou coletores de resíduos só-
lidos para que eles otimizem 
cada vez mais seu trabalho, 
e tenham melhor segurança 
individual e ganhos. O Brasil 
vem sofrendo uma estagnação 
econômica há alguns anos. A 
última notícia que se tem de 
aumento de contratações no 
setor de plásticos em São Paulo 
foi em 2013. 

Aparentemente, o aumento 
dos trabalhadores com car-
teira assinada na indústria de 
transformação do plástico se 
deu por causa da desoneração 
da folha de pagamentos reali-
zada pelo governo federal da 
época. Ou seja, ocorreu uma 
queda e arrecadação tributária 
no segmento e dos 20% de 
contribuição previdenciária 
sobre a folha de pagamentos, 
a alíquota passou a ser paga 
entre 1% e 2% sobre o fatura-
mento anual.  

Mas por outro lado, lideran-
ças do setor reclamavam na 
época que o grande problema 
na produção era que fi cava caro 
transformar plástico no Brasil. 
Além disso, ouvia-se a recla-
mação de que havia perdas 
com as importações de países 
da América do Sul e asiáticos. 
É nosso pensamento que as 
instituições de treinamento e 
formação profi ssional podem 
ajudar muito nas novas possi-
bilidades industriais, inclusive 
tanto na parte técnica, de 
produção, logística, como na 
esfera fi losófi ca da operação. 

É preciso, portanto, incutir 
entre empresários, funcio-
nários e análogos uma men-
talidade mais afi nada com as 
novas eras que devemos viver 
mais à frente, buscando novas 
alternativas de ganhos com 
sustentabilidade no plástico.

(*) - É diretor da Escola LF de cursos 
profi ssionalizantes em plásticos 

(https://escolalf.com.br).

Alexandre Farhan (*)
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News@TI
Liq anuncia parceria com a Rappi

@A Liq, principal empresa de Customer Experience do Brasil, 
anuncia que será responsável pelo atendimento a clientes da 

Rappi, companhia de entrega sob demanda com atuação 100% digital. 
A parceria prevê o atendimento aos clientes da Rappi em todo o País, 
com a criação de uma central de relacionamento localizada na unidade 
operacional Liq em João Pessoa (PB) e de uma equipe própria dedi-
cada ao suporte de consumidores, entregadores e parceiros da marca. 
A expectativa é que a operação realize mais de 5 mil atendimentos 
diários, incluindo interações via chat e telefone. “Estamos muito felizes 
em anunciar nossa parceria com a Rappi, uma empresa digital que 
tem crescido muito no Brasil. Nosso objetivo é apoiar essa expansão, 
oferecendo serviços inteligentes e de alta qualidade para os consumi-
dores e profi ssionais envolvidos no dia a dia dos pedidos de entrega 
da plataforma”, afi rma Marcelo Chianello, CEO da Liq. Implementada 
a partir de rigorosos processos de qualidade, a central de atendimento 
inclui estrutura exclusiva e tecnologia inovadora para garantir a melhor 
experiência prática aos clientes. “O atendimento envolverá profi ssionais 
e recursos inteiramente dedicados às interações com os consumidores. 
O objetivo é simplifi car, agilizar e gerar mais inteligência para todos os 
públicos atendidos pela Rappi”, explica. Para a Rappi, a parceria com 
a Liq será fundamental para garantir o atendimento de qualidade aos 
clientes, além de tornar a jornada dos consumidores e dos parceiros 
muito mais ágil e efi ciente (www.liq.com.br).

A implementação da cultura de inova-
ção ainda é um desafi o para alguns 

setores nacionais, como a indústria e o 
varejo. Como parte da missão de acelerar 
a transformação criativa nas empresas e 
fomentar a inovação no Brasil por meio 
de capacitação técnica e desenvolvimento 
humano de líderes, o Grupo Croma lançou 
no ano passado o Prisma, Programa de 
Inovação da marca. A iniciativa, que já 
oferece encontros inspiradores sobre a 
metodologia de Design Thinking, abre esse 
mês as inscrições para uma turma especial 
de UX (User Experience).

O curso terá a duração de mais de três 
horas e os participantes terão a oportuni-
dade de conhecer essa técnica que é focada 
na experiência do cliente e em conceitos 
como o de empatia. O conteúdo teórico 
abordará o percurso da resolução de um 
problema por meio de pesquisa, análise, 
ferramentas e atividades que visam atender 
às necessidades do shopper.

Curso gratuito de inovação focado na experiência do usuário
O Prisma, programa de inovação para profi ssionais do varejo e indústria, está com as inscrições abertas para o workshop 
especial de UX que acontece dia 26

O laboratório será ministrado pelo UX/
UI Designer Júnior Morasco, que lidera 
a área de Design do Grupo Croma. O 
profi ssional é mestre em Design Gráfi co 
Inclusivo, graduado em Design Gráfi co 
pela UNESP e também cursou a POLI-
MI (Politecnico di Milano) em Design 
della Comunicazione. A certifi cação 
será emitida pela unidade de gestão 
de conhecimento e capacitação Croma 
Knowledge, que atua no mercado desde 
2011, prestando serviços para grandes 
players como MasterCard, Natura e 
Cola-Cola.

“O UX é ideal para as empresas desmi-
tifi carem pensamentos limitantes e testar 
novas ideias de serviços ou produtos foca-
dos na experiência e jornada dos usuários. 
Esse método auxilia as empresas a criar 
soluções mais acessíveis e úteis que ge-
rem interação entre o cliente e a marca,” 
conta Júnior Morasco, UX/UI Designer do 
Grupo Croma.

Para participar bastar se inscrever no 
site e doar um brinquedo novo no dia do 
curso. Serão quinze vagas por aula e os 
brinquedos arrecadados serão doados 
em benefício da AACD. “Nosso objetivo 
é mudar a realidade das pessoas e das 
organizações com a ajuda da educação. 
Outro fator que consideramos importante 
é abertura e acesso ao conhecimento e 
informação. Não existe inovação sem a 
livre circulação de informações e conheci-
mento, as pessoas precisam ter liberdade 
ao seu alcance para fazer as conexões 
certas,” explica Edmar Bulla, CEO do 
Grupo Croma.

 
Próxima UX (User Experience)
Data: 26 de março de 2019
Horário: 18h30 às 22h
Endereço: Praça João Francisco Lisboa, 
80, Casa 2 – Vila Madalena
Investimento: um brinquedo novo
Inscreva-se em: http://cromasolutions.
com.br/inscricao-prisma/

A declaração foi dada ao jor-
nal La Tercera, do Chile, 
em meio à visita ofi cial de 

Bolsonaro ao país andino. 
“Ninguém quer uma guerra, a 

guerra é ruim, se perde muitas 
vidas, há efeitos colaterais, mas 
Maduro não vai sair do poder 
de maneira pacífi ca”, afi rmou 
Eduardo, que é presidente da 
Comissão de Relações Exterio-
res da Câmara e fi gura infl uente 
na política externa do governo.

“De alguma maneira, em 
alguma medida, em algum 
momento, será necessário o 
uso da força, porque Maduro 
é um criminoso”, acrescentou. 

O deputado ainda repetiu 
as palavras do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, Deputado é fi gura infl uente na política externa de seu pai.

A capital da Áustria, Viena, 
foi eleita pelo 10º ano con-
secutivo como a cidade com 
a melhor qualidade de vida, 
de acordo com um ranking 
elaborado pela empresa de 
consultoria Mercer. Segundo 
a Mercer, Viena fi cou nova-
mente na liderança do ranking 
por sua rica tradição cultural, 
pelo seu ótimo sistema de 
saúde e as baixas taxas de 
criminalidade e de densidade 
populacional.

Na tabela, Zurique, na Suí-
ça, fi cou em segundo. Depois 
vieram Vancouver, no Canadá, 
Munique, na Alemanha, e Au-
ckland, na Nova Zelândia, que 
fi caram em terceiro lugar. Na 
Itália, apenas Roma e Milão fo-
ram estudadas pela empresa. 
A capital lombarda fi cou na 41ª 
colocação, superando Nova 
York, nos Estados Unidos, e 
Barcelona, na Espanha.

A capital italiana, por sua 
vez, apareceu na 56ª posi-
ção, terminando na frente de 
Osaka (58º), no Japão, Los 

Viena: melhor qualidade de vida.

Governo reduz previsão 
de crescimento da 
economia 

O governo espera que a eco-
nomia apresente crescimento 
de 2,2%, neste ano. A previsão 
para o Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país, 
está no Relatório Bimestral de 
Avaliação de Receitas e Des-
pesas, divulgado na sexta-feira 
(22) pelo Ministério da Econo-
mia. Na Lei Orçamentária deste 
ano, a previsão de crescimento 
do PIB era maior: 2,5%.

Também foi alterada a pro-
jeção para a infl ação, calcu-
lada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que passou 4,2% na 
Lei Orçamentária para 3,8%, 
no relatório. O relatório, que 
orienta a execução do Orça-
mento, contém previsões para a 
economia, a receita e a despesa. 

Dependendo dos números, 
o governo corta ou libera re-
cursos para cumprir a meta 
de défi cit primário e o teto de 
gastos federais. Neste primei-
ro relatório divulgado hoje, o 
governo bloqueou R$ 29,792 
bilhões do orçamento. O mer-
cado fi nanceiro prevê que o PIB 
cresça 2,01%, neste ano, e a 
infl ação fi que em 3,89% (ABr).
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Eduardo Bolsonaro defende 
‘uso da força’ contra Maduro
O deputado Eduardo Bolsonaro, fi lho do presidente Jair Bolsonaro, disse na sexta-feira (22) que, 
“de alguma maneira”, será necessário o “uso da força” para derrubar o regime de Nicolás Maduro na 
Venezuela

de que “todas as opções estão 
na mesa” para solucionar a 
crise. Durante reunião na Casa 
Branca, tanto Trump quanto 
Bolsonaro não descartaram a 
hipótese de uma ação militar 
contra Maduro, embora o presi-
dente do Brasil tenha defendido 
levar a diplomacia até as últimas 
consequências.

A visita de Bolsonaro é motivo 
de polêmica no Chile, já que os 
presidentes da Câmara e do 
Senado, ambos de esquerda, 
decidiram boicotar um almoço 
oferecido pelo chefe de Estado 
do país, o conservador Sebas-
tián Piñera. Também estão 
previstas para sexta e sábado 
manifestações contra o capitão 
reformado (ANSA).

Viena é eleita a cidade com 
melhor qualidade de vida

Angeles (66º), nos Estados Uni-
dos, e Praga (69º), na República 
Tcheca. No ranking, que conta 
com 231 cidades, as três piores 
foram Bagdá, no Iraque, em úl-
timo lugar, seguida por Bangui, 
na República Centro-Africana, 
e Saná, capital do Iêmen.

A cidade brasileira mais bem 
posicionada foi Brasília, que 
fi cou na colocação número 107. 

A capital do país fi cou atrás de 
Montevidéu (78º), no Uruguai, 
e Buenos Aires (91º), na Argen-
tina. Caracas, na Venezuela, 
país que vive uma grande crise 
econômica, política e social, 
fi cou na posição número 202. 
Em relação ao último ranking 
elaborado pela Mercer, a capi-
tal venezuelana desceu nove 
colocações (ANSA).

O governo federal estuda destinar parte 
dos recursos do fundo social do pré-sal para 
estados e municípios que equilibrarem as 
contas públicas, disse na sexta-feira (22) 
o secretário especial de Fazenda, do Mi-
nistério da Economia, Waldery Rodrigues 
Júnior. Atualmente, o fundo social, formado 
por royalties e participações especiais do 

governo, fica com a União. 
Rodrigues Júnior não detalhou o percentual 

que será destinado aos estados e municípios. 
Ele explicou que a proposta precisa passar 
por aprovação de lei ordinária pelo Congresso. 
Rodrigues Júnior disse ainda que a equipe 
econômica está fi nalizando o projeto de ajuda 
aos estados que fi zerem ajuste fi scal. 

A ideia é que o Tesouro ofereça maior garan-
tia nos empréstimos tomados pelos estados. 
Essa proposta também precisa passar pelo 
Congresso, com aprovação de lei comple-
mentar. “Temos prosseguido no diálogo com 
governadores, mas também com municípios. 
Estamos em vias de apresentar soluções”, disse 
o secretário (ABr).

Parte do fundo do pré-sal a estados e municípios
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A palavra esperança 

vem do latim spes, que 

signifi ca confi ança em 

algo positivo

É um conceito, uma cren-
ça emocional, que se 
manifesta em maneiras 

de ser, estar e agir no mundo. 
Dito de outra maneira, ela se 
traduz em modos de vida. Viver 
é também esperar, mas esperar 
com disposição para realizar 
todos os esforções possíveis 
a fi m de que o esperado se 
concretize. A esperança ativa 
não é simples espera. É uma 
“paciência inquieta”, um silên-
cio eloquente, pensamento e 
ação consciente.

Já o avesso da esperança 
é o desespero. No entanto, 
mesmo situações desespera-
doras podem conduzir a um 
novo esperar. É possível falar 
de uma esperança puramente 
passiva, mas essa maneira de 
compreendê-la, bem como o 
modo de vida que dela decor-
re, é contraditório. Por que 
esperar por algo que nunca 
se concretizará? Estar cheio 
de esperança implica também 
em agir para o que é esperado 
se efetive.

Embora não seja um tema 
comumente abordado na his-
tória da fi losofi a, a esperança 
é essencialmente fi losófi ca. 
Não por acaso, entre as famo-
sas perguntas kantianas, está 
presente a questão: o que me 
é permitido esperar? Nas edi-
ções da Crítica da Razão Pura 
de 1781 e 1787, o autor escre-
veu: “Todo o interesse da mi-
nha razão (tanto especulativa 
quanto prática) concentra-se 
nas seguintes três perguntas: 
O que posso eu saber? O que 
devo eu fazer? O que está me 
permitido esperar?”.

Desta maneira é possível no-
tar como a questão da esperan-
ça é inerente ao ser humano, 

ainda que para alguns ela possa 
ser vista como uma crença vaga 
que impede a humanidade de 
buscar sua realização de ma-
neira concreta. Nesse sentido, 
ela induziria a um estado de 
esperar um futuro imprová-
vel. Sobretudo se essa espera 
estiver ancorada em bases 
religiosas e relacionada com 
uma nova vida além-mundo.

Não por acaso a esperança é 
vista como um tema teológico, 
pois ela é uma das três virtu-
des teologais, junto com a fé 
e a caridade. No entanto, isso 
não impossibilita a abordagem 
fi losófi ca do tema.

Em sua principal obra, O 
Princípio da Esperança, Ernst 
Bloch propôs uma ontologia do 
não ser. O autor defende que a 
ausência de algo não signifi ca 
a sua inexistência, mas sim 
uma possibilidade do que pode 
vir a ser.

Trata-se então de passar do 
“não” para o “ainda não”, que se 
faz pela esperança. Nesta pers-
pectiva, sua abordagem sobre 
a esperança fundamenta-se em 
razões históricas e antropoló-
gicas. Não precisa recorrer aos 
fundamentos religiosos de uma 
determinada tradição ou ainda 
a argumentos individuais de 
ordem puramente psicológica.

As perspectivas religiosa e 
histórica da esperança não 
precisam ser vistas como polos 
opostos, mas complementares. 
Afi rmar um fundamento antro-
pológico e histórico para a es-
perança não signifi ca descartar 
o fundamento religioso. Nesse 
sentido, o próprio texto bíblico 
atesta a superioridade do amor 
em relação à fé e à esperança: 
“Agora, pois, permanecem a 
fé, a esperança e o amor, estes 
três, mas o maior destes é o 
amor” (1 Cor 13:13).

(*) - É fi lósofo, teólogo e coordenador 
do curso de licenciatura em Filosofi a 
do Centro Universitário Internacional 

Uninter.

Luís Fernando Lopes (*)

A - Serviços Gratuitos
Em 2018, sob a orientação de coordenadores e professores, alunos dos 
cursos das áreas de Saúde, Direito e Psicologia da UNIP realizaram mais 
de 700 mil atendimentos à comunidade. Em 2019, o trabalho continua. 
São oferecidos atendimentos nas áreas de Odontologia, Fisioterapia, 
Nutrição, Enfermagem, Biomedicina, Veterinária, Psicologia e Direito. 
Os atendimentos são gratuitos, única exceção feita para próteses e 
implantes, para Fisioterapia na unidade Pompeia, e atendimento no 
Hospital Veterinário. As ações são empreendidas pelos próprios alunos 
em diferentes cursos de graduação da Saúde, do Direito e da Psicologia, 
sob a observação de coordenadores e professores. Consulte endereços dos 
campi em: (https://www.unip.br/presencial/universidade/campi.aspx).

B - Assessores de Investimentos
O Mais Retorno, fi ntech especializada em conteúdo, tecnologia e asses-
soria de investimentos, está com 20 vagas abertas para a contratação de 
assessores de investimentos. O profi ssional precisa já possuir experiência 
no mercado fi nanceiro, seja técnico ou comercial, com passagem por 
banco, corretora ou gestora de recursos. Não é pré-requisito ter gra-
duação, mas é um diferencial. A empresa presta serviço de assessoria 
personalizada para um público que busca as melhores opções em diversos 
produtos fi nanceiros, como fundos de investimento, renda fi xa, mercado 
de ações, previdência, entre outros.
Iinteressados podem entrar em contato pelo e-mail (vagas@maisretorno.
com) ou (http://maisretorno.com/). 

C - Jantar com Lideranças 
Idealizado pela Global Business Development Network, organização global 
que tem o objetivo de estreitar relacionamentos e criar oportunidades, 
o Jantar com Lideranças  evento reúne, todos os meses, aproximada-
mente 60 CEOS e dirigentes de grandes empresas para discutir temas 
de interesse geral e viabilizar projetos conjuntos que, de outra forma, 
provavelmente não sairiam do papel. Podem participar do evento CEOs, 
presidentes, empresários, conselheiros, country directors, country 
managers, sênior vice-presidentes, diretores executivos, profi ssionais 
com notório saber ou especializados em temas de interesse do grupo. 
A próxima edição será no dia 9 de abril. Mais informações (http://gbdn.
com.br/jantar-com-lideranca).

D - Programa de Estágio 
A Suzano, empresa resultante da fusão entre Suzano Papel e Celulose 
e Fibria, iniciou as inscrições para o Programa de Estágio. São 60 vagas 
para os Estados de São Paulo, Maranhão, Espírito Santo e Bahia, incluindo 
o escritório administrativo da empresa, além das unidades fl orestais e 
industriais. A empresa busca jovens de espírito empreendedor, que este-
jam preparados para aprender em um ambiente cheio de oportunidades 
e que se transforma a cada dia. Os participantes selecionados passarão 
a atuar na empresa a partir de agosto. Os candidatos devem apenas 
ter formação prevista entre julho de 2020 a julho de 2021. Inscrições 
(https://www.atsglobe.com/oportunidades/estagiosuzano/).

E - Protagonismo Profi ssional
Como se tornar protagonista da sua carreira profi ssional, superar percal-
ços, acompanhar o mercado cada vez mais tecnológico e disruptivo serão 
os temas abordados no evento “Carreira: Seu maior empreendimento”, 
no dia 9 de abril, das 13h30 às 21h, no Cubo Itaú. Realizado pelas em-
presas de desenvolvimento profi ssional Loite e Acesso, o evento tem 
por objetivo trazer soluções práticas que os profi ssionais em busca da 
consolidação de da carreira possam adequar à sua própria realidade. 
Mais informações e inscrições: (https://www.sympla.com.br/-seu-maior-
-empreendimento__444731).

F - Desafi os de Negócios 
A FTI Consulting, Inc. anuncia a disponibilização no Brasil de toda a sua 
gama de serviços de tecnologia forense e a capacidade para trabalhar 
grandes volumes de dados. A iniciativa é uma resposta à demanda, no 
país, por serviços de gestão de risco de corrupção e visa atender os clien-
tes com necessidades preventivas e reativas de segurança cibernética. 
Conta com mais de 4.700 profi ssionais em 28 países, que trabalham junto 
a seus clientes para prevenir, esclarecer e superar complexos desafi os 
de negócios, além de ajuda-los no aproveitamento de oportunidades de 
mercado. A empresa reportou faturamento de US$ 2,03 bilhões no ano 
fi scal de 2018. Mais informações em (www.fticonsulting.com).

