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“Viver é enfrentar 
um problema  
atrás do outro.
O modo como 
você o encara 
é que faz a 
diferença”.
Benjamin Franklin (1706/1790)
Político estadunidense
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A taxa de desemprego no 
país fi cou em 12,4% no 
trimestre encerrado em 

fevereiro deste ano, segundo 
dados divulgados na sexta-
-feira (29) pelo IBGE, no Rio 
de Janeiro. O percentual é 
maior que o do trimestre 
anterior (encerrado em no-
vembro de 2018), que havia 
sido de 11,6%, mas menor 
que o resultado do trimestre 
encerrado em fevereiro do ano 
passado (12,6%). A população 
desocupada no país era de 
13,1 milhões em fevereiro, 
um crescimento de 7,3% na 
comparação com novembro. 
Na comparação com fevereiro 
de 2018, houve estabilidade.

O total de ocupados fi cou 

A população desocupada 
no país era de 13,1 milhões 
em fevereiro, diz IBGE

em 92,1 milhões em fevereiro, 
uma queda de 1,1% (menos 
1,06 milhão de pessoas) em 
relação a novembro, mas uma 
alta de 1,1% na comparação 
com fevereiro do ano passado. 
O número de empregados com 
carteira assinada (sem contar 
trabalhadores domésticos) foi 
de 33 milhões de pessoas em 
fevereiro, fi cando estável em 
ambas as comparações. Já o 
número de empregados sem 
carteira assinada (11,1 milhões) 
caiu 4,8% na comparação com 
novembro (menos 561 mil 
pessoas) e subiu 3,4% (mais 
367 mil pessoas) comparado a 
fevereiro.

A população fora da força 
de trabalho, ou seja, que não 

está nem trabalhando nem 
procurando emprego, chegou 
a 65,7 milhões, um recorde na 
série histórica. O número é 0,9% 
maior (mais 595 mil pessoas) do 
que novembro e 1,2% superior 
(mais 754 mil pessoas) do que 
fevereiro daquele ano. A po-
pulação subutilizada (ou seja, 
que está desempregada, que 
trabalha menos do que poderia, 
que não procurou emprego, mas 
estava disponível para trabalhar 
ou que procurou emprego, mas 
não estava disponível para a 
vaga) chegou a 27,9 milhões de 
pessoas em fevereiro deste ano.

O número também é recorde 
na série histórica, 3,3% maior 
(mais 901 mil pessoas) em re-
lação a novembro e 2,9% maior 

(mais 795 mil pessoas) do que 
em fevereiro de 2018. A taxa de 
subutilização da força de traba-
lho chegou a 24,6%, superior 
aos 23,9% de novembro e aos 
24,2% de fevereiro de 2018. O 

total de pessoas desalentadas 
(ou seja, aquelas que desistiram 
de procurar emprego) chegou 
a 4,9 milhões, outro recorde da 
série histórica. O percentual de 
desalentados chegou a 4,4%.

O rendimento médio real 
habitual do trabalhador (R$ 
2.285) cresceu 1,6% frente ao 
trimestre anterior e fi cou estável 
em relação ao mesmo trimestre 
do ano anterior (ABr).

O número de empregados com carteira assinada foi de 33 milhões

de pessoas em fevereiro.

A Caixa registrou lucro re-
corrente recorde de R$ 12,7 bi-
lhões em 2018, um crescimento 
de 40% em relação a 2017. O 
lucro recorrente desconsidera 
efeitos extraordinários. Esse 
resultado é fruto direto de 
medidas realizadas ao longo do 
ano passado, como a melhoria 
da efi ciência operacional e o 
aumento de receitas, especial-
mente o resultado da interme-
diação fi nanceira e a prestação 
de serviços.

Com mais de 93 milhões de 
clientes e responsável por 37% 
da poupança nacional e 69% do 
mercado habitacional, a Caixa 
ressaltou, em comunicado, seu 
papel como principal agente de 
políticas públicas do governo 
federal. O saldo da carteira de 
crédito habitacional cresceu 
3% em 12 meses, totalizando 
R$ 444,7 bilhões. Desse total, 
R$ 265,2 bilhões foram conce-
didos com recursos do FGTS e 
R$ 179,4 bilhões com recursos 
da poupança.