G - Reciclagem de Alumínio
A Novelis Inc., líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio, 

anuncia o início ofi cial das obras de expansão referentes ao investimento 
de R$ 650 milhões em sua unidade de chapas de alumínio, em Pindamo-
nhangaba. O investimento aumenta a capacidade de produção de chapas 
de alumínio em 100 mil toneladas/ano e a capacidade de reciclagem em 
60 mil toneladas/ano. Com a expansão, a fábrica passa a ter capacidade 
produtiva de aproximadamente 680 mil toneladas/ano e 450 mil tonela-
das/ano para reciclagem do metal. Além disso, a empresa aprimora seu 
sistema logístico para facilitar o acesso aos portos de Santos e Itaguaí. 
Mais informações: (novelis.com/pt-br/)

H - Áreas de Estacionamentos  
Os profi ssionais da área de estacionamento do país se encontrarão entre 
os dias 21 e 23 de maio, no São Paulo Expo, durante o 1º Parking Lab 
Expo. Realizado juntamente com a Exposec – Feira Internacional de 
Segurança, o evento apresentará as novas tecnologias e as tendências 
para o setor que somente na capital paulista possui mais de 500 mil 
vagas, distribuídas em 5,4 mil estacionamentos que geram cerca de 
18.000 vagas de emprego e atendem 60 milhões de veículos por mês. 
Destinado a condomínios, hospitais e mercado varejista em geral, o 
evento também terá um fórum de inovação e formação profi ssional. 
Informaçõe: (www.exposec.com.br). 

I - Otimizar o Tempo
No dia 3 de abril, das 8h às 10h, a PWN São Paulo (Professional Women’s 
Network), movimento global que trabalha para equilibrar a presença de 
homens e mulheres em posição de liderança, promove o evento gratuito 
‘Produtividade Pessoal: por que você quer mais tempo no seu dia?’. 
Marcelo Egéa, sócio-diretor da SerTotal e psicólogo, é o palestrante. Por 
que você quer mais tempo no seu dia? Que tal largar o relógio e usar 
uma bússola? Perda, risco e oportunidade: a difícil arte de dizer “não”. 
Estes são alguns dos temas que serão abordados durante o encontro, 
no Auditório Flow Executive Finders (Rua Iguatemi, 192 - 14o. andar). 
Inscrição: (https://bit.ly/2TVZd7l).   

J - O Uso da IoT no Brasil
Empresas com projetos ou soluções que aplicam tecnologias de Internet 
das Coisas (IoT) para endereçar desafi os de negócios terão a chance 
de apresentar os seus cases no primeiro ABINC Summit Conexão IoT 
- Internet 4.0, um congresso sobre o setor realizado pela Associação 
Brasileira de Internet das Coisas, em parceria com a MCI Brasil. As 
inscrições estão abertas e são aceitas provas de conceito, test-beds, 
projetos pilotos ou projetos em escala comercial que já tenham sido ob-
servados ou mensurados resultados efetivos pela empresa, como ganhos 
fi nanceiros, melhorias operacionais, validação de modelos de negócio, 
colaboração entre múltiplas empresas ou simplesmente o aprendizado 
e experiência da empresa para seguir inovando. Saiba mais em (http://
www.abinc.org.br/summit/).
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D - Programa de Estágio
A Suzano, empresa resultante da fusão entre Suzano Papel e Celulose 

Desse total, 49 se encai-
xam no módulo cria-
ção, voltado para apoiar 

equipes de empreendedores 
com propostas de negócios 
inovadores, e 30 no módulo ace-
leração, destinado a “startups” 
(empresas emergentes que de-
senvolvem produtos ou serviços 
inovadores, com potencial de 
rápido de crescimento) já em 
operação.

A primeira edição do progra-
ma é promovida em parceria 
pelo banco com a Wayra, hub 
(lugar ou forma de conectivi-
dade) de inovação aberta pela 
Vivo no Brasil e Telefônica no 
mundo, e a Liga Ventures, pri-
meira aceleradora focada em 
conectar “startups” e grandes 
corporações do Brasil, infor-
mou o banco. A iniciativa do 
BNDES visa dar musculatura 
a empreendedores e empresas, 
para que elas possam gerar 

A iniciativa do BNDES visa dar musculatura a empreendedores 

e empresas.

O déficit acumulado da 
balança comercial de produ-
tos químicos atingiu US$ 4,9 
bilhões nos dois primeiros 
meses do ano. O valor repre-
senta aumento de expressivos 
31,4% em relação ao mesmo 
período do ano passado. No 
primeiro bimestre de 2018, 
as importações de produtos 
químicos, superiores a US$ 
6,9 bilhões, registraram uma 
elevação de 14,4% em relação 
ao mesmo período de 2018, 
sendo o maior valor importado 
para o período em toda a série 
histórica do acompanhamento 
da balança comercial setorial. 

Já as exportações, de US$ 
2 bilhões, apresentaram re-
dução de 13,3% na mesma 
comparação, particularmente 
marcadas pela queda de 23,4% 
nas vendas externas para a 
Argentina, principal parceiro 
comercial em produtos quími-
cos, no contexto do delicado 
momento econômico do país 
vizinho. Especifi camente no 
mês de fevereiro, as impor-
tações de produtos químicos 
foram de US$ 3,3 bilhões, uma 

Houve aumento de 31,4% em relação ao mesmo

período do ano passado.

Indonésia cancela 
compra de 49 aviões 
da Boeing

A Garuda Airlines, companhia 
aérea de bandeira da Indonésia, 
cancelou uma encomenda de 49 
aviões Boeing 737 MAX 8, modelo 
que está sendo questionado devido 
a dois acidentes mortais em pouco 
mais de quatro meses. O contrato 
havia sido assinado em 2014 e so-
mava quase US$ 5 bilhões. Essa é 
a primeira medida do tipo contra o 
avião da gigante americana, que foi 
impedido de voar temporariamen-
te em dezenas de países do mundo.

Segundo a Garuda, compa-
nhia controlada pelo Estado, os 
passageiros “não acreditam mais 
na segurança” do 737 MAX 8. A 
empresa não descarta converter a 
encomenda na compra de outros 
modelos da Boeing. Os acidentes 
com o 737 MAX 8 ocorreram em 
29 de outubro de 2018, com a 
empresa indonésia Lion Air, e 
em 10 de março de 2019, com a 
etíope Ethiopian Airlines. O pri-
meiro avião caiu no Mar de Java, 
deixando 189 mortos, e o segundo 
se acidentou nos arredores da 
capital da Etiópia, Adis Abeba, 
matando 157 pessoas.

Nos dois casos a tragédia ocor-
reu poucos minutos depois da 
decolagem, e os pilotos chegaram a 
relatar problemas e pedir autoriza-
ção para voltar. Em uma carta en-
viada nesta semana a companhias 
aéreas do mundo todo, o CEO 
da Boeing, Dennis Muilenburg, 
assegurou que a empresa está 
tomando as medidas necessárias 
para garantir a “plena segurança” 
do MAX 8. O grupo americano 
já anunciou uma atualização do 
software do avião (ANSA).

O Indicador Movimento do 
Comércio, que acompanha o de-
sempenho das vendas no varejo 
em todo o Brasil, caiu 0,5% em 
fevereiro na comparação mensal 
dessazonalizada, de acordo com 
dados apurados pela Boa Vista. 
Na avaliação acumulada em 12 
meses, o indicador subiu 1,3%. 
Já na variação contra fevereiro 
do ano anterior o varejo cresceu 
3,8%. Os resultados do indicador 
revelam as difi culdades na recu-
peração do comércio, que vem 
registrando fraco desempenho 
desde o início de 2018. Fatores 
como alto nível de desocupação 
e lenta melhora da atividade 
econômica continuam sendo 

os principais entraves para uma 
evolução mais robusta do setor. 
Com poucos sinais de melhora 
no cenário econômico, espera-
-se que o varejo siga em um ritmo 
gradual em 2019.

Na análise mensal, dentre os 
principais setores, o setor de 
“Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou queda de 2,4%,  des-
contados os efeitos sazonais. A 
categoria de “Tecidos, Vestuários 
e Calçados” cresceu 1,1% no mês. 
A atividade do setor de “Super-
mercados, Alimentos e Bebidas” 
registrou aumento de 0,4%. Por 
fi m, o segmento de “Combustíveis 
e Lubrifi cantes” subiu 0,1% em 
fevereiro (Boa Vista SPC).
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BNDES seleciona 79 projetos 
para desenvolvimento este ano
Setenta e nove projetos inovadores de diferentes segmentos da economia foram escolhidos pelo BNDES 
para que sejam executados, a partir de abril, dentro do Programa BNDES Garagem

social e ambiental, economia 
criativa, segurança, soluções 
fi nanceiras (Fintechs), educa-
ção, IoT (Internet das Coisas) 
e Blockchain (tecnologia de 
registro distribuído), além de 
outros importantes setores da 
economia.

Os projetos escolhidos serão 
acompanhados por profi ssio-
nais e contarão com estrutura 
física, apoio tecnológico, admi-
nistrativo, jurídico, contábil e de 
comunicação. “A extraordinária 
resposta à chamada feita pelo 
BNDES Garagem evidencia 
a extensão e o dinamismo do 
ecossistema de inovação, es-
pecialmente digital, no Brasil”, 
informou o banco aduzindo 
querer construir possibilidades 
de parcerias, para permitir ao 
setor privado investir em star-
tups e no desenvolvimento de 
soluções para suas respectivas 
necessidades (ABr).

novos negócios por meio de 
desenvolvimento de modelos 
focados na atração de poten-
ciais investidores e clientes.

Nessa primeira fase do pro-
grama, foram inscritos mais de 

cinco mil projetos oriundos de 
todas as regiões brasileiras. Os 
programas selecionados abran-
gem temas de interesse aponta-
dos pelo BNDES, que são saúde 
e bem-estar, sustentabilidade 

Importações de produtos químicos 
impulsiona défi cit setorial

elevação de 16% em relação ao 
mesmo mês no ano passado. 
Já as exportações, de US$ 
960 milhões, signifi caram uma 
diminuição de 7,4% em igual 
comparação.

Segundo o presidente-execu-
tivo da Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim), 
Fernando Figueiredo, o forte 
ritmo de importações em todos 
os grupos de produtos é ainda 

mais grave para aqueles em 
que o gás natural é usado como 
energia ou matéria-prima. “O 
Brasil  será ainda mais impac-
tado caso não sejam resolvidos 
rapidamente os problemas de 
alto custo de energia e de insu-
mos estratégicos para o setor, 
que impedem as empresas 
brasileiras de competirem no 
mercado nacional e interna-
cional” (AI/Abiquim).

Movimento do Comércio caiu 0,5% em fevereiro
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Como as medidas 
anticorrupção alteram o 
mercado de compliance 

As medidas de combate à 

corrupção apresentadas 

pelo ministro Sergio 

Moro estão dividindo 

opiniões

Apesar dos argumentos 
válidos em ambos os 
lados (os que concor-

dam e os que descordam das 
medidas) o pacote anticrime, 
se aprovado, pode impulsionar  
o mercado de compliance 
trazendo maior peso e senso 
de urgência para as empresas 
que precisam se enquadrar nas 
melhores práticas da área. O 
pacote propõem 19 mudanças 
em 14 leis já existentes e tem 
como principal objetivo com-
bater a corrupção, o crime or-
ganizado e os crimes violentos. 

Com as alterações, Moro 
pretende modernizar e sim-
plifi car a aplicação dessas leis, 
tornando-as mais efi cientes. 
Ele buscou trazer temáticas 
que não eram discutidas e 
atualizadas há 40 anos, o que 
certamente tem um viés po-
sitivo. O grande problema do 
pacote apresentado e de toda 
a atuação do ministro é a falta 
de traquejo político num am-
biente altamente polarizado. 
Uma das críticas mais duras 
feitas a ele refere-se ao fato 
das propostas terem sido feitas 
sem antes serem discutidas 
com a sociedade civil.

Cinco das 19 alterações pro-
postas são medidas diretamen-
te relacionadas à corrupção e 
compliance. Entre as maiores 
alterações está o cumprimento 
de pena em regime fechado 
para crimes de corrupção ativa 
e passiva, além da permissão 
de confi sco dos bens de um 
condenado, que seja conside-
rado “produto de crime”. Nesse 
sentido, poderá  se fazer uma 
distinção entre o que foi adqui-
rido através de renda licita e 
ilícita dos acusados. 

Processos que citem auto-
ridades com foro privilegiado 
serão desmembrados, sendo 
que só essa autoridade passa 
ao tribunal competente, fi -
cando o restante da ação com 
o juiz original. Informantes 
que fizerem denúncias em 
esferas municipais, estaduais 
ou federais terão sigilo de 
identidade e proteção contra 
punições na esfera pública. 
Além disso, caso a denúncia 
leve ao ressarcimento de 
valores desviados aos cofres 
públicos o informante recebe 
5% do valor recuperado e pena 
de reclusão de dois a cinco 
anos para crimes de caixa dois 
eleitoral. 

As propostas foram avaliadas 

pelo presidente, outros gabine-
tes e políticos, e antes de terem 
sido enviadas para a Câmara 
sofreram algumas alterações. 
Em meados de fevereiro, o 
projeto que altera a lei do caixa 
dois foi retirado do pacote, e 
deve ser julgado pela Casa 
separadamente. Embora essa 
alteração seja ruim, pois não 
endurece as penas para crimes 
de corrupção eleitoral, ela é 
sensata uma vez que se julgada 
junto com as outras medidas 
pode atrapalhar o processo de 
aprovação do pacote.

É claro que mesmo sendo óti-
mas medidas e propostas todas 
elas possuem argumentos que 
pesam contra e a favor de sua 
aprovação. A simples alteração 
da lei, ou simplifi cação dela, 
não impede que novos crimes 
sejam cometidos e nem garan-
te que teremos uma redução no 
índice de corrupção. Mas, en-
tendo que precisamos começar 
de algum lugar. As propostas 
feitas pelo ministro visam sim-
plifi car o cumprimento das leis 
e tornar as penas mais duras, 
o que a longo prazo visa inibir 
novos casos. 

No curto prazo, uma vez 
aprovado o pacote anticrime 
ele irá modifi car uma série de 
medidas que acabam tendo 
ligação direta com as novas 
normas de Compliance, tra-
zendo maior amplitude para 
execução das leis e tornando 
esse debate na esfera privada 
ainda mais urgente. As empre-
sas que não estiverem dentro 
das conformidades legais, em 
alinhamento com as boas prá-
ticas de Compliance, não irão 
sobreviver. 

E apesar da demanda por 
profi ssionais que estejam ap-
tos para exercer essa função 
dentro das empresas estar 
crescendo, a previsão é que, 
uma vez aprovado, o pacote 
anticrime irá pressionar ainda 
mais o mercado em uma ade-
quação mais rápida às novas 
políticas.  

No início de março, o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, recebeu a proposta e 
frente a outros projetos e ur-
gências é possível que o pacote 
anticrime só seja incluído na 
fi la de votação no segundo 
semestre. Nós, expectadores 
desse trâmite burocrático te-
mos que lamentar o adiamento 
desse debate tão urgente e im-
portante para nossa sociedade.

(*) - É advogado especializado em 
Gestão de Negócios e sócio da 
Vittore Partners, consultoria de 

recrutamento nos mercados Jurídico, 
Tributário, Compliance e Relações 

Governamentais
(www.vittorepartners.com.br).

Tauan Mendonça (*)

Vedar a representação par-
lamentar a todos os partidos 
que não obtenham o mínimo 
de 5% dos votos nacionais 
para deputado federal. É o 
que determina a proposta do 
senador Oriovisto Guimarães 
(Pode-PR), que aumenta as 
exigências para a criação de 
novas legendas políticas. Pelo 
texto, somente terá direito a 
assumir vaga na Câmara os 
partidos que obtiverem pelo 
menos 5% dos votos válidos, 
distribuídos em pelo menos 
um terço das unidades da 
federação, com um mínimo 
de 2% dos votos válidos em 
cada um deles. 

Ou os partidos que tiverem 
elegido no mínimo 20 deputa-
dos em pelo menos um terço 
dos estados. Caso aprovadas, 
as regras valeriam para as 
eleições a partir de 2030. 
Hoje, só existem barreiras 
para o acesso aos recursos do 
fundo partidário e ao horário 
gratuito na TV e na rádio. 

A proposta garante o man-
dato ao deputado ou senador 
eleito pelo partido que não 
preencher os novos requisitos. 
Ele poderá fi car sem partido 
ou migrar para um que tenha 

Autor da proposta, senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR).
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Economia anuncia 
bloqueio de R$ 29,8 
bilhões nas despesas

O Ministério da Economia 
anunciou na sexta-feira (22) o 
contingenciamento de R$ 29,792 
bilhões nas despesas discricioná-
rias (não obrigatórias) previstas 
no Orçamento deste ano. Não foi 
informado se haverá cortes de 
emendas parlamentares. Deta-
lhes do bloqueio, discriminados 
por ministérios e demais órgãos, 
serão divulgados até o próximo 
dia 29 em decreto de programa-
ção fi nanceira.

A medida foi adotada após 
análise do Relatório Bimestral 
de Avaliação de Receitas e Des-
pesas com os dados de janeiro e 
fevereiro. O bloqueio resulta da 
previsão de queda de R$ 29,740 
bilhões nas receitas e de aumento 
R$ 3,610 bilhões nas despesas. 
Também foram excluídos os 
resultados de uma eventual pri-
vatização de usinas da Eletrobras 
(R$ 12,2 bilhões), que podem ser 
reintroduzidos nos cálculos se a 
venda se confi rmar neste ano, 
como espera o governo.

De acordo com o relatório, o 
contingenciamento é necessá-
rio para que o governo central 
(Tesouro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central) cumpra 
a meta de défi cit primário de R$ 
139 bilhões estipulada para 2019. 
O defi cit primário é o resultado 
negativo das contas do governo 
sem considerar o pagamento 
dos juros da dívida pública (Ag.
Senado).

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) destacou o anúncio feito 
na ultima quinta-feira (21) pela 
primeira-ministra da Nova Zelân-
dia, Jacinta Ardern, que proibiu a 
venda de fuzis de assalto e armas 
semiautomáticas militares. O 
parlamentar se posicionou con-
trário à liberação de armas para 
a população. Segundo ele, a edu-
cação é a solução para resolver 
o problema da violência no pais.

“A nossa juventude vai para a 
aula nas universidades, com de-
zesseis, dezoito, vinte e poucos, 
trinta anos. Pensem bem: essa 
juventude toda armada na sala 
de aula. E existem divergências 
ideológicas, políticas, e é bom 
que haja debates democráticos, 
mas calculem a nossa juventude 

toda armada dentro da sala de 
aula! Vizinhos todos armados. 
Eu fi co na linha que, educando, 
com mais escolas técnicas, por 
exemplo, que nós vamos resol-
ver isso”, disse .

O senador lembrou ainda o 
Dia Mundial da Água, comemo-
rado hoje e fez um alerta: “Ela 
não apenas mata a nossa sede, 
mas faz parte do nosso corpo, 
dos alimentos, está nas roupas, 
nos carros, nos aparelhos ele-
trônicos. Está, eu diria, em 90% 
de todas as áreas. Estima-se que 
40% da população global vive 
hoje sob a situação de estresse 
hídrico. Alguns estudiosos pre-
veem que a água será a causa 
principal dos confl itos entre 
nações” (Ag.Senado).

Senador Paulo Paim (PT-RS).

O senador Jorge Kajuru (PSB-
-GO) falou sobre o Dia Mundial da 
Água, comemorado na sexta-feira 
(22). Destacou que o consumo da 
água potável aumenta ano a ano 
devido aos impactos ambientais 
causados pela superpopulação, 
por atividades agrícolas e in-
dustriais e, principalmente, pelo 
mau uso dos recursos hídricos. 
Para o senador, falta vontade 
política e educação ambiental 
para resolver o problema, que ele 
classifi cou como “calamidade da 
água potável”:

Kajuru lembrou que os re-
cursos hídricos potáveis são 
limitados e que sua distribui-
ção geográfi ca no planeta é 
desigual, o que pode causar 
problemas geopolíticos graves. 
“Certamente, as guerras que 
ocorrerão no século 21 serão 
pelo domínio da água potável, 
contrapondo-se às guerras que 
ocorrem em nome do petróleo”. 
Relatou que estudos da ONU 
mostram que a qualidade da 
água piora devido ao acúmu-
lo de lixo sem tratamento 
adequado. Ainda segundo os 
estudos, houve uma mudança 
no ciclo hidrológico devido à 

Senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Brasil precisa de uma 
‘reforma’ no sistema 
fi nanceiro

O senador Alvaro Dias (Pode-
-PR) defendeu uma reforma no 
sistema fi nanceiro do Brasil. De 
acordo com o parlamentar, o país 
não sairá da crise econômica ape-
nas com a aprovação da proposta 
de reforma da Previdência. A 
desarrumação total das fi nanças 
do governo, a rolagem da dívida 
pública e a política de privilégio 
às instituições fi nanceiras, com 
fi xação de taxas de juros exorbi-
tantes, estão levando a economia 
nacional ao estrangulamento, 
afi rmou.

“Hoje, 62 milhões de brasi-
leiros devem às instituições 
fi nanceiras. E eu repito que são 
absolutamente impositivas na 
fi xação das taxas de juros que 
praticam, porque não depen-
dem da iniciativa privada, não 
dependem do mercado. Há um 
Governo generoso, que assegura 
os ganhos reais, os lucros que são 
estratosféricos, que alcançam 
um patamar jamais alcançado na 
nossa história. E nada muda. Sai 
governo, entra governo, o Banco 
Central é dirigido por represen-
tantes do sistema fi nanceiro”, 
criticou.

O senador também repercutiu 
a operação da Justiça que pren-
deu o ex-presidente da Repú-
blica, Michel Temer, na manhã 
de quinta-feira (21). Para ele, a 
operação Lava Jato não pode ser 
considerada seletiva porque, na 
sua avaliação, não olha partido 
e sim o crime praticado. Alvaro 
ainda defendeu a urgência na 
votação da proposta que extingue 
o foro privilegiado, na Câmara dos 
Deputados (Ag.Senado).

Segundo Waldir, Francis-
chini ouviu não só dele, 
mas também de outros 

líderes partidários, questio-
namentos sobre o tratamento 
diferenciado dado pelo governo 
federal às reformas da Previ-
dência de civis e militares.

Na opinião do líder do PSL, 
o governo errou ao encaminhar 
a reforma da Previdência das 
Forças Armadas junto com a 
reestruturação de carreiras 
militares. “Ao tomar conheci-
mento do texto e das diferenças 
que existem, eu mesmo pedi ao 
presidente da CCJ que aguarde 
a indicação do relator da comis-
são. Nós não podemos tratar 
o cidadão brasileiro de forma 
diferente. Não pode a maioria 
continuar arcando com algumas 
diferenças. Eu penso que não 
foi o timing certo essa reestru-
turação trazida aos militares”, 
declarou.

Delegado Waldir: o governo trouxe um grande abacaxi

e precisa mandar a faca.

Marcos Oliveira/Ag.Senado
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Escolha do relator da Previdência 
foi adiada a pedido do PSL

O líder do PSL na Câmara, deputado Delegado Waldir (PSL-GO), pediu ao presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), o adiamento da indicação do nome do 
relator da reforma da Previdência dos civis

Bolsonaro e pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, de 
que todos serão tratados de 
forma igualitária.

“Havia uma previsão de eco-
nomia de quase R$ 100 bilhões 
com essa reforma dos militares, 
mas baixou para R$ 10 bilhões. 
Esses 10% serão os mesmos 
adotados para todo o pacote 
de reforma da Previdência? O 
governo nos trouxe um grande 
abacaxi, mas não podemos 
descascá-lo no dente. Tem que 
mandar a faca para descascar. 
Precisamos que o governo ve-
nha explicar esse tratamento 
diferenciado às forças milita-
res”, disse Delegado Waldir. 
Os deputados não concordam 
em chancelar a proposta dos 
militares sem uma explicação. 
“Isso difi culta que qualquer 
parlamentar queira colocar sua 
digital nesse projeto”, fi nalizou 
(Ag.Câmara).

“Nós não vamos colocar a 
nossa digital em trem errado. O 
PSL entrega seus 54, 55 votos 
numa reforma igualitária para 
todos os brasileiros, do zelador, 
do porteiro, do professor, do 

médico, advogado, do juiz, do 
político e do militar”, disse o 
líder. Na análise do líder do 
PSL, a reforma da Previdência 
dos militares não está de acordo 
com o discurso adotado por 

Novas regras visam difi cultar 
a criação de novos partidos

conseguido representação. 
“A legislação atual incentiva 

uma espécie de ‘empreen-
dedorismo partidário’, com 
abjetos fins de acesso aos 
fundos partidário e eleitoral, 
onde os homens são movidos 
não por ideais que nos levem 
a um país melhor, mas sim 
por vis interesses pecuniários. 
Urge, portanto, alterar a regra 
vigente”, defendeu Oriovisto 
ao salientar que o Brasil tem 
uma situação singular, com 35 
partidos registrados no TSE 
e outros 73 em processo de 

formação, algo que não se 
repete em qualquer outro país 
do mundo. 

“A fragmentação partidá-
ria implica difi culdades para 
tomar decisões relevantes, 
maior esforço para a constru-
ção de maioria, instabilidade 
dos governos e problemas na 
operação da democracia. O 
risco da permanência de uma 
situação desse tipo é a corro-
são progressiva da confi ança 
da população no estado de 
direito democrático”, alertou 
o parlamentar (Ag.Senado).

Mau uso dos recursos hídricos 
agrava calamidade da água potável

construção sem planejamento 
no espaço urbano e em áreas 
de mananciais.

Kajuru também citou dados 
do Unicef que apontam que 
1,5 milhão de crianças mor-
rem anualmente com doenças 
relacionadas à água. Em países 
que investem em saneamento 
básico e educação ambiental, 
como Áustria e Dinamarca, 
apenas 0,1% das mortes são 
decorrentes da ingestão de 
água contaminada, informou. 

Ele disse ainda que, a cada R$ 
1 investido em saneamento, 
são economizados R$ 4,30 na 
saúde. “É preciso aceitar de-
fi nitivamente que os recursos 
hídricos são fi nitos, promover 
a educação ambiental em todos 
os níveis de ensino, rever os 
hábitos de consumo, investir 
prioritariamente em saneamen-
to básico e reumanizar a huma-
nidade, promovendo, então, 
a alteridade e a solidariedade 
entre os povos” (Ag.Senado).

Armar a população
não soluciona o

combate á violência
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INICÍO A COLUNA comentando a estreia de Roberto Justus 
na última segunda-feira com o seu programa ‘O Aprendiz’. Ele 
transformou o espetáculo em Stands Up Comedy, recebendo 
amigos, parentes e parceiros comerciais no Instituto Tomie 
Ohtake para assistirem juntos a nova temporada, agora na Band.

O APRESENTADOR BEM DESCONTRAÍDO fez uma série 
de piadas antes de começar a atração inclusive cutucou sua ex 
mulher, a atriz da Globo Sacha Chryzman, que estava com o atual 
marido, deixando-a totalmente constrangida perante a plateia. 
Justos criticou vários convidados que não compareceram por 
terem contratos com outras emissoras.

O PROGRAMA VEM NUM FORMATO DIFERENTE sem 
perder as características daquilo que se propõe. Roberto Justus 
está mais solto, mais sorridente e melhorou sua apatia junto aos 
telespectadores. Se manter esse estilo, certamente comandará 
com mais tranquilidade os 18 participantes do programa.

MARIANA FERRÃO NÃO RENOVOU O CONTRATO 

COM A GLOBO e deixou o comando do programa ‘Bem Estar’ 
menos de um mês após a saída de Fernando Rocha. A apresen-
tação da atração da emissora fi cará com Michelle Loreto. Porém 
a direção já avisou que o programa só fi ca no ar até novembro.

O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA RECLASSIFICOU A 

NOVELA ‘VERÃO 90’, da Globo, como não mais recomenda-
da para menores de 12 anos. De acordo com a publicação no 
Diário Ofi cial da União, a trama não fez os ajustes exigidos pelo 
governo para continuar indicada ao público dessa faixa horária.

O MINISTÉRIO CONSIDEROU QUE A TRAMA DAS 

SETE da Globo exibe cenas fortes com conteúdo sexual, drogas 
ilícitas ou personagens que sofrem com preconceitos. A bem da 
verdade essa reclassifi cação não muda em nada, até porque a 
novela tem uma boa audiência, e não dá para controlar a faixa 
etária dos que assistem.

A APRESENTADORA AMANDA FRANÇOZO, DE 39 

ANOS, ANUNCIOU na última quarta-feira que está grávida 
pela primeira vez. A revelação foi feita na abertura do seu pro-
grama ‘Vida & Estilo’, na Rede Brasil de Televisão. Ela é noiva do 
empresário Gregor Ferreira com quem tem um relacionamento 
há quatro anos.

A GLOBO TIROU DO AR O PROGRAMA ‘TÁ BRINCAN-

DO’, com apenas 9 semanas. Apresentado por Otaviano Costa, 
a atração foi encerrada no último sábado. O motivo principal foi 
a baixa audiência, apenas 9,9 pontos. Procurada pela coluna, a 
emissora não se pronunciou além do comunicado.

SÍLVIO SANTOS DE 88 ANOS, DONO DO SBT está 
voltando ao Brasil vindo de Orlando, onde passa vários meses 
por ano em férias. A expectativa é grande na sede da emissora. 
Ele é imprevisível e sempre quando volta mexe na grade de 
programação.

FRASE FINAL: Diga não á violência.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 NIRE: 35.300.035.178

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas a se reunirem em AGE a realizar-se dia 29/03/2019, 10 h, na sede social, para deliberar

sobre a matéria constante da ordem do dia: 1. Extraordinária: a) Substituição dos atuais diretores da companhia; b) 

Eleição dos novos membros da diretoria. São Paulo, 20 de março de 2019. José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente. 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

www.agenda-empresario. ANO Apoio: 
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SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019

APRESENTAÇÃO DA DIRF FORA DO PRAZO
Empresa que não tenha enviado no prazo estipulado a DIRF, como 
proceder para atualizar, teremos multa? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE TRABALHA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIM-
PEZA TEM DIREITO À INSALUBRIDADE?

Esclarecemos, conforme art.195 da CLT, que é o médico ou engenheiro 
do trabalho mediante laudo quem definirá se a atividade exercida está 
sujeita ao recebimento do adicional de insalubridade. Desta forma, 
deve ser verificado junto ao responsável pela elaboração do laudo.

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
Qual o prazo para o pagamento da indenização de horas extras supri-
midas, existe multa por atraso? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS INATIVAS
Empresas inativas devem entregar a EFD Reinf e DCTF, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE COMPENSA A SUA JORNADA DE TRABALHO 
DO SÁBADO DURANTE A SEMANA, PODE INICIAR SUAS FÉRIAS 
NA QUINTA-FEIRA?

De acordo com o art. 134, § 3º da CLT, as férias não poderão iniciar até 2 
dias antes do repouso semanal remunerado bem como feriado. Se não 
há feriado na semana e o repouso semanal remunerado é no domingo, 
as férias poderão ser iniciadas na quinta-feira ainda que o sábado seja 
compensado na semana, só não poderá iniciar na sexta-feira.
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1. CONTEXTO OPERACIOANAL: O CENTRO TRASMONTANO DE 
SÃO PAULO, com registro provisório na ANS sob n° 30.362-3, desde 
16/03/1999, opera planos privados de saúde no Segmento Primário Prin-
cipal (SPP), Modalidade Medicina de Grupo, com atendimento em hospi-
tais, consultórios, clinicas e laboratórios especializados. 1.1. A abrangên-
cia geográfica compreende os seguintes municípios: São Paulo (Capital), 
Grande São Paulo (Arujá, Atibaia, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Ita-
quaquecetuba, Mogi das Cruzes, Osasco, Parque São Luis, Poá, Roche-
dale, Santo Antonio, Suzano, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista), 
Região do ABC (Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul) e Litoral Pau-
lista (Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Itanhaem, Peruíbe, Praia Grande, 
Santos, São Sebastião, São Vicente, Ubatuba). 1.2. O responsável e Di-
retor Geral do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO é o Sr. Fer-
nando Jose Moredo e é responsável perante ANS, em conformidade com 
a RDC 79/2001 é o Dr. Julio Cesar de Machado Lobato. 1.3. O CENTRO 
TRASMONTANO DE SÃO PAULO opera Planos Pessoa Física e Pessoa 
Jurídica, 1.4. Os Planos são comercializados por empresas especializa-
das e por pessoal próprio; a apropriação ao resultado é feita mediante o 
registro das notas fiscais recebidas no exercício, na rubrica Despesas de 
Comercialização, conforme Plano de Contas Padrão da ANS, estipulado 
pela RN 322/2013. 1.5. O Patrimônio Líquido do CENTRO TRASMON-
TANO DE SÃO PAULO em 31/12/2018 é de R$205.395 que se encontra 
acima do Capital Social mínimo calculado e exigido pela RDC 77/2001. 
2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras: As 
demonstrações financeiras (contábeis) foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei n° 6.404/76 alteradas pela Lei 
n° 11.638/07 e pela Lei n° 11.941/09, e de acordo com o novo plano de 
contas da Agência Nacional de Saúde (“ANS”) instituído pela Resolução 
Normativa (“RN”) n° 322/2013, e alterações posteriores. 2.1 Principais 
práticas contábeis: O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, por 
ser uma associação sem fins lucrativos, está desobrigado de efetuar a 
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, bem como a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, conforme Regulamento do 
Imposto de Renda - RIR, Decreto 3000 de 26/03/99. As principais práticas 
contábeis adotadas pela Entidade estão descritas a seguir: 2.2.1 Apura-
ção do resultado:  o resultado das transações é apurado pelo 
regime de competência dos exercícios e considera as contraprestações 
emitidas de planos de assistência à saúde, que são contabilizadas com 
base nos contratos emitidos na modalidade de pré-pagamento, na data 
da competência da cobertura dos planos.  os eventos indenizá-
veis são constituídos de acordo com as faturas apresentadas pela rede 
credenciada, profissionais da saúde, clinicas, hospitais, laboratórios, etc, 
Como parte dessas faturas não são apresentadas dentro do período da 
sua competência, os eventos ocorridos e não avisados são registrados 
mediante constituição da Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisa-
dos (“PEONA”), calculados de acordo com Nota Técnica aprovada pela 
ANS. 2.2.2. Estimativas contábeis: As demonstrações contábeis incluem 
estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas 
com operações de crédito, estimativas do valor justo de determinados 
instrumentos financeiros, provisões para passivos contingentes, provi-
sões técnicas, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras 
similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas 
e premissas. 2.2.3. Moeda funcional e de apresentação das demons-
trações contábeis: A moeda funcional da Entidade é o real, mesma mo-
eda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 2.2.4. 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta 
movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco in-
significante de mudança de seu valor de mercado. 2.2.5. Créditos de ope-
rações com planos de assistência à saúde: São registrados e mantidos 
no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, 
em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de 
operações de assistência à saúde para os planos médico hospitalares. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa de contraprestação efetiva 
é constituída para os valores vencidos há mais de 60 dias para pessoa 
física. 2.2.6. Investimentos: São representados por participações em 
empresas controladas e avaliadas pelo método da equivalência patrimo-
nial. 2.2.7. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou 
construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorri-
dos durante a construção ou desenvolvimento de projetos. A depreciação 
dos bens é calculada pelo método linear às taxas definidas pela legislação 
do imposto de renda. O saldo da reserva de reavaliação, conforme facul-
tado pela Lei 11.638/07 será mantido até sua completa amortização, que 
segue a vida útil do bem reavaliado. 2.2.8. Arrendamento mercantil: Os 
contratos de arrendamento mercantil financeiro são reconhecidos no ativo 
imobilizado e no passivo de empréstimos e financiamentos, pelo menor 
entre o valor presente das parcelas mínimas obrigatórias do contrato ou 
valor justo do ativo, dos dois o menor, acrescidos, quando aplicável, dos 
custos iniciais diretos incorridos na transação. A depreciação dos bens é 
calculada pelo método linear às taxas definidas pela legislação do imposto 
de renda. Os contratos de arrendamento mercantil o benefício sobre o 
ativo arrendado é obtido, mesmo que tais pagamentos não sejam feitos 
nessa base. 2.2.9. Outros ativos e passivos (circulantes e não circu-
lantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for pro-
vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da 
Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passa-
do, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liqui-
dá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são regis-
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os 
ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realiza-
ção ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso 

CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
CNPJ 62.638.374/0001-94

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2018

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIOS 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Diretoria:    Fernando Jose Moredo - Presidente Célia Regina de Castro - Contadora CRC 1SP 149.352/O-5

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

ATIVO Notas 2018 2017
ATIVO CIRCULANTE  155.236 142.312
Disponível...................................................  69 223
Realizável...................................................  155.167 142.089
Aplicações Financeiras............................... 2.2.4 113.369 90.542
Aplicações Garantidoras de Provisões
  Técnicas...................................................  54.824 83.689
Aplicações Livres........................................  58.545 6.853
Créditos de Operações com
   Planos de Assistência à Saúde...............  40.517 48.798
Contraprestação Pecuniária/Prêmio
   a Receber................................................  40.517 48.798
Créditos Tributários e Previdenciários........  - 806
Bens e Títulos a Receber........................... 4 1.032 1.740
Despesas Antecipadas...............................  249 203
ATIVO NÃO CIRCULANTE........................  150.955 137.798
Realizável a Longo Prazo...........................  6.540 11.120
Depósitos Judiciais e Fiscais...................... 6 6.405 6.460
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo 5 135 4.660
Investimentos.............................................. 2.2.6 - 7 116.568 102.190
Participações Societárias Método
   de Equivalência Patrimonial....................  116.568 102.190
Participações Societárias em 
 Rede Assistencial Não Hospitalar..............  100 100
Participações Societárias
  em Rede Hospitalar..................................  116.468 102.090
Imobilizado.................................................. 2.2.7 - 8 27.414 24.124
Imóveis de Uso Próprio...............................  23.899 20.710
Imóveis - Não Hospitalares.........................  23.899 20.710
Imobilizado de Uso Próprio.........................  3.156 2.864
Não Hospitalares........................................  3.156 2.864
Outras Imobilizações..................................  359 550
Intangível....................................................  433 364
TOTAL DO ATIVO.......................................  306.191 280.110

EVENTOS PATRIMÔNIO SOCIAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016..................... 119.415 14.980 134.395
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas........... 14.980 (14.980) -
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício..................  26.372 26.372
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017..................... 134.395 26.372 160.767
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas........... 26.372 (26.372) -
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício..................  44.628 44.628
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018..................... 160.767 44.628 205.395

PASSIVO Notas 2018 2017
PASSIVO CIRCULANTE...................................  88.126 107.235
Provisões Técnicas de Operações de
   Assistência à Saúde........................................ 9 77.384 97.350
Provisões de Prêmios / Contraprestações.........  20.347 18.594
Provisão de Prêmio / Contraprestação
     Não Ganha - PPNG...................................... 9 20.347 18.594
Provisão de Eventos/Sinistros 
 a Liquidar para SUS.......................................... 9 13.957 15.557
Provisão de Eventos a Liquidar p/Outros 
Prestadores de Serv.Assistenciais..................... 9 28.685 51.643
Provisão para Eventos Ocorridos 
  e Não Avisados (PEONA)................................ 9 14.395 11.556
Outros Débitos de Operações
  com Planos de Saúde......................................  2.265 2.442
Outros Débitos de Operações com 
   Planos de Assistência à Saúde.......................  2.265 2.442
Tributos e Encargos Sociais a Recolher.............  2.045 2.380
Empréstimos e Financiamentos a Pagar............ 11 119 103
Débitos Diversos................................................  6.313 4.960
PASSIVO NÃO CIRCULANTE..........................  12.670 12.109
Provisões Técnicas de Operações 
de Assistência à Saúde......................................  10.345 9.768
Provisão de Eventos/Sinistros 
 a Liquidar para o SUS.......................................  10.345 9.768
Tributos e Encargos Sociais a Recolher.............  91 120
Parcelamento de Tributos e Contribuições.........  91 120
Empréstimos e Financiamentos a Pagar............ 11 123 4
Débitos Diversos................................................  2.111 2.217
Patrimônio Líquido/Patrimônio Social...........  205.395 160.767
Capital Social/Patrimônio Social........................  160.767 134.395
Lucros / Prejuízos - Superávits / 
 Déficits Acumulados ou Resultado...................  44.628 26.372
TOTAL DO PASSIVO.........................................  306.191 280.111

 Notas 2018 2017
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos
  de Plano de Assistência à Saúde.......................  484.447 448.544
Receitas com Operações de Assistência à Saúde..  484.447 448.544
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos.........  484.447 448.544
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos...  (363.127) (345.176)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados...........  (360.287) (348.560)
Variação da Provisão de Eventos /
  Sinistros Ocorridos e Não Avisados.......................  (2.840) 3.384
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS
 DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.................................  121.320 103.368
Outras Receitas Operacionais de 
 Planos de Assistência à Saúde...............................  3.078 7.674
Outras Despesas Operacionais com 
 Plano de Assistência à Saúde.................................  (16.963) (12.863)
Outras Despesas de Operações de Planos 
 de Assistência à Saúde...........................................  (3.403) (2.645)
Programas de Promoção da Saúde e 
 Prevenção de Riscos e Doenças.............................  (953) (2.102)
Provisão para Perdas Sobre Créditos......................  (12.607) (8.116)
RESULTADO BRUTO..............................................  107.435 98.179
Despesas de Comercialização.................................  (12.845) (16.182)
Despesas Administrativas........................................  (68.576) (62.082)
Resultado Financeiro Líquido...................................  3.555 3.131
Receitas Financeiras................................................  5.557 5.837
Despesas Financeiras..............................................  (2.002) (2.706)
Resultado Patrimonial...............................................  15.059 3.326
Receitas Patrimoniais...............................................  15.059 3.326
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 
 E PARTICIPAÇÕES................................................ 2.1 - -
RESULTADO LÍQUIDO............................................  44.628 26.372

 2018 2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS............................. 4.608 4.039
Recebimentos de Plano Saúde (+)........................ 477.869 445.829
Resgate de Aplicações Financeiras (+).................. 294.613 208.613
Recebimentos de Juros de Aplic. Financeiras(+)... 5.558 5.855
Outros Recebimentos Operacionais (+)................. 2.017 394
Pagamentos a Fornecedores / 
   Prestadores de Serviço de Saúde (-).................. (393.939) (333.418)
Pagamentos de Comissões (-)............................... (7.263) (10.080)
Pagamentos de Pessoal (-).................................... (15.624) (13.600)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)................... (13.531) (18.054)
Pagamentos de Tributos (-).................................... (23.140) (20.522)
Pagamentos de Processos Judiciais (-)
    Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)........................... (5.772) (5.910)
Pagamentos de Aluguel (-)..................................... (1.896) (2.080)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)............. (131) (163)
Aplicações Financeiras (-)...................................... (295.105) (249.176)
Outros Pagamentos Operacionais (-)..................... (19.048) (3.649)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO........................ (4.642) (3.056)
Pagamentos de Aquisição 
 de Ativo Imobilizado - Outros (-)............................ (4.642) (3.056)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (120) (1.224)
Pagamentos de Juros - Empréstimos / 
 Financiamentos/Leasing (-)................................... - (764)
Pagamentos de Amortização de Emp./
 Financiamentos/Leasing (-)................................... (120) (460)
CAIXA LIQUÍDO..................................................... (154) (241)
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA........................... (154) (241)
CAIXA - Saldo Inicial.............................................. 223 464
CAIXA - Saldo Final............................................... 69 223

Senhores Associados, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sa, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2.018 bem como as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes. Perspectivas e planos da Administração: O ano de 2018 em continua melhoria de seus sistemas 
de gestão de custos aperfeiçoou os processos ganhando eficiência operacional, melhorou o nível de atendimento para os beneficiários e fornecedores, ampliando e modernizando as unidades de atendimento 
e rede de credenciados. Esses sistemas juntamente com lançamento de novos produtos fizeram com que a entidade, apesar do cenário político econômico, obtivesse superávit de R$ 44,628 milhões, um 
aumento de 70%. Agradecimentos: Agradecemos confiança todos seus associados pelo apoio e confiança demonstrados e aos nossos funcionários, colaboradores e corretores pelo empenho e dedicação, 
e o apoio dos Órgãos Reguladores que de alguma forma contribuíram para o bom desempenho da Entidade em 2018. São Paulo, 01 de março de 2019.

contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.10. Provisões 
técnicas: Entre os critérios a serem observados para constituição de pro-
visões técnicas, foi deliberada pela ANS a constituição da Provisão para 
Eventos Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), que consiste basicamente 
na modificação do momento do reconhecimento do evento de “quando 
avisados” para “quando ocorridos”, calculado de acordo com Nota Técnica 
Atuarial aprovada pela ANS. 2.2.11. Provisão de Eventos a liquidar com 
operações de assistência à saúde: São registrados com base nas fatu-
ras de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela operadora, 
em contrapartida à conta de despesa de eventos indenizáveis líquidos 
(custo de serviços prestados), quando relativa a serviços de assistência 
prestados aos seus associados. Essas contas de resultado incluem tam-
bém outros custos de pessoal e custos de atendimento da rede própria. 
2.2.12. Empréstimos e financiamentos: São registrados pelo valor do 
principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data 
do balanço. 3. Contraprestações pecuniárias a receber: O faturamento 
das mensalidades dos planos é emitido por boletos de cobrança bancária 
e registrado na contabilidade pelo regime de competência, o saldo desta 
rubrica refere-se aos valores das mensalidades a receber deduzidas das 
vencidas a mais de 60 dias. 
4. Títulos e Crédito a Receber: 31/12/2018 31/12/2017
Agencias/Concessionárias (1).............. 555 727
Créditos a Receber............................... 477 1.013
 1.032 1.740
(1) Refere-se a primeira mensalidade recebida pelos agentes/conces-
sionárias na comercialização dos planos junto aos novos associados.

5. Outros Valores e Bens: Refere-se a cheques devolvidos e cheques 
pré-datados de acordos efetuados com associados de mensalidades pen-
dentes. 6. Depósitos Judiciais: Estão representados na rubrica “Valores 
e Bens” no Ativo Não Circulante e são provenientes de ações judiciais em 
andamento, cuja previsão de ganho e recebimento deve ultrapassar 365 
dias. 7. Investimentos: As principais informações das participações so-
cietárias, mantidas em 31 de dezembro de 2018 são:

 Saldo em Resultado de Participação Saldo em  Resultado em Participação
Empresa 31/12/2017 em Controladas 31/12/018 em controladas em 31/12/2017
IGESP S/A Centro Médico
Cirurg. Inst. Gast. SP.............................  102.090 14.378 116.468 2.430
Farmácia Trasmontano Ltda................. 100 - 100 -
Total Geral........................................... 102.190 14.378 116.568 2.430

O resultado de Participação em controladas, é resultante da equivalência 
patrimonial entre o valor investido e o patrimônio líquido da controlada. 
8. Imobilizado:   2018  2017
 Custo
 Corrigido e Deprec.
Contas Reavaliado Acumulada Líquido Líquido
Imóveis Uso Próprio 
 Não Hospitalares..................... 28.123 4.224 23.899 20.710
Maquinários e Equipamentos.... 1.275 698 577 659
Instalações................................ 2.031 699 1.332 1.304
Equip.Inform.............................. 1.436 1.244 192 204
Móveis e Utensílios................... 1.773 1.053 720 545
Veículos.................................... 496 161 335 152
Benfeitorias bens de Terceiros..  1.235 876 359 550
Total.......................................... 36.369 8.955 27.414 24.124
9. Provisões Técnicas:  2018 2017
Provisão de Premio/Contraprestação
  não Ganha -PPNG.................................................. 20.347 18.593
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/SUS.......... 13.957 15.557
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/
   Outros prestadores Serviços Assistenciais............ 28.685 51.644
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
   (rede credenciada) -PEONA.................................. 4.328 3.424
Provisão de Eventos Ocorridos e 
Não Avisados (SUS)- PEONA.................................. 10.067 8.132
TOTAL...................................................................... 77.384 97.350
Por determinação da Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS o 
calculo da Nota Técnica da PEONA foi acrescido dos valores referentes 
ao Ressarcimento ao SUS, sendo essa a razão do aumento dessa provi-
são. Os valores que compõe referido cálculo são os valores brutos rece-
bidos do SUS. 10. Processos Judiciais: O Centro Trasmontano de São 
Paulo possui processos judiciais, onde responde tanto no polo ativo como 
no polo passivo, no montante de R$ 11.633 milhões, conforme discrimina-
do. A posição da assessoria jurídica sobre os processos cíveis e trabalhis-
tas movidos contra a Entidade, tem probabilidade de perda remota, razão 
pela qual não há necessidade de constituição de provisão. Os processos 
de ações cíveis contra terceiros, a entidade já obteve acordos em 90% 
dos processos e nos 10% restantes, a probabilidade de ganho é certa.
Natureza.................................................................. Valor Total
Trabalhistas............................................................... 2.027
Cíveis - Passiva........................................................ 9.606
Total.......................................................................... 11.633

11. Empréstimos e Financiamentos: São empréstimos contraídos junto 
a Instituições financeiras e estão classificados no circulante os valores 
com vencimento até 12 meses no montante de R$ 119 e no não circulante 
R$ 123. 12. Cobertura de Seguros: Os seguros são contratados sob a 
forma de limite máximo de indenização único, valores considerados sufi-
cientes pela Administração da Entidade para cobrir eventuais riscos e per-
das sobre os ativos. Os principais seguros e suas respectivas coberturas 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 estão relacionados no quadro abaixo:
Garantias Contratadas Cobertura 2018 Cobertura 2017
Incêndio, raio, 
 explosão e vendaval....................... 5.000 5.000
Danos elétricos comuns.................. 100 100
Roubo e furtos de bens.................. 50 50
Equipamentos eletrônicos............... 100 100
Perda/ Pagamento Aluguel.............. 300 300
Responsabilidade civil.................... 100 100
Queda de Vidros/
 Anúncios Luminosos...................... 11 11
Roubo /Valores em Transito............. 10 10
Roubo/ F.Qualif. Val Internos........... 25 25
Vendaval/ciclone/tornado................ 300 300
Recomposição de documentos....... 100 100
Despesas Fixas - Pl 6 meses.......... 1.000 1.000
Total................................................ 7.096 7.096
13. Ressarcimento ao Sus: A Operadora procedeu aos lançamentos 
contábeis do ressarcimento ao SUS apenas para atendimento do dispos-
to na IN n° 05 de 30/09/2011, efetuando os registros contábeis dos avisos 
recebidos no exercício de 2016 pelo percentual histórico de cobrança (% 
hc). Os valores devidos até 30/04/2017, foram parcelados em até 180 me-
ses de acordo com as Leis 11.941/09 e 13.043. 14. Eventos Medicos 
Hospitalares: A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS 
MÉDICO HOSPITALAR ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR do Docu-
mento de Informações Periódicas - DIOPS do 4°. Trimestre de 2018 está 
em conformidade com Oficio Circular DIOPE N° 01, de 01/01/2013, refe-
rente aos planos individuais firmados, posteriormente à Lei n° 9.656/1998, 
com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Co-Participação e Outras Recuperações)

Planos Individuais/Familiares antes da Lei: 41111101
 Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Própria 1.333.149,08 2.344.120,88 23.619,83 32.769.014,88 - - 36.469.904,67
Rede Contratada 2.422.491,67 1.968.887,28 969.216,98 5.647.570,56 2.256.901,00 619.725,12 13.884.792,61
Total 3.755.640,75 4.313.008,16 992.836,81 38.416.585,44 2.256.901,00 619.725,12 50.354.697,28

PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS LEI: 41111102
 Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Própria 6.089.352,03 12.355.837,95 191.261,08 123.880.738,15 - - 142.517.189,21
Rede Contratada 34.147.669,49 28.308.209,82 18.107.215,35 43.866.265,21 7.318.041,49 2.415.775,98 134.163.177,34
Total 40.237.021,52 40.664.047,77 18.298.476,43 167.747.003,36 7.318.041,49 2.415.775,98 276.680.366,55

PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS PÓS LEI: 41111106
 Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Própria 1.580.043,28 1.861.568,28 27.466,41 9.543.832,19 - - 13.012.910,16
Rede Contratada 6.792.747,78 3.606.223,21 1.060.010,72 4.845.327,94 227.467,07 104.932,99 16.636.709,71
Total 8.372.791,06 5.467.791,49 1.087.477,13 14.389.160,13 227.467,07 104.932,99 29.649.619,87

Ilmos. Srs. Diretores do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAU-
LO - TRASMONTANO - São Paulo (SP). Opinião: Examinamos as 
demonstrações contábeis do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO 
PAULO - TRASMONTANO, que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o período findo naquela data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do CENTRO TRAS-
MONTANO DE SÃO PAULO - TRASMONTANO, em 31 de dezem-
bro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisio-
nadas pela ANS - Agência Nacional de Saúde. Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores independentes pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Respon-
sabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração da Entidade é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 

é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos 
auditores independentes pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguran-
ça razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de frau-
de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmen-
te ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-

e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de au-
ditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da En-

a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade ope-
racional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacio-

demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. Outros Assuntos: Farmá-
cia Trasmontano Ltda. A empresa Farmácia Trasmontano Ltda., 
controlada pelo Centro Trasmontano de São Paulo, teve suas de-
monstrações contábeis por nós auditadas. IGESP S/A: A entidade 
é controladora do IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico Instituto 
de Gastroenterologia de São Paulo, que teve suas demonstrações 
contábeis por nós auditadas. São Paulo, 04 de março de 2019.

MAION & OLIVEIRA, AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
CRC - 2PA0262/T-9

José Aparecido Maion - Contador CRC 1-SP117.681/O-3

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  43.694.750,01 39.191.847,54
Caixa e Equivalentes a Caixa  7.630,45 245,15
Arrendamentos a Receber  45.154,00 29.227,00
Imóveis a Venda  43.641.965,56 38.121.229,49
Tributos a Recuperar  - 1.041.145,90
Não Circulante  7.212.082,13 555.297,76
Creditos a Receber  226.217,73 251.975,38
Titulos a Receber  100.627,66 100.627,66
Depósitos e Cauções  6.704.771,40 22.229,38
Investimentos  180.020,17 180.465,34
Imobilizado  54.233,24 54.233,24
(-) Depreciações Acumuladas  (54.233,24) (54.233,24)
Intangível  445,17 445,17
Total do Ativo  50.906.832,14 39.747.145,30

Passivo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  52.166,87 863.877,53
Obrigações Tributarias  52.166,87 863.877,53
Não Circulante  87.472.514,05 70.636.579,59
Creditos de Pessoas Ligadas  49.220.467,17 64.367.829,71
Tributos Parcelados  4.963.002,77 6.268.749,88
Recebimento Antecipado  33.289.044,11 -
Passivo a Descoberto  (36.617.848,78) (31.753.311,82)
Capital Social  7.214.664,00 7.214.664,00
(-)Prejuizos Acumulados  (43.832.512,78) (38.967.975,82)
Total do Passivo  50.906.832,14 39.747.145,30

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2018
  2018/R$ 2017/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  1.869.556,00 1.793.228,00
(-) Impostos S/Arrendamentos  68.238,81 65.471,15
Receita Operacional Liquida  1.801.317,19 1.727.756,85
Despesas Administrativas  267.662,94 307.075,58
Impostos e Taxas  3.221.043,26 956.930,55
Despesas Financeiras  3.003.264,15 2.991.199,91
Outras Receitas  8.180,31 25.947,30
Prejuizo Antes dos Efeitos Fiscais  (4.682.472,85) (2.501.501,89)
Contribuição Social e I.R.  182.064,11 179.957,54
Prejuizo Líquido do Exercício  (4.864.536,96) (2.681.459,43)

Demostração das Mutações do Patrimonio Líquido
  Capital Social Reservas de Lucros Lucros/ Prejuizos Acumulados Total do Patrimonio Líquido
Em 31/12/2017  7.214.664,00 - (38.967.975,82) (31.753.311,82)
Resultado do Exercicio  - - (4.864.536,96) (4.864.536,96)
Em 31/12/2018  7.214.664,00 - (43.832.512,78) (36.617.848,78)

Notas Explicativas
1-As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com
o CPC PME, em concordância com ás Leis n 6404/76,11638/2007 
e 11941/2009. 2 -As receitas e despesas são reconhecidas no re-
sultado pelo regime de competência. 3-As depreciações e amor-
tizações foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas 
pela legislação tributária. 4-O Capital Social é de R$ 7.214.664,00
totalmente integralizado e representado pôr 5.194.518.554 ações 
ordinárias sem valor nominal. 5-O imposto de Renda e Contri-
buição Social são apurados com base no lucro presumido. 6-A  
entidade suspendeu definitivamente suas atividades industriais
em Outubro de 1997.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018

COMPANHIA NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - C.N.P.J. 61.339.917/0001-00
Relatório da Diretoria: SSenhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro 
de 2018. Estamos à disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 26 de Fevereiro 2019

A Diretoria
Marcial Celso de Lima
CRC 1SP165694/O-5

Hotel Majestic S/A
CNPJ - 43.121.946/0001-19

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Convocação
São convocados os Srs. Acionistas a se reunir em A.G.O.E, que se realizarão no dia 27/04/2019, às 10:30 hs, na
sede social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre as se-
guintes ordens do dia: I - Ordinária a) prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) destinação do lucro líquido do
exercício findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II - Extraordinária a) exame e deliberações a res-
peito da proposta da Diretoria para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumu-
lados; b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital social. c) Cancelamento de 373.325 ações em custódia
na tesouraria. d) Alteração do valor nominal das demais ações da empresa de R$ 1,00 para R$ 1,1194. Comunica-
mos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133
da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Águas de Lindóia, 20 de março de 2019.
José Artur Bernardi - Diretor Presidente. 21,22 e 23/03/2019
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São Paulo, sábado a segunda-feira, 23 a 25 de março de 2019Página 6

Especial

Ivanir Ferreira/Jornal da USP

Crônicas de guerra que tratam da revolta dos mouriscos 
contra as imposições da monarquia católica na Espanha, 
no século XVI, permitiram conhecer a cultura deste 

povo de origem de muçulmana que viveu na Península Ibérica 
por séculos. O levante resultou na Guerra de Granada que se 
estendeu por longos três anos e terminou na deportação dos 
mouriscos para outros reinos hispânicos. 

Os relatos constam das crônicas de Diego Hurtado de Mendo-
za (diplomata da nobreza local) e de Luis del Marmol Carvajal 
(soldado), que integram o conjunto de fontes analisados pela 

historiadora Ximena León Contrera em sua pesquisa de dou-
torado na Faculdade de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP.

Mendoza era de uma família nobre de Granada e sua escrita 
sobre a guerra foi feita em linguagem mais formal e erudita. 
Já Carvajal atuou diretamente no combate de guerra e por 
pertencer a um extrato social mais baixo, desenvolveu uma 
narrativa mais popular e menos rebuscada. Ambos os depoi-
mentos trouxeram informações sobre o dia a dia dos mouriscos 
em Granada e as estratégias que utilizaram para preservar sua 
identidade cultural e religiosa, relata Ximena. 

Boa parte da pesquisa se baseou nas edições impressas nos 
anos de 1627 e 1776, de Mendoza, e de 1600, de Carvajal. Os 
principais documentos analisados foram a História del Rebe-

Forçados 
ao batismo, 
descendentes 
de muçulmanos 
lutaram para 
preservar 
cultura

Cronistas de guerra relatam confl itos que levaram mouriscos a serem expulsos de sua
própria terra para outros reinos hispânicos

As pragmáticas de reis católicos impunham aos mouriscos o batismo cristão e a proibição de cultos islâmicos. 
Também não se podia falar, ler e escrever em árabe e os livros tinham que ser entregues

aos agentes da coroa real. Desenho de Christoph Weiditz (1529)

lion y Castigo de os Moriscos del Reyno de Granada, de Luis 
del Marmol Carvajal e Guerra de Granada, que hizo El Rey 
D. Felipe II. Contra los moriscos de aquel reino, sus rebeldes, 
de Diego Hurtado de Mendoza, que se encontram disponíveis 
para consulta on-line na Biblioteca Nacional de España.

Os mouriscos (palavra que deriva de mouro) eram os des-
cendentes da população muçulmana que foram forçados ao 
batismo cristão pelas pragmáticas (ordens) de reis católicos 
depois da rendição do último rei muçulmano em Granada 
(Espanha), em 1492.  A partir deste período e ao longo do 
século XVI, as perseguições contra os recém-convertidos se 
tornaram cada vez mais intensas, relata o estudo.

Em Granada, onde aconte-
ceu o levante narrado pelos 
cronistas, os muçulmanos 
eram um grupo demografi ca-
mente forte e se destacaram 
pelo manejo da terra e o 
cultivo de variedades apre-
ciadas na culinária mourisca: 
plantavam amêndoas, fi gos, 
azeitonas, uvas-passas, hor-
taliças, laranjas, limões e em 
especial a amoreira, de onde 
se criava o bicho da seda. 

Nesta região, ainda que 
submetidos à cultura e aos 
costumes católicos, alguns 
grupos viviam sua fé de forma 
clandestina e por isso eram 
considerados um grupo à 
parte. Outros dissimulavam 
e fi ngiam abraçar a fé cristã, 
mas em sua intimidade, man-
tinham costumes e rituais islâ-
micos, relata a pesquisadora.

Não se podia falar, ler e 
escrever em árabe

Conforme os mouriscos persistiam em manter suas práticas 
culturais e religiosas, a pressão das autoridades se tornou cada 
vez mais intensa. As pragmáticas publicadas pela monarquia 
interferiram, inclusive, no dia a dia das pessoas: elas foram 
proibidas de falar, ler e escrever em árabe e os livros nesse 
idioma tiveram que ser entregues aos agentes da coroa. 

As cerimônias sociais (batismos, casamentos e funerais) 
deveriam seguir liturgias das festas cristãs, sem músicas e 
canções mouriscas, e as mulheres foram impedidas de usar 
vestimentas tradicionais como as almalafas (manto que cobre 
o corpo dos ombros aos pés), as marlotas (capuz) e a hena, 

Trajes de mulheres mouriscas. Desenho de Christoph Weiditz (1529).

usada em tintas de cabelo (e mesmo nas barbas dos homens), 
adornos e tatuagens.

Ainda sobre as mulheres, as fontes analisadas mostram a 
importância delas nas comunidades mouriscas: trabalhavam 
no campo e nas fábricas de sabão e de pólvora e serviram 
também como mão de obra na construção em transporte de 
cargas. Na sericultura, colhiam folhas da amoreira para os 
bichos da seda e faziam os delicados fi lamentos dos ninhos 
para elaboração da seda.

Além das pressões do dia a dia, alguns prognósticos proféti-
cos (profecias) que circulavam entre os mouriscos incitavam 
o enfrentamento contra os governantes e também foram 
apontados como motivação do levante: as mensagens faziam 
alusão de que o sofrimento presente compensaria e levaria 
a um resgate de um modo de vida do período islâmico da 
Península Ibérica.

Mesmo depois de muita resistência, no fi nal, a guerra foi 
inevitável, conta a pesquisadora. Na região das Alpujarras 
(Granada), onde a revolta efetivamente começou, as crônicas 
informam sobre várias movimentações de mouriscos e qua-
drilhas de salteadores armados que precipitaram o levante 
contra a coroa. 

As narrativas indicaram que se tratou de uma revolta san-
grenta e ainda que os protagonistas, sem muitos recursos e com 
pouco contingente, tentassem resistir, terminaram rendidos e 
castigados. Como consequência do confl ito, milhares de mor-
tos e cerca de 84 mil pessoas deportadas de sua própria terra 
para outros reinos hispânicos, muitas inclusive escravizadas.

A pesquisa parte das crônicas da guerra de Granada, mas 
trata também do s períodos anterior e posterior a esses even-
tos e que desembocaram na expulsão defi nitiva dos mouros 
da Espanha, incluindo os debates religiosos e relacionados 
com a “razão de estado” que permearam a questão mourisca.Expulsão dos mouriscos no porto de Denia, na Espanha. Por Vicente Mostre.
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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
SEGUNDA 25 de março de 2019. Dia de Santa Lúcia, São De-
sidério, São Quirino, São Irineu de Sírmio, e Dia do Anjo Lelahel, 
cuja virtude é o idealismo. Dia da Anunciação do Senhor. Hoje 
aniversaria a atriz Aretha Franklin que completa 74 anos, o cantor e 
compositor Elton John que nasceu em 1947 e a atriz Sarah Jéssica 
Parker que chega aos 51  anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é ambicioso e pode tornar-se 
célebre e famoso. Uma natureza sempre direta, rápida e impulsiva. 
Muitas vezes se expressa de forma original, criativa ou artística; é 
muito jovial e com magnetismo pessoal. Enfrenta os desafi os de 
maneira idealista e otimista. Tem boas chances através da ciência 
ou das artes de obter fama e fortuna. Porém, no lado negativo, deve 
evitar a ambição exagerada e a não utilizar o poder para fi ns ilícitos. 

Dicionário dos sonhos
BARBA – Se for uma barba normal está sempre relacio-
nada a riquezas, melhoria e prosperidade. Grande demais, 
indica que seus projetos não se realizarão. Barba escura, 
preta é riqueza. Branca, solução favorável de seus projetos. 
Fazer a barba é aviso de um negócio inesperado. Barba 
cheia é riqueza. Corta-la é sinal de sorte durante três dias. 
Números de sorte: 09, 12, 18, 35, 43 e 88.

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

Esta segunda é o vigésimo dia da lunação . De manhã fi camos mais reservados e racionais. O melhor é tomarmos 

uma postura realista e prática. Neste começo de semana, as pessoas tendem a estar mais prestativas e solícitas. 

Por isso, as ajudas e os conselhos racionais serão melhores recebidos. E serão de grande valia para resolvermos 

algum problema que esteja nos afl igindo emocionalmente. Em todos os assuntos à tarde e à noite será melhor 

manter a rotina e fi car atento com imprevistos.
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O Sol no seu signo se acentua o 
interesse por atividades fi nanceiras. 
Tudo deve ser bem planejado, com 
todo cuidado para ser feito depois 
do aniversário e nada dar errado. O 
momento é bom para fi rmar acordos 
e parcerias e levar adiante os proje-
tos de vida 74/774 – Verde.

Use a autoconfi ança que aumenta a 
força do pensamento positivo e ajuda 
a resolver assuntos perturbadores. 
Cuidado com confusões querendo 
alterar situações que não o agradam. 
Controle a vontade de jogar tudo para 
o alto, analise, pondere e espere. 
89/989 – Branco.

O começo desta semana tende a 
fortalecer suas boas intenções, o 
esforço e dedicação. Haverá um 
forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis. Interceda 
ou ajude alguém nos negócios e não 
haja por impulso ou sob a primeira 
impressão. 82/282 – Amarelo.

O idealismo está no ar neste dia do 
seu astro, a Lua na fase cheia. Muita 
calma ao lidar com situação difícil 
no ambiente de trabalho. O começo 
do dia com a lua fora de curso não 
é bom para viagens. Tendência a 
brigas sentimentais desde manhã. 
29/529 – Cinza.

Há a tendência a imprevistos com 
a Lua fora de curso nesta segunda.  
Haverá proximidade através de 
gostos comuns que irão se realizar. 
As crises são superadas pela capa-
cidade de comandar a pessoas em 
prol da realização de seu desejo. 
23/123 – Amarelo.

Precisa resolver algo decisivo em re-
lação às parcerias sociais e prestação 
de serviço no trabalho. As atitudes 
de precipitação e necessidade de 
afi rmação a qualquer custo geram 
rompimentos e afastam pessoas. 
À noite a comunicação fi cará mais 
fácil. 44/644 – Verde.

Defi na prioridades na sua vida até 
o começo de abril. Muito do que 
planeja fazer pode não dar certo e 
terá que ser modifi cado. O dia leva 
a precipitação e a necessidade de 
afi rmação. Por isso, a ajuda e os 
conselhos racionais serão melhores 
recebidos. 25/225 – Azul.

A Lua fora de curso aconselha  a 
manter a rotina e não esperar de-
mais dos acontecimentos. Precisa 
dedicar-se a algo constante e evitar 
algo passageiro. Dê um novo rumo 
a sua vida, fazendo as concessões 
necessárias diante de difi culdades. 
37/237 – Branco.

Com Sol na casa da família há maior 
afetividade que garante bons mo-
mentos íntimos e no contato com 
pais, fi lhos e irmãos. Irá se aproximar 
de suas raízes e dos lugares em que 
viveu no passado. O contato com os 
amigos tende a ser muito positivo. 
21/321 – Cinza.

O Sol na casa três provoca mudanças, 
viagens e lhe dá maior liberdade para 
novas conquistas. A vida pode ter 
mudanças positivas, mas também 
negativas. Neste começo de sema-
na, as pessoas tendem a estar mais 
prestativas e solícitas, use isso bem 
em seu proveito. 32/232 – Amarelo.

Saia da rotina divirta-se junto de 
pessoas com que tem afi nidade. 
Confl ito nas relações ainda ocorre, 
por isso relaxe e tenha compreensão 
das situações. O começo do dia leva 
a precipitação e a necessidade de 
afi rmação a qualquer custo, tome 
cuidado. 28/428 – Verde.

Controle as emoções que podem 
provocar situações tensas bem cedo. 
Cuidado com a Lua fora de curso, 
já que o período é estéril e incerto, 
não é hora de agir até a Lua entrar 
em seu signo. Nada deve ser feito ao 
acaso, sem planejamento e cuidado. 
36/436 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o amor entre os dois: Materiais para 
a simpatia: 1 Rosa. Numa linda manhã de sexta-feira, 
segure uma rosa com bastante emoção, sentimento e 
fé, pronuncie o nome do amado(a) e coloque a planta 
num vaso com água fi ltrada. Pela noite, retire pétala 
por pétala da rosa dizendo a cada uma: “Que (nome 
do amado(a)) tenha cada vez mais amor por mim!”.
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O lançamento da Maersk é resultado da fusão da Maersk 
Line com o negócio de gerenciamento de cadeia de su-
primentos, anunciado em setembro passado, e faz parte 

da estratégia de três partes da “empresa-mãe”, de transformar 
a maior empresa de transporte de contêineres em integradora 
de logística global, combinando ativos pesados com inteligência 
da cadeia de suprimentos e serviços digitais. 

 
A Maersk agora oferece um conjunto completo de soluções, 

gerenciamento e serviços da cadeia de suprimentos, incluindo 
despachos alfandegários, rastreamento de mercadorias, gerencia-
mento de estoques e manuseio de terminais, além de uma rede 
de caminhões, ferrovias e navios para movimentar mercadorias 
em contêineres no mundo todo. 

 
Como parte disso, a Maersk está olhando para estratégias 

orgânicas, bem como potenciais oportunidades de parceria, 
investimento ou aquisição para construir sua rede de ponta a 
ponta, totalmente integrada de terra a mar em toda a região da 
Costa Leste da América do Sul. “Não somos mais apenas uma linha 
de transporte, reformulamos completamente a nossa empresa 
e desenvolvemos uma rede integrada de caminhões, ferrovias, 
terminais e navios”, afi rma Antonio Dominguez, Diretor Executivo 
da Maersk East Coast South America. 

“Nosso objetivo é continuar construindo essa rede no Brasil, 
na Argentina e no Uruguai para fornecer soluções personaliza-
das aos clientes. O anúncio de hoje faz parte de uma estratégia 
que agora completa dois anos, mas o timing de tudo é perfeito, 
uma vez que a greve dos caminhoneiros paralisou o transporte 
em todo o Brasil no ano passado, e desde então, levou muitas 
empresas a procurar por uma empresa que integrasse todas as 
soluções”, acrescenta. 

 
De fato, a Maersk marcou sua visão de se tornar uma in-

tegradora global em 2017 antes de anunciar a aquisição da 
Hamburg Süd no fi nal do mesmo ano por 3,7 bilhões de eu-

ros, consolidando a posição 
da Maersk como a principal 
transportadora no Brasil e no 
resto do mundo. A Maersk fez 
vários investimentos e desin-
vestimentos no Brasil, de na-
vios a portos, excedendo US$ 
4 bilhões desde 2008. Esse 
número exclui a aquisição da 
Hamburg Süd. 

 
“Estamos em uma posição 

forte com uma vantagem com-
petitiva que combina operações 
de ativos com recursos locais e 
globais para fornecer soluções 
de ponta a ponta e explorar 
mercados que cobrem toda a 

Serviço de logística integrada 
para Brasil, Argentina e Uruguai

A A.P. Moller Maersk acaba de lançar a Maersk, um novo fornecedor integrado de logística de ponta a ponta que oferece pela primeira vez transporte e 
serviços de mercadorias em contêineres por terra e mar para clientes brasileiros, argentinos e uruguaios

jornada do produtor ao consumidor”, afi rma Gustavo Paschoa, 
Diretor Comercial da Maersk Costa Leste da América do Sul. 
“Temos equipes especializadas em todas as áreas de gestão da 
cadeia de suprimentos. Então, por exemplo, se um cliente quer 
apenas o serviço de despachante aduaneiro, nós temos uma 
equipe dedicada para isso. 

Porém, se um cliente quer que a gente cuide de todo o pla-
nejamento logístico e necessidades de sua empresa, bem como 
gerenciar suas fi nanças comerciais, temos uma equipe para isso 
também”, acrescenta. A Maersk estima que o mercado anual de 
logística global envolvendo transporte de contêineres, logística 
de contratos, agenciamento de carga tradicional e gerencia-
mento da cadeia de suprimentos valem uma receita anual de 
USD615 bilhões. 

 
A.P. Moller-Maersk tem mais de 89.000 funcionários no mundo, 

630 navios de carga e está presente em mais de 130 países. Ou-

A.P. Moller-Maersk tem mais de 89.000 funcionários no mundo, 630 navios de carga e está presente em mais de 130 países.
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Troels Stovring, CEO do Twill.
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tras subsidiárias incluem a Svitzer, que opera 430 rebocadores, a 
Maersk Supply Service que opera 70 navios de apoio e a Maersk 
Drilling que possui 22 navios. 

 

Despachante digital
A Maersk se digitaliza no País e lança Twill para simplifi car 

a logística da nona maior economia do mundo e fomentar 
a competitividade. Criado com o objetivo de simplifi car o 
transporte marítimo para os clientes, Twill é um despachante 
digital. Lançado em abril de 2017, Twill permite que o cliente 
reserve, gerencie e monitore seus embarques em poucos 
cliques – desde cotação e documentação até a entrega. Com 
Twill, uma inovação da Maersk, o transporte marítimo nunca 
foi tão simples. Saiba mais em: (www.twill.net).
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Quando há um desnível 

entre informações 

de vendedores e 

compradores sobre 

determinada transação, 

ela não acontece

Ou acontece de maneira 
negativa, desestimu-
lando que outras tran-

sações semelhantes ocorram. 
Pense na situação em que, ao 
adquirir um produto ou servi-
ço, você pagou um preço muito 
acima do normalmente prati-
cado no mercado. Ou ainda, 
não obteve informações sobre 
o serviço contratado e acabou 
levando “gato por lebre”. 

Difi cilmente você voltará a 
comprar na mesma loja, pois 
quanto maior o nível de assi-
metria das informações, menos 
efi cientes são os mercados e 
mais custos são exigidos para 
realizar uma transação. Para 
que um mercado prospere, 
compradores e vendedores 
precisam confi ar nas informa-
ções disponíveis para decidir 
se, como e quando realizarão 
uma transação. É aqui que 
entra o blockchain.

Blockchains reduzem a assi-
metria das informações entre 
compradores e vendedores, fa-
vorecendo que negócios bené-
fi cos aconteçam. Isso porque 
as infraestruturas blockchain 
reduzem “custo de verifi cação” 
e “custo de rede”, tornando 
os mercados mais seguros e 
efi cientes, além de expandir 
os tipos de transações que 
estamos dispostos a participar. 
Mas o que são esses custos?

Custos de verifi cação são 
todos os gastos necessários 
para verifi car de forma barata 
os atributos de uma transa-
ção específi ca, sem incorrer 
em custos adicionais. Todo 
blockchain é importante por 
reduzir “custos de verifi cação”. 
Porém, modelos de negócios 
apenas baseados em processa-
mento de transações não serão 
sustentáveis no longo prazo.

Blockchains são revolucio-
nários por reduzirem “custos 
de rede” – todos os gastos 
de mão-de-obra e capital ne-
cessários para garantir que 
transações aconteçam. 

Hoje, os “gigantes da inter-
net” detém de uma enorme 
quantidade de informações 
sobre os usuários e usam esses 
dados acumulados para cobrar 
preços mais altos?—?não dos 
consumidores que se utilizam 
de seus produtos “gratuita-
mente”?, mas sim de mercados 
adjacentes, como publicidade. 
Além do risco de privacidade 
em expor nossas vidas digitais 
a um pequeno número de par-

ticipantes, essa concentração 
tem implicações diretas e 
profundas para a concorrência. 

Ao possibilitar a realização 
de transações entre indivíduos 
e empresas sem atribuir poder 
de mercado a um intermediário 
central, as plataformas digitais 
construídas em cima de blo-
ckchains podem transformar 
os mercados concentrados em 
mercados substancialmente 
mais competitivos. Isso tam-
bém pode reduzir as barreiras 
à entrada de startups e levar ao 
surgimento de novos negócios.

É comum defensores dos 
blockchains privados aponta-
rem o desnível dos blockchains 
públicos com as estruturas 
regulatórias existentes. Entre 
as críticas, estão a difi culdade 
de monitorá-los e controlá-los, 
bem como o lento processa-
mento das transações – se 
comparados com a velocida-
de dos blockchains privados 
–, a falta de fl exibilidade e o 
alto consumo de energia. No 
entanto, no que blockchains 
privados deixam a desejar se 
comparados com blockchains 
públicos?

Blockchains privados não 
potencializam o “custo da 
rede”. Somente Blockchains 
públicos – não permissionados, 
combinados com um token 
nativo – design de incentivo – 
podem ser usados para iniciar 
uma plataforma digital sem a 
necessidade de um intermedi-
ário central. 

Impulsionadas apenas pelos 
“designs de incentivo” incor-
porados em seu protocolo, as 
plataformas “públicas” des-
frutam dos benefícios de uma 
infraestrutura sem o principal 
custo normalmente existente, 
que é o poder de mercado. 

Ao reduzir o custo da rede, 
os blockchains públicos tam-
bém possibilitam uma defi ni-
ção refi nada dos direitos de 
propriedade digital, incluindo 
direitos sobre os dados sub-
jacentes. Nesse contexto, 
novos modelos de negócios 
nascem trazendo transforma-
ções extremamente benéfi cas 
à sociedade. 

Ou seja: a volta da com-
petição em mercados antes 
extremamente concentrados, 
um realinhamento dos direitos 
de propriedade digital, o sur-
gimento de novos produtos e 
serviços e, por fi m, a criação 
de plataformas sem o princi-
pal custo, que é o poder de 
mercado.

(*) - É especialista em Blockchain, 
membro-fundadora da Oxford 

Blockchain Foundation, co-fundadora 
do The Global Strategy e co-autora 
do livro “Criptomoedas no cenário 

internacional”.

Os avanços econômicos 
proporcionados

pelos blockchains
Tatiana Revoredo (*)

O prefeito de Bolonha, Vir-
ginio Merola, decidiu declarar 
“guerra” a um dos pratos que 
mais simbolizam a gastronomia 
italiana no exterior, mas que 
não tem nada a ver com o nome 
que o batiza: o espaguete à 
bolonhesa. No fi m de fevereiro, 
Merola, do centro-esquerdista 
Partido Democrático, publicou 
uma mensagem no Twitter 
reclamando dos pratos mundo 
afora que recebem o nome de 
sua cidade.

“Caros cidadãos, estou cole-
cionando fotos de espaguete à 
bolonhesa ao redor do mundo, 
a propósito de fake news. Esse 
chega de Londres. Se puderem, 
me enviem as suas”, disse. A 
imagem mostra uma lousa de 
um restaurante londrino com 
os dizeres “Especialidade da 
casa: espaguete à bolonhesa”. 
Em resposta, usuários posta-
ram inúmeras fotos de pratos e 
produtos que fazem referência 
a Bolonha.

“É estranho sermos famosos 
no mundo por um prato que não 
é nosso. Estamos felizes pela 
atenção dedicada à cidade, mas 

Virginio Merola, prefeito de Bolonha,

participa de sabatina da ANSA.

Prefeito de Bolonha lança ‘guerra’ 
ao espaguete à bolonhesa

O pretendente: WALISON HENRIQUE ABRA SANTOS, nascido nesta Capital, Santa-
na - SP, no dia 17/05/1993, estado civil solteiro, profi ssão militar da força área brasileira, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos dos Santos 
e de Rosania Abra Santos. A pretendente: BRENDA LINO DE MELLO ALMEIDA, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 06/06/1994, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo de 
Almeida e de Nanci Lino de Mello Almeida.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Além disso, 48% das 
crianças de até 6 anos 
fazem uso de disposi-

tivos móveis regularmente e 
41% delas acessam a internet 
sem nenhuma supervisão dos 
tutores - de acordo com estudo 
feito pela organização britânica 
Internet Matters com 1.500 
famílias.

Com a facilidade de acesso, 
os pais passam a se preocupar 
ainda mais com os perigos do 
mundo digital, como a temida 
Dark Web - rede misteriosa da 
internet que era acessada fre-
quentemente pelos atiradores 
do recente massacre na Escola 
Raul Brasil, em Suzano - e a 
aparição da boneca Momo, que 
surge em vídeos infantis inofen-
sivos, no Youtube, e incentiva 
crianças a cortarem seus pul-
sos. Para deixar as crianças 
mais seguras na internet, alguns 
cuidados simples podem ajudar 
na rotina. Veja 4 dicas:
 1) Diálogo em primeiro 

lugar: converse com seu 
fi lho - Para se conectar 
melhor com a garotada 
é essencial que os pais 
saibam o que eles andam 
fazendo na internet e 
fora dela também. Uma 
dica importante: procure 
saber quais são os youtu-
bers que seu fi lho mais 
curte, além de hobbies, 
gostos musicais e quais 
séries e programas ele 
gosta de assistir. Não dei-
xe de passar um tempo 

Dicas para manter seu 
fi lho seguro na internet
Cerca de 22 milhões de crianças e adolescentes acessam a internet pelo celular diariamente, segundo 
pesquisa da TIC Kids Online

D
iv

ul
ga

çã
o e fi que por dentro do 

dia a dia do seu fi lho na 
internet.

 4) Aposte em tecnologia: 
use o controle parental 
- Para auxiliar os pais a 
organizarem melhor a 
rotina digital dos fi lhos 
ao celular (e tablets), 
uma alternativa é apos-
tar em apps de controle 
parental. Um exemplo é 
o AppGuardian (http://
bit.ly/appguardian2) que 
permite que os pais 
bloqueiem o acesso dos 
fi lhos a alguns apps do 
celular e até mesmo a 
toda e qualquer funcio-
nalidade do smartphone - 
possibilitando, inclusive, 
que só a função telefone 
fi que ativa. É possível 
ter acesso a um relató-
rio informando o tempo 
que a criança passou no 
Youtube e demais redes 
sociais. 

Outra ferramenta que ajuda 
bastante é o “Tempo de Tela”, 
que permite aos responsáveis 
determinarem quanto tempo 
querem que os fi lhos fi quem 
conectados ao longo da semana 
- de forma personalizada. Com 
suporte 100% em português e 
feito por pais e mães brasilei-
ros, o AppGuardian também 
disponibiliza um navegador 
que bloqueia qualquer tipo de 
conteúdo adulto, como porno-
grafi a, no celular e tablet do seu 
fi lho (Agência Noar).

com seu fi lho e procure 
estar sempre atento às 
suas atividades (online 
e offl ine). 

 2) Disciplina: estipule limi-
tes de horário - É impor-
tante defi nir os horários 
em que as crianças po-
derão fi car conectadas. 
A Sociedade Brasileira 
de Pediatria orienta que 
para crianças entre 7 a 
14 anos de idade o ideal 
é limitar o tempo de 
exposição às mídias ao 
máximo de 5 hora por dia. 
Já para os adolescentes, é 
preciso fi car de olho e não 
deixá-los isolados nos 
seus quartos ou permitir 
que ultrapassem as horas 
saudáveis de sono para 
fi car na internet. 

  Educadores e psicó-
logos garantem que o 
quarto trancado é um 

dos maiores perigos de 
hoje em dia, já que na 
web o adolescente pode 
ter acesso a conteúdos 
inapropriados e, muitas 
vezes, perigosos. Caso 
seu fi lho use lan houses, 
procure saber onde é 
esse local e estipule dias 
e horários que ele poderá 
ir até o estabelecimento.

 3) Seja parceiro: navegue 
junto com a criança - É 
muito importante que os 
pais “surfem” a mesma 
onda dos fi lhos e também 
se conectem. Portanto, 
estejam nas mesmas 
redes sociais que eles, 
conheça os canais que a 
criançada assiste e sepa-
re um tempinho do seu 
dia para acessar à web 
junto com as crianças, 
deixe que eles mostrem 
o que gostam de acessar 

preferimos ser conhecidos pela 
comida que faz parte de nossa 
tradição”, afi rmou Merola ao 
jornal britânico The Telegraph. 
Segundo ele, as fotos enviadas 
pelas redes sociais serão usa-
das em uma exposição no Fico 
Eataly World, parque temático 
de gastronomia situado em 
Bolonha. 

O prato tradicional da capi-
tal da Emília-Romana é o 
tagliatelle ao ragù, no qual 

uma massa de ovos artesanal 
recebe um molho de carne 
cozida lentamente com aipo, 
cenoura, cebola, tomate e 
vinho branco seco. O macar-
rão à bolonhesa, comido no 
mundo todo, não passa de uma 
adaptação. “Se o molho for de 
qualidade e seguir a verdadeira 
receita depositada na Câmara 
de Comércio, até o espaguete 
é bem-vindo”, disse o prefeito 
(ANSA).

Como 
prestar um 

atendimento 
efi ciente e
sem erros

Mário Rodrigues (*) 

Que errar é humano, 

nós já sabemos. O 

problema maior é 

persistir no erro e não 

fazer absolutamente 

nada para mudar. 

No mundo das vendas, 
esse é um grande 
desafi o, já que cada 

pessoa atendida é um univer-
so diferente a ser explorado 
e cometer um erro pode ser 
crucial para que o cliente 
nunca mais queria voltar na 
sua loja. Mas como podemos 
realizar um atendimento 
efi caz e minimizar os erros, 
chegando praticamente a 
zero? A resposta envolve 
muito treinamento e “CHA” 
(C é de conhecimento, H de 
habilidade e A de atitude). 

É preciso treinar o vende-
dor para que ele tenha conhe-
cimento do que é correto e da 
ciência do relacionamento e 
da venda; treinar repetidas 
vezes os exercícios para de-
senvolver habilidades; e ofe-
recer fatores motivacionais 
para que o vendedor possa 
tomar uma atitude correta no 
momento da negociação, para 
evitar assim, um possível erro.

O primeiro passo na evolu-
ção e no desenvolvimento de 
um bom atendimento, é sem 
dúvida, a consciência. Antes 
de conhecer o cliente, é impor-
tante ter autoconhecimento e 
trabalhar a inteligência emo-
cional. É preciso fi car atento 
a possíveis falhas e segurar o 
impulso, colocando sempre na 
frente à ciência e a habilidade 
para melhor atender.

Outro ponto fundamental 
para um atendimento efi caz 
é estudar sobre o assunto 
o qual se está trabalhando. 
Em um mundo onde todos 
querem resolver os problemas 
sozinhos, sem intervenções 
de terceiros, a entrada do 
vendedor só se dará se ele 
mostrar ao cliente uma certa 
autoridade sobre o assunto 
em questão. 

Quanto mais o vendedor 
tiver o domínio e segurança 
do que está falando, mais 
credibilidade ele passará, e 
acabará por fi delizar o cliente.

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

O acordo assinado com os 
Estados Unidos para Salva-
guardas Tecnológicas (AST) é 
um passo importante para que 
o Brasil transforme a base de 
lançamento aeroespacial de 
Alcântara, no Maranhão, em um 
centro comercial, o que “vai ser 
muito bom para o Estado e para 
a região”, disse na sexta-feira 
(22), o ministro da Ciência e 
Tecnologia, Marcos Pontes.

O objetivo é fazer de Alcân-
tara o que foi feito no Centro 
Espacial John F. Kennedy, no 
Cabo Canaveral, Ilha Merritt, 
nos Estados Unidos. De acordo 
com Pontes, a exploração co-
mercial da base de lançamento 
conseguiu retomar a economia 
local, após as difi culdades en-
frentadas com o fi m do progra-
ma do ônibus espacial da Nasa.

“Ali fazia o recolhimento, 
manutenção e decolagem do 
ônibus espacial. Quando aca-
bou aquilo, perdeu um monte 
de emprego lá dentro, perdeu 
o shopping, as cidades afun-
daram, quase que virou uma 
cidade fantasma. Quando virou 
um centro comercial, aquilo re-
ergueu. O pessoal está com uma 

Ministro Marcos Pontes.

Governo quer explorar Base de 
Alcântara comercialmente

qualidade de vida excelente, 
tem muita riqueza no entorno”.

O ministro adiantou que o go-
verno está preparando um pla-
no para incentivar a formação 
de profi ssionais e a geração de 
empregos em Alcântara. A in-
tenção é preparar profi ssionais 
“para trabalhar no centro e nas 
empresas que vão trabalhar no 
centro, ajudar no crescimento 
de empresas, startups locais, 
que podem trabalhar com o cen-
tro também. Isso tudo aumenta 
a riqueza local, a qualidade de 

vida local, e assim por diante, 
é a única maneira de fazer isso 
funcionar bem”.

O ministro Marcos Pontes 
ministrou a aula inaugural no 
Coppe-UFRJ e conheceu alguns 
projetos desenvolvidos pelo 
instituto, como o trem de levi-
tação magnética Maglev-Cobra, 
desenvolvido pelo Laboratório 
de Aplicações de Supercondu-
tores; o ônibus híbrido elétrico-
-hidrogênio; a parceria com a 
Organização Europeia para a 
Pesquisa Nuclear (Cern) (ABr).
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Nota 1. A Empresa Agro Química Maringá S.A., dedica-se a atividade de 
Comercio Atacadista de Produtos Químicos. Nota 2. Apresentação das 
demonstrações financeiras e principais práticas contábeis. 2.1 O Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do 
Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem as normas técnicas contábeis 
(NTC) , introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações 
técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2.2 As receitas, os custos e as 
despesas são registradas pelo regime de competência. 2.3 As contas re-
alizáveis em um ano, são classificados como Circulante. 2.4 As contas do 
Ativo não Circulante, Passivo não Circulante e do Patrimônio Líquido estão 
em conformidade com as Leis. 2.5 As depreciações foram calculadas pelo 
método linear e taxas que levam em consideração a vida útil dos bens. 
Os bens foram considerados os anos de vida útil como segue: Edifícios 
e Construções 25 anos, Moveis e Utensílios 10 anos, Equipamentos de 
Informática 5 anos, Veículos 5 anos, Maquinas ,Instalações e Tanques, 
10 anos. 2.6 O Intangível está demonstrado ao custo histórico deduzido 
as amortizações calculada pelo método linear em 5 anos os software e 
licenças de uso. 2.7 As férias foram constituídas com base nos direitos 
adquiridos pelos empregados. 2.8 Estoques são avaliados ao custo médio 
das compras e estão compatíveis com o mercado, tendo em vista seu alto 
giro. Nota 3. Aplicações Financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido 
dos rendimentos auferidos até a data do Balanço. Resgatáveis no prazo 
de 90 dias da data do balanço correspondendo basicamente a CDBs 
baseados na variação da taxa dos Certificados de Depósitos Bancários 

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (em reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)

Demonstrações do Imobilizado (em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Ativo 2018 2017
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa.......... 46.609.084,64 40.791.875,92 
Contas a Receber de Clientes........... 12.444.365,98 13.779.819,80 
Estoques............................................ 12.769.829,44 14.893.784,39 
Impostos a Recuperar........................ 7.720.520,83 1.096.910,11 
Outros Recebíveis............................. 436.437,10 365.524,44 
Despesas Antecipadas...................... 122.387,88 88.828,61 
Total do Ativo Circulante................ 80.102.625,87 71.016.743,27 
Ativo Não Circulante....................... 
Realizável a Longo Prazo............... 
Depósitos Judiciais............................ 191.751,81 191.751,81 
Investimentos.................................. 94.099.190,14 85.171.879,58 
Imobilizado....................................... 2.744.035,44 2.994.806,39 
Intangível.......................................... 45.135,01 32.439,59 
Total do Ativo Não Circulante......... 97.080.112,40 88.390.877,37 

Total do Ativo................................... 177.182.738,27 159.407.620,64 

Passivo 2018 2017
Passivo Circulante 
Fornecedores......................................... 1.891.471,08 2.873.177,12 
Impostos e Contribuições a Pagar......... 325.478,72 173.720,31 
Salários e Encargos a Pagar................. 1.387.906,04 1.259.630,82 
Outras Contas a Pagar........................... 471.518,21 458.101,14 
Juros sobre Capital a Pagar................... 2.635.000,00 3.485.000,00 
Total do Passivo Circulante................ 6.711.374,05 8.249.629,39 
Passivo Não Circulante....................... 
Impostos e Contribuições a Pagar......... 78.991,18 263.472,91 
Tributos Diferidos.................................... 27.087.085,20 23.925.362,59 
Outras Contas a Pagar........................... - 70.739,71 
Total do Passivo Não Circulante......... 27.166.076,38 24.259.575,21 
Patrimônio Líquido............................... 
Capital Social......................................... 55.000.000,00 55.000.000,00 
Reserva de Lucros................................. 33.788.168,71 23.465.139,57 
Ajuste de Avaliação Patrimonial............. 54.517.119,13 48.433.276,47 
Total do Patrimônio Líquido................ 143.305.287,84 126.898.416,04 
Total do Passivo................................... 177.182.738,27 159.407.620,64

 2018 2017
Receita Operacional Líquida................... 128.028.954,84 116.306.862,91 
Custo  dos Produtos Vendidos................... (85.063.134,91) (79.105.888,34) 
Lucro Bruto............................................... 42.965.819,93 37.200.974,57 
(Despesas) Receitas Operacionais......... 
Despesas com Vendas............................... (8.116.659,06) (7.730.816,58) 
Despesas Administrativas.......................... (16.807.947,92) (16.959.936,52) 
Resultado de Equivalência Patrimonial...... 357.726,42 602.646,87 
Lucro Operacional Antes dos
     Efeitos Financeiros............................. 18.398.939,37 13.112.868,34 
Receitas Financeiras.................................. 7.709.216,12 6.701.968,01 
Despesas Financeiras................................ (4.589.498,58) (5.073.045,06) 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 8.931.273,91 131.463,72 
Lucro Antes do IR e CS........................... 30.449.930,82 14.873.255,01 
Imposto de Renda e CS - Corrente............ (10.165.520,55) (4.702.928,07) 
Imposto de Renda e CS - Diferido.............. (5.100,00) (10.200,00) 
Lucro Líquido do Exercício..................... 20.279.310,27 10.160.126,94 
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.100.000,00 4.100.000,00 
Lucro Líquido do Exercício..................... 23.379.310,24 14.260.126,94 
Lucro Por Lote de Mil Ações do Capital
Social (Número de Ações 2.908.002.886) 8,03 4,90 

Das Atividades Operacionais................. 2018 2017
Lucro Líquido do Exercício........................ 20.279.310,27 10.160.126,94 
Despesas (Receitas) que não
  representam movimento de caixa 
Depreciação a Amortização....................... 329.339,98 582.939,88 
Resultado com Equivalência Patrimonial... (357.726,42) (602.646,87)
Ganho na venda de imobilizado................ - (79.171,30)
Resultado AVJ Propriedade para Investimento - 30.000,00 
Tributos Diferidos sobre AVJ -
 Propriedade para Investimento................. - (10.200,00)
(Aumento) Diminuição dos Ativos......... 
Contas a Receber...................................... 1.335.453,82 (1.529.106,04)
Estoques.................................................... 2.123.954,95 (854.332,22)
Outras Contas a Receber.......................... (6.728.082,64) 636.519,92 
Aumento (Diminuição) dos Passivo....... 
Fornecedores............................................. (981.706,04) 1.603.883,38 
Salários e Encargos Sociais...................... 128.275,22 (124.398,41)
Impostos e Contribuições Sociais.............. 151.758,41 13.558,72 
Outros Passivos......................................... 13.417,07 13.836,36 
Caixa Proveniente das Atividades
  Operacionais.......................................... 16.293.994,62 9.841.010,36 
Das Atividades de Investimento............. 
Aquisição do Ativo Imobilizado.................. (418.786,72) (355.873,46)
Desembolso do Ativo Intangível................ (14.199,18) (25.931,99)
Recebimento por Venda Imobilizado
 / Investimento............................................ 76.600,00 119.804,16 
Recebimento de Investimento em
  Controladas.............................................. 729.600,00 2.316.546,67 
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades
   de Investimentos.................................. 373.214,10 2.054.545,38 
Das Atividades de Financiamento 
Pagamento de Dividendos........................ (10.000.000,00) (30.000.000,00)
Juros Sobre Capital Próprio....................... (850.000,00) (595.000,00)
Caixa Líquido Utilizado nas 
  Atividades de Financiamentos............. (10.850.000,00) (30.595.000,00)
Variação Liquida do Caixa...................... 5.817.208,72 (18.699.444,26)
Demonstração da Variação do Caixa 
Disponibilidade no Inicio do Exercício....... 40.791.875,92 59.491.320,18 
Disponibilidade no Final do Exercício........ 46.609.084,64 40.791.875,92 
Superávit (déficit) de Caixa no Exercício 5.817.208,72 (18.699.444,26)

 2018 2017
Participação em Empresas Controladas.... 5.874.834,17 6.246.707,75 
Propriedades para Investimentos.............. 1.115.000,00 1.100.000,00 
Investimento em Bolsa (Ações e Ouro)..... 87.109.355,97 77.825.171,83 
Total dos Investimentos.......................... 94.099.190,14 85.171.879,58

 2018 2017
Caixa.......................................................... 4.705,34 4.705,34 
Banco Conta Movimento............................ 5.037.871,56 3.181.942,47 
Certificados de Depósitos Bancários......... 41.566.507,74 37.605.228,11 
Totais........................................................ 46.609.084,64 40.791.875,92

Jacques Mosseri - Diretor Superintendente
Umberto Silvio Mosseri - Diretor Financeiro
Ilana Mosseri Kaufman - Diretora Adjunta
Thiago Jacques Mosseri - Diretor Gerente

Zaki Douek - Diretor de Operações
Edson Cordeiro Neves - Contador CRC1SP082912/0-2

Demonstrações dos Resultados (em reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (em reais)

Demonstrações dos Investimentos (em reais)

Caixa e Equivalentes de Caixa

Diretoria

   Reserva de  Ajuste de
 Capital Reserva Retenção Lucros Avaliação
 Social Legal   de Lucros Acumulados Patrimonial Total 
Saldo Em 1º de Janeiro de 2017....................... 55.000.000,00 6.409.910,51 36.818.820,99 0,00 41.999.025,59 140.227.757,09 
Ajuste de Exercícios Anteriores........................... - - 76.281,13 - - 76.281,13 
Saldo Em 1º de Janeiro de 2017....................... 55.000.000,00 6.409.910,51 36.895.102,12 0,00 41.999.025,59 140.304.038,22 
Lucro Líquido Exercício........................................ - - - 14.260.126,94 - 14.260.126,94 
Constituição da Reserva Legal............................ - 508.006,35 - (508.006,35) - -
Juros sobre Capital Próprio.................................. - - - (4.100.000,00) - (4.100.000,00)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro - - 9.652.120,59 (9.652.120,59) - -
Outros Resultados Abrangentes.......................... - - - - 6.434.250,88 6.434.250,88 
Distribuição de Dividendos................................... - - (30.000.000,00) - - (30.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2017.................. 55.000.000,00 6.917.916,86 16.547.222,71 0,00 48.433.276,47 126.898.416,04 
Lucro Líquido Exercício........................................ - - - 23.379.310,27 - 23.379.310,27 
Constituição da Reserva Legal............................ - 1.013.965,51 - (1.013.965,51) 
Juros sobre Capital Próprio.................................. - - - (3.100.000,00) - (3.100.000,00)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro - - 19.265.344,76 (19.265.344,76) 
Outros Resultados Abrangentes.......................... - - - - 6.127.561,53 6.127.561,53 
Distribuição de Dividendos................................... - - (10.000.000,00) - - (10.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2018.................. 55.000.000,00 7.931.882,37 25.812.567,47 0,00 54.560.838,00 143.305.287,84  

 Saldo Liquido Aquisição Baixa Depreciação Saldo Liquido Saldo Liquido
 31/12/2017 no Ano no Ano no Ano 31/12/2018 31/12/2017
Terreno................................................................. 567.670,63 - - - 567.670,63 567.670,63 
Edifícios e Construções....................................... 54.504,00 - - 2.524,22 51.979,78 54.504,00 
Maquinas e Equipamentos................................... 185.403,44 91.781,04 - 22.491,05 254.693,43 185.403,44 
Moveis e Utensílios.............................................. 340.680,05 82.214,62 - 101.226,00 321.668,67 340.680,05 
Instalações e Tanques.......................................... 784.116,73 - 2.898,70 64.274,88 716.943,15 784.116,73 
Veículos................................................................ 958.063,28 244.791,06 234.237,84 138.719,95 829.896,55 958.063,28 
Outros................................................................... 104.368,26 - 103.081,15 103,88 1.183,23 104.368,26 
Totais................................................................... 2.994.806,39 418.786,72 340.217,69 329.339,98 2.744.035,44 2.994.806,39 

- CDI com liquidez imediata e com risco baixo de mudança de seu valor 
de mercado. Nota 4. Investimentos, foram realizados em empresas 
controladas, propriedades para investimentos, ações e ouro negociado em 
bolsa de valores. 4.1 Os investimentos feitos em ações e ouro negociados 
em Bolsa de Valores, foram ajustados a valor justo de mercado com base 
em preço de cotação na respectiva data-base, reconhecendo-se os valores 
dos ajustes nas contas do grupo Investimentos e em contra partida a conta 
Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido. 4.2 Os investimentos 
feitos em propriedades para investimentos, foram ajustado a valor justo com 
base no laudo técnico e os valores foram reconhecidos nas contas do grupo 
investimento e em contrapartida a conta de resultado , AVJ - Propriedades 
para Investimentos. 4.3 As participações em empresas controladas, foram 
avaliada pelo MEP. 4.4 Os valores ajustados a valor justo de ativos financei-
ros, foram diferidos e serão reconhecidos o lucro tributável quando forem 
realizados. 4.5 Foram provisionados os impostos de IRPJ e CSLL, sobre 
os ajustes a valor justo, lançado no Patrimônio Líquido e contra partida em 
Tributos Diferidos, no Exigível a Longo Prazo - Não Circulante. Os impostos 
IRPJ e CSLL, sobre Propriedade para Investimentos, foram reconhecidos 
no resultado como IRPJ e CSLL - Diferido e como contra partida a conta 
Tributos Diferidos, no ELP. Nota 5. Outras Receitas Operacionais. Excepcio-
nalmente a Companhia logrou êxito na ação movida contra a União, onde 
a Justiça Federal reconheceu o direito da Agro Quimica Maringá S.A. de 
excluir do conceito Receita Bruta os valores devidos a título do Imposto so-
bre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), dos últimos 
5 anos ( julho/2012 a junho/2017), da base de calculo do PIS e da COFINS 
e autorizou a compensação, após o transito em julgado, que se deu em 
24/07/2018. O valor do indébito foi de R$ 9.918.234,55, e a Receita Federal 
do Brasil, deferiu o pedido de habilitação do credito em 28/11/2018.

AGRO QUIMICA MARINGA S.A
CNPJ 61.980.181/0001-54

Senhores Acionistas: A Diretoria da Agro Química Maringá S.A., atendendo as prescrições legais, submete à apreciação da Assembleia Geral as contas do Exercício  encerrado em 31 de dezembro de 2018, contidas no Balanço 
Patrimonial e do Resultado do Exercício , na Demonstração de Fluxo de Caixa e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. De acordo com determinação legal, as Demonstrações Financeiras foram feitas de forma 
comparativa com os dados apresentados do Exercício de 2017 .  Permanecemos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Diadema, 7  de março de 2019.                              A Diretoria.

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 22.04.19 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da União Industrial e Mercan-
til Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 22 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da adminis-
tração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o ar-
tigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 20 de março de 
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

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

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 18.145.784/0001-01

BALANÇO S PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM  (Valores em R$ Mil)
ATIVO N E   31/12/18   31/12/17
CIRCULANTE        2.349        1.699
Disponibilidades 3.h 748 726
TVM e Instrum. Financeiros Derivativos 4        1.562           921
Carteira própria 1.562 921

Outros Créditos 5              8            22
Diversos 8 22

OUTROS VALORES E BENS            31            30
Despesas antecipadas 31 30
NÃO CIRCULANTE            27           581
Realizável a Longo Prazo               -           551
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 4               -           551
Carteira própria - 551

Imobilizado de Uso 3.e            27            30
Outras imobilizações de uso 46 43
(Depreciações acumuladas) (19) (13)

TOTAL DO ATIVO 2.376 2.280

PASSIVO N E   31/12/18   31/12/17
CIRCULANTE           101            67
Relações Interdependências            25               -
Recursos em transito de terceiros 25 -

Outras Obrigações 5            76            67
Fiscais e previdenciárias 39 33
Diversas 37 34

Patrimônio Líquido        2.275        2.213
Capital: 6.a        1.950        1.950
De Domiciliados no país 1.950 1.950

Reservas de lucros 6.b 325 263
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.376 2.280

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  2ºSem/18   31/12/18   31/12/17
Receitas de Intermediação Financeira          567       1.052          968
Resultado de operações com TVM 47 91 132
Resultado de operações de câmbio 520 961 836
Resultado Bruto da Interm. Financeira 567 1.052 968
Outras Receitas/ Desp. Operacionais         (418)         (824)         (786)
Receitas de prestação de serviços 30 63 70
Despesas de pessoal (181) (367) (378)
Outras despesas administrativas (235) (460) (422)
Despesas tributárias (32) (60) (57)
Outras receitas operacionais - 1 1
Outras despesas operacionais - (1) -
Resultado Operacional 149 228 182
Resultado Antes da Trib. s/Lucro e Partic. 149 228 182
Imposto de Renda e Contrib. Social (7) (35) (28)
Provisão para imposto de renda (3) (15) (12)
Provisão para contribuição Social (4) (20) (16)
Lucro Líquido (Prej.) Exerc./Semestre 142 193 154
Juros de Capital Próprio (131) (131) (109)
Nº de cotas.....................................: 1.950.000 1.950.000 1.950.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas ........R$ 72,63 98,73 79,25
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Semestre/Exercício          142          193          154
Resultado Abrangente Total  142  193  154

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reservas Luc/Prej.

 Realiz. Espec/luc.  Acumul.       Total
Saldos Início Semestre 01/07/18 1.950 263 51 2.264
Lucro líquido/(prej.) do semestre - - 142 142
Destinações:           -             62        (193)        (131)
Juros capital próprio - - (131) (131)
Reserva especial de lucros - 62 (62) -
Saldos Fim Exercício 31/12/18 1.950 325 - 2.275
Mutações do Semestre: - 62 (51) 11
Saldos Início Exercício 01/01/18 1.950 263 - 2.213
Lucro líquido/(prej.) do exercício - - 193 193
Destinações:           -             62        (193)        (131)
Juros capital próprio - - (131) (131)
Reserva especial de lucros - 62 (62) -
Saldos Fim Exercício 31/12/18 1.950 325 - 2.275
Mutações do Exercício: - 62 - 62
Saldos Início Exercício 01/01/17 1.950 218 - 2.168
Lucro líquido/(prej.) do exercício - - 154 154
Destinações:           -             45        (154)        (109)
Juros capital próprio - - (109) (109)
Reserva especial de lucros - 45 (45) -
Saldos Fim Exercício 31/12/17 1.950 263 - 2.213
Mutações do Exercício: - 45 - 45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das ativid. operacionais 2º Sem/18 31/12/18 31/12/17
Lucro líquido/(prej.) do semestre/exercício 142 193 154
Depreciações e amortizações 3 6 4
Provisão de impostos no resultado              7          35          28

          152        234        186
Variação de Ativos e Obrigações           (31)         (78)       (177)
(Aumento)redução em TVM e inst. financ. deriv. (46) (90) (130)
(Aumento) redução de outros créditos 57 15 (13)
(Aumento) redução de outros valores e bens (11) (1) (6)
Aumento(redução) em relações interfinanceiras 25 25 -
Aumento (redução) em outras obrigações (56) (18) (28)
Imposto de renda e contrib. social pagos              -          (9)           -
Caixa líquido prov. das ativ. operacionais          121        156           9
Fluxos de caixa das ativ. de investimento
Inversões em: Imobilizado de uso - (3) (12)
Caixa líquido usado nas ativ. de invest. - (3) (12)
Fluxos de caixa das ativ. de financiamento
Pagamento de juros de capital próprio (131) (131) (109)
Caixa líquido usado nas ativ. de financ. (131) (131) (109)
Aumento líq. de caixa e equiv. de caixa           (10)          22       (112)
Caixa e equiv. de caixa início do sem./exerc. 758 726 838
Caixa e equiv. de caixa no fim do sem./exerc. 748 748 726

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017(R$ Mil)

1. Contexto Operacional: A “Numatur Corretora de Câmbio Ltda.” foi cons-
tituída em 20 de maio de 2013, e tem por objeto social a prática de opera-
ções no mercado de câmbio, tendo iniciado suas atividades em 24 de junho
de 2013. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora-
das a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem
a legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN,
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando
aplicável. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras
e sua divulgação a terceiros, foi dada pela Diretoria da Corretora em 08 de
março de 2019. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apura-
ção de resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
competência. Os rendimentos e as despesas de natureza financeira são
calculados com base no método exponencial, observando-se o critério “pro
rata” dia. b) Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações,
foram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objeti-
vos e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores divergentes devido a subjetividade inerentes ao processo de
sua determinação. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo me-
nos semestralmente. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo
prazo: São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicá-
vel, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a
data do balanço. d) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financei-
ros Derivativos: Os títulos e valores mobiliários são classificados nas ca-
tegorias de acordo com a intenção da Administração: em negociação, dis-
poníveis para venda e mantidos até o vencimento. Em 31 de dezembro de
2018 e 2017, os títulos possuídos pela Entidade, estão classificados como
“Disponíveis para Venda”. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos clas-
sificados na categoria “disponíveis para venda” são contabilizados em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos
tributários e na venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos

para as respectivas contas de resultado do período. e) Imobilizado de uso:
São demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreci-
ação, que são calculadas pelo método linear, obedecidas as seguintes taxas
anuais: (i) sistema de processamento de dados à alíquota de 20%, demais
bens à alíquota de 10%. f) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo:
Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São demonstrados
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data dos balanços. g) Provisão para imposto de renda e contribuição
social: A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15%
do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que exce-
derem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo
calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela
legislação fiscal. h) Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de
caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e estran-
geiras, e aplicações cujo vencimento das operações na data de efetiva apli-
cação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de
mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamen-
to de seus compromissos de curto prazo.

 31/12/18  31/12/17
Disponibilidades         748         726
Caixa 50 25
Depósitos Bancários 614 557
Disponibilidades em moedas estrangeiras 84 144

Total Caixa e equivalentes de caixa         748         726
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos:
a) Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os títulos e valores mobiliários
classificados como disponíveis para venda, estão comparados entre o
valor de custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimentos
estava assim representado:

                                      31/12/2018
Até Acima

Carteira Própria  a 1 ano de 1 ano Mercado    Custo
Certificado de Depósito Bancário 1.562 - 1.562 1.562
Total     1.562            -      1.562    1.562

                                     31/12/2017
Até Acima

Carteira Própria  a 1 ano de 1 ano Mercado    Custo
Certificado de Depósito Bancário 921 551 1.472 1.472
Total       921        551      1.472    1.472
b) Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Corretora não possuía operações
próprias de instrumentos financeiros derivativos.

5. Composição de saldos relevantes  31/12/18  31/12/17
Ativo Circulante
Outros Creditos
Diversos            8           22
Impostos e contribuições a compensar 4 22
Devedores Diversos - Pais 4 -

Passivo Circulante
Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias           39           33
Provisão p/impostos e contrib. s/lucros 1 -
Impostos e contribuições a recolher 38 33

Diversas           37           34
Provisão p/pagtos. a efetuar 37 34

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 1.950,
dividido em 1.950.000 cotas, totalmente integralizado na data do balanço
por cotistas domiciliados no país. b) Reservas de Lucros: As reservas de
lucros são destinadas no encerramento do exercício social. Em 31 de de-
zembro de 2018 foi destinado o saldo de lucros acumulados para reservas
especiais de lucros no montante de R$ 62 (R$ 45 em 2017). 7. Juros sobre
Capital Próprio: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram
pagos juros sobre capital próprio no montante de R$ 131 (R$ 109 em 2017),
conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 8. Prevenção à Lavagem de
Dinheiro: Em cumprimento à legislação específica e às melhores práticas
para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódicas e extraordinárias
em todos os setores, em especial, no Cadastro; esses procedimentos e
medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão de riscos e con-
trole internos. 9. Transações com Partes Relacionadas: Remuneração do
pessoal chave da administração: A remuneração total do pessoal chave
da administração para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi
de R$ 30 (R$ 30 em 2017), a qual é considerada benefício de curto prazo.
10. Contingências: As declarações de renda dos últimos cinco exercícios
estão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades fiscais. Outros im-
postos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos
órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. 11. Gerenciamento
da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Resolução nº 4.557 de
23/02/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de
gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedi-
mentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da institui-
ção 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. 12. Risco Operacional: Foram desen-
volvidas ações visando à implementação da estrutura de gerenciamento de
risco operacional, em conformidade com a Resolução nº 4.557 de 23/02/
2017 do Banco Central do Brasil, que alcançam o modelo de gestão, o con-
ceito, as categorias e política de risco operacional, os procedimentos de
documentação e armazenamento de informações, os relatórios de gerenci-
amento do risco operacional e o processo de divulgação das informações.
13. Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de mercado é efetuado de
forma centralizada, por área administrativa que mantém independência com
relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se apta a atender as
exigências da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil
que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos
estabelecidos. 14. Ouvidoria: O componente organizacional encontra-se
em funcionamento e sua estrutura atende às disposições estabelecidas por
meio da Resolução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.

JOSÉ AUGUSTO GOMES DE FREITAS - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da NUMATUR Corretora de Câmbio
Ltda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras
da NUMATUR Corretora de Câmbio Ltda. (“NUMATUR”) que compreendem o
balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, bem como,
as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais políti-
cas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos as-
suntos comentados no parágrafo “base para opinião”, as demonstrações
contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explica-
tivas da Administração, que as acompanham, representam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
NUMATUR Corretora de Câmbio Ltda. (“NUMATUR”), em 31/12/2018, o de-
sempenho 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 financeiras autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção intitulada: “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a
“NUMATUR”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações financeiras: A Administração da “NUMATUR” é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações

financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacida-
de da “NUMATUR” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Ad-
ministração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da “NUMATUR” são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ção 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 detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas demonstrações 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 audi-
toria. Além disso: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevan-
te nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por frau-
de ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respos-
ta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-

ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. ii. Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Corretora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações 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 signifi-
cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da “NUMATUR”.
Se concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais manter-
se em continuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. vi. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos. São Paulo, SP. 08 de março de 2019

FINAUD Auditores Independentes S/S - CRC 2 SP 032.357/O-0
Welington Vieira Araújo - Contador - CRC 1 SP 136.741/O-6

ATIVO R$
Circulante 2.729.935,59
Disponibilidades 1.671.345,14
Em Moeda Nacional 927.740,19
Dispon. em Moeda Estrangeira 743.604,95
Bancos-Depós. Moeda Estrangeira 68.733,76
Em Espécie 674.871,19
TVM e Instrum. Derivativos -
Cotas de Fundo de Renda Fixa -
Outros Créditos 1.022.959,75
Carteira de Câmbio 895.854,32
  Câmbio Comprado a liquidar  337.026,62
  Direitos s/vendas de câmbio  866.744,55
  (-)Adto. em moeda nacional
     recebidos (307.916,85)
Diversos 127.105,43
Adto. p/pagtos. p/nossa conta 2.933,00
Impostos e Contrib. a Compensar 105.709,84
Pagamentos a Ressarcir 5.348,00
Devedores Diversos - País 13.114,59
Outros Valores e Bens 35.630,70
Despesas Antecipadas 35.630,70
Não Circulante 32.151,80
Permanente 32.151,80
Imobilizado de Uso 32.151,80
Imobilizações em Curso 20.944,86
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança 875,00
(-) Depreciação Acumulada (41.053,86)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)
TOTAL DO ATIVO 2.762.087,39

PASSIVO R$
Circulante 1.749.047,75
Obrig. p/Emprést. e Repasse -
Empréstimos no País -
- Em Moeda Nacional -
Outras Obrigações 1.749.047,75
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 22.092,39
Carteira de Câmbio 1.199.579,08
Câmbio Vendido a Liquidar 862.552,46
Obrig. por compra de Câmbio 337.026,62
Fiscais e Previdenciárias 32.659,09
Impostos e Contr. a Recolher 32.659,09
Diversos 494.717,19
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 205.773,40
Credores Diversos - País 288.943,79

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.013.039,64
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 304.356,53

Reservas de Lucros Especiais 304.356,53
Lucros ou Prej. Acumulados (278.160,06)

Prejuízo Exercício Anterior (278.160,06)

Contas de Resultado (49.537,83)
Receitas Operacionais 611.400,07
Despesas Operacionais (662.824,10)
Receitas não Operacionais 1.886,20
(-) Despesas não Operacionais -
Imp. de Renda e Contr. Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 2.762.087,39

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 28 de Fevereiro de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

Saiba a diferença 
entre corretoras 
de investimentos 

e bancos 
José Leonardo (*)

 
Quando pensamos em 

começar a investir, 

as primeiras dúvidas 

que surgem são: Como 

faço isso? Converso 

com a gerente do meu 

banco ou procuro uma 

corretora? 

Para começar a investir, é 
preciso contar com ajuda 
de um intermediário, que 

nada mais é do que alguém que 
pegue o dinheiro e coloque 
nos investimentos escolhidos. 
Quem pode fazer isto é o 
próprio banco, ao qual já é cor-
rentista, ou as corretoras. Uma 
corretora de investimentos vai 
apresentar mais alternativas 
porque possuem habilidades 
necessárias para identifi car, e 
buscar no mercado fi nanceiro, 
as melhores opções. 

Essas corretoras atuam 
basicamente como os bancos, 
respeitam as mesmas regras, 
mas oferecem apenas produ-
tos de investimentos, ou seja, 
não oferecem conta corrente, 
produtos de crédito, fi nancia-
mento e etc. Começar a investir 
através de uma corretora é 
bem simples. Basta abrir sua 
conta em uma corretora (não 
diga!) e fazer a transferência do 
dinheiro, da sua conta corrente 
que deseja investir, para conta 
na corretora. Isso mesmo, é um 
simples TED. 

Mas se posso investir com a 
minha gerente que me conhece 
há anos, por que usar uma cor-
retora? Simples, a instituição 
fi nanceira em que o possível 
investidor já é correntista vai 
mostrar opções restritas aquele 
banco, enquanto nas corretoras 
é possível encontrar um verda-
deiro leque de produtos, ou seja, 
estamos falando em um cenário 
para que você se torne prota-
gonista do processo e assim vai 
conseguir optar o que melhor 
atender aos seus interesses, e 
não do banco.

Outro ponto importante é 
a competitividade entre as 
corretoras, elas estão sempre 
procurando os melhores in-
vestimentos disponíveis para 
oferecer aos seus clientes. 
Além disso, hoje as maiores 
e mais modernas como a XP 
Investimentos, Easynvest, Rico, 
Modal entre diversas outras, 
não cobram taxa para abertura 
de conta. Então, você pode co-
meçar toda a operação de forma 
gratuita. A esta altura você pode 
estar se perguntando:

Como é possível fazer a 
escolha de uma boa corretora 
e aplicar direitinho, entre as 
opções existentes, dentro de 
cada perfi l pessoal? Alinhada 
aos interesses de cada um que 
deseja investir? Este é um dos 
serviços que os profi ssionais 
especializados irão oferecer. Há 
uma gama enorme de chances 
para fazer o dinheiro render 
com segurança. Lembre-se de 
sempre pesquisar bastante e en-
tender direitinho os caminhos 
possíveis para percorrer e assim 
garantir autonomia e segurança 
na gestão do seu dinheiro. 

Afi nal, ele é valioso.

(*) - Engenheiro por graduação, é 
um dos colaboradores da Plano 
Consultoria e ajuda as pessoas 

a se tornarem mais focadas e 
organizadas em relação as suas 

fi nanças (wwww.planofp.com.br). 
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     31.12.2018      31.12.2017
1 - Despesas/Receitas Operacionais (7.836,76) 353.965,58
Despesas Financeiras - (441,28)
Despesas Tributárias (265,61) (1.695,23)
Outras Despesas Administrativas (11.788,50) (12.637,47)
Outras Despesas (240,47) (2.440,77)
Receitas Financeiras 4.457,82 371.180,33
2 - Resultado Antes da Contribuição
  Social e do Imposto de Renda (7.836,76) 353.965,58
( - ) Provisão para Contribuição
  Social sobre o Lucro (395,04) (33.406,22)
( - ) Provisão para Imposto
  de Renda Pessoa Juridica (658,42) (55.677,05)
3 - Resultado Após a Contribuição
  Social e o Imposto de Renda (8.890,22) 264.882,31
( - ) Reserva Legal - (13.244,12)
4 - Saldo à Disposição da Diretoria (8.890,22) 251.638,19

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

     31.12.2018      31.12.2017
Atividades Operacionais (8.890,22) 264.882,31
Prejuízo Líquido do Exercício (8.890,22) 264.882,31
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (6.039,59) (54.501,72)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar (1.039,59) (8.635,14)
Contas à Receber (5.000,00) (14.701,00)
Imóveis Destinados à Venda - (31.165,58)
Acréscimo e Decréscimo do Passivo (140.198,89) (1.392.403,00)
Contribuição Social à Pagar (236,08) (431,90)
Imposto de Renda à Pagar 37,19 -
Contas a Pagar (330.000,00) (4.146.971,10)
Acionistas conta Capital à Realizar 190.000,00 2.755.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (155.128,70) (1.182.022,41)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no início do Exercício 241.986,28 1.424.008,69
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 86.857,58 241.986,28
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (155.128,70) (1.182.022,41)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas de Reservas de  Resultados
Patrimônio Líquido           Social         Capital         Lucros       Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2016 7.550.005,36 157.348,43 869.836,27 14.029.597,34 22.606.787,40
Capital Realizado 2.755.000,00 - - - 2.755.000,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 264.882,31 264.882,31
Reserva Legal - - 13.244,12 (13.244,12) -
Saldo em 31.12.2017 10.305.005,36 157.348,43 883.080,39 14.281.235,53 25.626.669,71
Capital Realizado 190.000,00 - - - 190.000,00
Resultado Líquido do Exercício - - - (8.890,22) (8.890,22)
Saldo em 31.12.2018 10.495.005,36 157.348,43 883.080,39 14.272.345,31 25.807.779,49

AKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ nº. 61.531.794/0001-04

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 15 de janeiro de 2019 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Ativo      31.12.2018    31.12.2017
Circulante
Disponibilidades 81.057,58 86.986,28
Contas à Receber 106.100,00 101.100,00
Títulos de Renda a Fixa 5.800,00 155.000,00
Imposto de Renda na Fonte à Compensar - 7.747,46
Total do Ativo Circulante 192.957,58 350.833,74
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 26.915.075,01 26.906.287,96
Imóveis Destinados à Venda 26.644.249,20 26.644.249,20
Depósitos Judiciais 10.957,28 10.957,28
Impostos à Compensar 39.868,53 31.081,48
Provisão de Contratos de Pré Projetos 220.000,00 220.000,00
Investimentos 149,17 149,17
Investimentos por Incentivos Fiscais 149,17 149,17
Total do Ativo Não Circulante 26.915.224,18 26.906.437,13
Total do Ativo 27.108.181,76 27.257.270,87

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em ReaisPassivo      31.12.2018    31.12.2017

Circulante
Provisão para Contribuição
  Social sobre Lucro 22,31 258,39
Provisão para Imposto de Renda 37,19 -
Contas à Pagar 107.313,87 107.313,87
Credores por Compromissos Imobiliários 973.028,90 1.303.028,90
Provisão à Pagar de
  Contratos de Pré Projetos 220.000,00 220.000,00
Total do Passivo Circulante 1.300.402,27 1.630.601,16
Patrimônio Líquido
Capital Social 10.495.005,36 10.305.005,36
Reservas de Capital 157.348,43 157.348,43
Reservas de Lucros 883.080,39 883.080,39
Resultados Acumulados 14.272.345,31 14.281.235,53
Total do Patrimônio Líquido 25.807.779,49 25.626.669,71
Total do Passivo 27.108.181,76 27.257.270,87

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2018

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de imóveis, locação de seus próprios bens, desmembra-
mento e/ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção
de imóveis destinados à venda. 2 - Apresentação das Demonstrações
Contábeis - As demonstrações contábeis referente ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018, foram preparadas de acordo com as disposi-
ções contidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obe-
diência às normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais.
3 - Principais Práticas Contábeis - O contas à receber refere-se a valores
devidos por terceiros que serão recebidos no próximo exercício. Títulos de
Renda Fixa estão representados por aplicações de curto prazo, registra-
dos ao custo de aquisição. Os imóveis estão registrados ao custo de aqui-
sição. Os depósitos judiciais estão em garantia de processo trabalhista.
Provisão de Contratos de pré projetos, reflete os valores dos serviços
constantes em contrato. As provisões para contribuição social e imposto

de renda sobre o lucro são devidas sobre o 4º trimestre de 2018 e serão
recolhidas nos devidos prazos. Contas à pagar são valores devidos a ter-
ceiros que serão pagos no próximo exercicio. Credores por Compromisso
Imobiliário é o saldo devido pela aquisição de imóvel no ano base de 2015.
A provisão à pagar de contratos de pré projeto, será pago quando da exe-
cução completa do projeto. O capital social totalmente subscrito, está re-
presentado por 15.200.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal
de R$ 1,00 cada uma, sendo o valor de R$ 10.495.005,36 integralizado e
o valor de R$ 4.704.994,64 a integralizar. As receitas e despesas foram
contabilizadas pelo regime de competência. Conforme previsto na legisla-
ção, a contribuição social sobre o lucro, foi calculada à alíquota de 9%
sobre a receita ajustada e o imposto de renda, foi calculado à alíquota de
15% sobre a receita ajustada. O regime tributário adotado pela sociedade
no ano calendário de 2018, foi o de lucro presumido. 4 - Caixa e Equivalen-
te de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário dis-
ponível na sociedade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras
de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração

Antranik Kissajikian - Diretor Presidente                                            Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

de fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = R$ 81.057,58; Aplica-
ções financeiras de curto prazo = R$ 5.800,00; Caixa e equivalentes de
Caixa = R$ 86.857,58.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

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

Alexandre Sita e Elissandro Sabóia (Co-

ords) – Literare – Com título auto explicativo, os 
coordenadores esmeraram-se em reunir um time 
de primeira grandeza para levar ao público leitor, 
ferramentas que possam propiciar uma efetiva ala-

vancagem num negócio já existente, ou quiçá, na preparação de 
um inédito, aliás, há um capítulo com esse adjetivo – “O inédito 
viável no empreendedorismo” – que dada sua profundidade, 
deve ser lido com bastante atenção, sem demérito dos demais 

52 profi ssionais. Oportuno!!

Manual Completo
de Empreendedorismo

Marcia Kupstas – Chiado - A festejada escrito-
ra, sempre voltada ao público juvenil, resolveu inovar 
no “modus operandi”. Internou-se em Lisboa para 
produzir esta nova obra. Além do encanto natural 
que envolve suas escritas, há um viés lusitano no 
mínimo charmoso. O âmago do enredo é a trajetória 

de uma jovem que envolve-se em apuros, motivados por desvio 
de rota, um fl erte com drogas, mundos paralelos e o convívio 
com alguns “anjos”. Sua alma artística, sempre bem evidencia-
da, irá direcionar seu destino. Um belo exemplo depositado 
na protagonista, e uma demonstração extrema da autora em 
valorizar o universo das letras juvenis. Naturalmente, mais um 
merecido best-seller!

Balada dos Rockeiros e
Anjos Caídos

Barney Saltzberg – Telos - Um interessante 
enredo que manda uma simples mensagem: Respeite 
meu momento e espaço! Dois irmãos, com pouca 
diferença de idade, possuem distintas predileções. O 

menor quer brincar, a maior quer aquietar-se. Como resolver a 
questão? Com ilustrações do próprio autor, levará uma necessária 
mensagem à petizada, e porque não, para adultos também.

Agora Chega!

Ana Cristina Haddad – Autografi a – Ex comis-
sária de bordo, relata sua passagem pela aviação – 28 
anos – com muita emoção e bom humor. Não se trata 
de uma biografi a. Com bastante desenvoltura, pinça 
alguns acontecimentos da sua trajetória, sem choro 
nem fofoca. Autora afi rma que não tem talento para 

escrever, fi co a imaginar se tivesse! A maneira fl uida, gostosa 
como os fatos vão desfi lando, incluindo uma demonstração de 
profunda cultura, pelas citações ao decorrer, prende o “indefeso” 
leitor, ora emocionando-se, ora gargalhando. Muito gostoso!

Tripulação, portas
em automático

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

A Itália deve se tornar o pri-
meiro membro do G7 e a 
primeira grande economia 

da UE a assinar um memorando 
de entendimento com Pequim 
sobre a “Belt and Road Initiative” 
(BRI), ou, em tradução livre, 
“Iniciativa do Cinturão e Rota”.

O projeto prevê investimentos 
de ao menos US$ 1 trilhão pelo 
governo da China nos setores de 
infraestrutura e comunicações, 
para aumentar a presença do 
país nas novas rotas comerciais 
e impulsionar a economia digital. 
Além disso, a iniciativa é vista 
como uma forma de elevar o “soft 
power” chinês no mundo e man-
ter índices robustos de expansão 
do PIB. “A Rota da Seda é um 
caminho de mão dupla, e por ela 
devem transitar talentos, ideias e 
conhecimentos, não apenas co-
mércio”, afi rmou Mattarella, após 
uma reunião com Xi no Palácio 
do Quirinale, sede da Presidência 
da República.

Segundo o chefe de Estado, 
a contribuição italiana tem um 
“signifi cado crucial” e servirá 
para “desenvolver uma cola-
boração cada vez maior e mais 

Presidente da Itália recebe 
Xi e defende ‘Rota da Seda’
O presidente da Itália, Sergio Mattarella, recebeu na sexta-feira (22), em Roma, o chefe de Estado da 
China, Xi Jinping, e defendeu a adesão de seu país à chamada “Nova Rota da Seda”, projeto trilionário 
que levanta preocupações nos Estados Unidos e na União Europeia

prova do compromisso dos dois 
povos para conseguir um futuro 
e um estilo de vida melhores. 
Operamos para reforçar as 
sinergias entre as respectivas 
estratégias de desenvolvimento, 
para valorizar a colaboração no 
setor portuário, de logística e 
de transportes marítimos e para 
construir projetos qualifi cados 
e concretos na Rota da Seda”, 
disse Xi. O governo italiano, 
contudo, descarta vender ativos 
para Pequim. 

“É uma grande oportunidade, 
feita com inteligência, porque a 
Itália terá uma grande vantagem 
competitiva ao exportar produ-
tos para a China sem vender 
ativos”, argumentou o ministro 
de Infraestrutura do país, Danilo 
Toninelli. A Itália busca maneiras 
de reaquecer sua combalida eco-
nomia, que está em recessão téc-
nica e arrisca percorrer o ano de 
2019 com sinal negativo. Apesar 
disso, líderes europeus defendem 
que as negociações com a China 
devem acontecer em bloco, e 
não individualmente, para com-
pensar a disparidade econômica 
entre os países (ANSA).

Xi Jinping e Sergio Mattarella no Palácio do Quirinale,

em Roma. 

EP
A

articulada”. “China e Itália estão 
empenhadas em levar adiante 
uma cooperação que considere a 
realidade econômica, a sustenta-
bilidade ambiental, a inclusão e o 
respeito às regras de mercado”, 
acrescentou.

Para Mattarella, o memorando 
fornecerá um “quadro ideal” para 
incrementar as relações entre 
empresas italianas e chinesas. Xi, 
por sua vez, declarou que os dois 
países devem “aprofundar a con-

fi ança política e a coordenação 
de suas ideias”. “A parte chinesa 
quer uma troca comercial em 
dois sentidos”, garantiu, apesar 
das pressões dos EUA e da UE 
contra a adesão da Itália à Nova 
Rota da Seda.

O acordo prevê um amplo 
programa de investimentos chi-
neses na Itália, tendo como eixo 
o Porto de Trieste, no nordeste 
da Península.

“A antiga Rota da Seda é uma 

Milan está de 
olho em jovens 

atletas brasileiros
Após contratar o meio-cam-

pista Lucas Paquetá, o Milan 
ainda não tirou os olhos do Bra-
sil. Segundo o jornal “Gazzetta 
dello Sport”, com a supervisão 
do diretor técnico, Leonardo, 
o clube rossonero está monito-
rando de perto alguns jovens 
atletas que atuam no país. Um 
dos nomes que está na lista do 
Milan é o do atacante Everton, 
do Grêmio. 

O jogador de 23 anos foi con-
vocado pelo técnico Tite para 
os primeiros amistosos de 2019 
da seleção brasileira. O jornal, 
além de ter elogiado Everton, 
citou a multa rescisória de 80 
milhões de euros do centro-
avante. Outro jogador citado 
pelo “Gazzetta dello Sport” 
foi o atacante Pedrinho, do 
Corinthians. O atleta de 20 anos 
é um dos destaques da equipe 
alvinegra e foi indicado como 
“mortal no um contra um”.

Além de Everton e Pedrinho, 
o Milan está monitorando as 
joias Reinier (17 anos), do 
Flamengo, Fabricio Oya (19), 
do Corinthians, e Eric (18), do 
Bahia. Os nomes de Liziero, do 
São Paulo, e de Jean Lucas, do 
Santos, também estão relacio-
nados na lista. O ex-jogador 
Leonardo, que sempre está 
de olho em atletas brasileiros, 
foi o responsável pela contra-
tação de Paquetá. A chegada 
do meio-campista foi bem 
vista pelo Milan, já que ele está 
recebendo diversos elogios da 
imprensa italiana.

Paquetá é o único jogador 
brasileiro do atual elenco do 
Milan. No entanto, no último 
Campeonato Italiano conquis-
tado pelo clube rossonero, na 
temporada 2010/11, a equipe 
comandada por Massimiliano 
Allegri tinha quatro brasileiros: 
Ronaldinho Gaúcho, Robinho, 
Alexandre Pato e Thiago Silva 
(ANSA).

O ex-presidente dos Estados 
Unidos Barack Obama voltará 
ao Brasil em maio deste ano 
para realizar uma palestra em 
um evento sobre economia e 
negócios digitais, informaram 
os organizadores. A palestra 
do democrata está prevista 
para acontecer às 11h30 da 
manhã, no dia 30 de maio, no 
pavilhão de exposições “São 
Paulo Expo”, na zona sul de 
São Paulo. 

O ingresso mais barato para 
os dois dias de evento pode 
ser adquirido por R$690, mas 
para ver Obama é preciso 
desembolsar mais R$350. Já 
a entrada no valor de R$2.500 
contempla o acesso ao evento 

e a palestra do ex-presidente, 
além de entrada a uma área vip. 
O conteúdo da palestra ainda 
não foi divulgado, mas o even-
to tem como objetivo discutir 
como as empresas brasileiras 
podem ampliar sua atuação na 
área digital.

 A expectativa é de que 
o evento atraia pelo menos 
15 mil pessoas. A agenda de 
Obama não foi revelada por 
motivos de segurança. Esta é 
a segunda vez que o ex-chefe 
de Estado norte-americano 
visita o país após deixar a 
Casa Branca. Em outubro de 
2017, ele também deu uma 
palestra em um evento privado 
(ANSA).

Obama dará palestra 
em São Paulo em maio

ANSA

Ingressos para evento com democrata

custam entre R$690 e R$2.500.

Pela primeira vez, uma mulher 
será agraciada pelo Prêmio Abel 
de Matemáticas 2019, segundo a 
Academia Norueguesa de Ciências 
e Letras. A pesquisadora norte-a-
mericana Karen Uhlenbeck, de 76 
anos, estuda equações derivadas 
parciais. O trabalho dela também 
estabelece as bases para modelos 
geométricos contemporâneos em 
matemática e física.

Referência também na luta pela 
igualdade de gênero nas ciências 
e matemática, Karen Uhlenbeck é 
co-fundadora do programa Women 
and Mathematics do Instituto 
(WAM), criado em 1993 para re-
crutar e capacitar mulheres para 
liderar em pesquisa matemática 
em todas as fases de suas carreiras 
acadêmicas.

Atualmente, Karen Uhlenbeck é 
pesquisadora visitante em pesqui-
sas na Universidade de Princeton, 
nos Estados Unidos, membro asso-
ciado no Instituto de Estudos Avan-
çados (IAS). A norte-americana é 
uma das fundadoras do Instituto 
de Matemática Park City (PCMI) 

Americana é a 1ª mulher 
a vencer importante 

prêmio de matemática

Karen Uhlenbeck é agraciada

com o Prêmio Abel 2019.
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A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apro-
vou proposta que cria a Política Nacional de Prevenção 
e Combate ao Suicídio e de Valorização da Vida, que 
agora segue para votação no Plenário. O texto aprovado 
é um substitutivo da Comissão de Seguridade Social ao 
projetodo Senado. O relator, deputado Pompeo de Mattos 
(PDT-RS), apresentou parecer pela constitucionalidade. 

Originalmente, o texto do Senado criava apenas 
a Semana Nacional de Prevenção do Suicídio e de 
Valorização da Vida, a ser realizada, anualmente, na 
semana que compreender o dia 10 de setembro, Dia 
Mundial de Prevenção do Suicídio. O substitutivo 
mantém a criação da data, mas é bem mais amplo que 

o original, pois estabelece uma série de medidas para 
defi nir uma política com o intuito de prevenir suicídios. 

A proposta aprovada estabelece que o suicídio é 
um mal social que deve ser combatido por meio da 
atuação conjunta da União, dos estados e dos muni-
cípios. O Poder Público deverá realizar campanhas 
com foco informativo e educativo de valorização da 
vida. A proposta estabelece ainda que o Estado tem 
o dever de fornecer tratamento a pessoas com desejo 
suicida e custear a medicação que se faça necessária, 
caso o paciente não tenha condições fi nanceiras de 
comprar seus remédios. As despesas deverão ser pagas 
com o orçamento da Seguridade Social (Ag.Câmara).

que se destina à formação de jovens 
pesquisadores e na promoção da 
compreensão mútua dos interesses 
e desafi os da matemática.

O Prêmio Abel reconhece con-
tribuições para o campo da ma-
temática. A escolha do vitorioso 
é baseada em recomendações do 
Comitê Abel, composto por cinco 
matemáticos reconhecidos inter-
nacionalmente.

Proposta cria política para combate ao suicídio

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 C

65
C

-4
49

2-
67

D
6-

F4
F4

.