O presidente do STF, Dias 
ToffoIi, defendeu na sexta-feira 
(29) a simplifi cação da reforma 
tributária e a retirada de temas 
relacionados à tributação da 
Constituição Federal. Ele par-
ticipou de evento na Fundação 
Getulio Vargas (FGV) na capital 
paulista. “Se está na Consti-
tuição, vai parar na Justiça e 
vai parar no Supremo, vamos 
continuar com a judicialização. 
Toda reforma constitucional 
aumenta potencialmente os 
confl itos, porque coloca mais 
peso na Constituição”, afi rmou. 
“Se formos analisar, temos 
que diminuir a Constituição”, 
acrescentou.

Toffoli disse que se reuniu 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para pedir otimi-
zação da atuação do judiciário 
nesses assuntos. Segundo ele, 
há atualmente 1 trilhão de 
matérias relativas a questões 
tributárias pendentes no STF. 
“Como você explica isso para 
um investidor? Processos 
correndo há tantos anos e, às 
vezes, sem articulação. STJ 
decide de um jeito, cinco anos 
depois o STF decide de outro, 
na esquizofrenia. Mas se tudo 
vai parar no Supremo é signi-
fi cado do fracasso das outras 
instâncias”, disse.

Presidente do STF,

Dias ToffoIi.

O ministro da Cidadania, Os-
mar Terra, disse na sexta-feira 
(29), em São Paulo, sentir um 
clima favorável no Congresso 
para a aprovação da reforma 
da Previdência. “Eu tenho 
conversado com deputados e 
o clima é favorável”, disse o 
ministro, que participou, pela 
manhã, de um evento na Fiesp. 

“Apesar dos ruídos que exis-
tem, não tenho dúvida que a 
Previdência será aprovada. 
Porque ela é necessária, nós 
não temos saída. Nem os depu-
tados, nem os senadores, nem o 
governo tem saída. Nós temos 
que aprovar. Para o futuro do 
Brasil, até para o exercício da 
política responsável, não tem 
como não aprovar a reforma 
da Previdência”, disse.

“Eu acho que o presidente 
está delineando uma posição 
[que demonstra] não só a im-
portância da reforma, tanto que 
trouxe Paulo Guedes para ser 
ministro”, afi rmou. Terra disse 
ainda que o ministério estuda 
o estabelecimento de novas 
normas para a Lei Rouanet, 
que deverão ser anunciadas na 
próxima semana. 

“O que nós vamos fazer ago-
ra é ‘startar’ uma nova etapa 
da Lei Rouanet, ou da Lei de 
Incentivo à Cultura - como 

Ministro da Cidadania,

Osmar Terra.

O sistema de pagamento 
de boletos, conhecido por 
Nova Plataforma de Cobrança, 
criado pelos bancos, reduziu 
a necessidade de saques de 
dinheiro em espécie no total 
de R$ 5,1 bilhões, em seus 
três primeiros meses de fun-
cionamento. A informação é da 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), ao acreditar que 
os investimentos de R$ 500 
milhões feito pelos bancos para 
criar a plataforma vai eliminar 
o equivalente a R$ 450 milhões 
em fraudes por ano.

A economia no uso de dinhei-
ro em espécie foi obtida com 
50 milhões de boletos que, no 
período de dezembro de 2018 a 
fevereiro deste ano, foram pagos 
em uma instituição fi nanceira 
diferente daquela em que foi 
emitido o boleto. O total é equi-
valente a 65% dos documentos 

A adulteração do código de barras nos boletos foi inviabilizada. E o 

sistema reduziu a necessidade de saques de dinheiro em espécie.

Wilson Dias/ABr
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Ginásio do Ibirapuera
O Governador João Doria apre-

sentou na sexta-feira (29) a mode-
lagem para a concessão do Com-
plexo Desportivo Constâncio Vaz 
Guimarães - Ginásio do Ibirapuera 
- para a iniciativa privada por 35 
anos e por investimento mínimo de 
R$ 220 milhões. O projeto prevê a 
construção de nova arena multiuso 
com capacidade de 20 mil lugares 
para eventos esportivos, musicais, 
culturais, religiosos e congressos.

O ex-presidente Michel Te-
mer, o ex-ministro Moreira 
Franco e mais sete pessoas 
foram denunciados na sexta-
-feira (29) pelo Ministério 
Público Federal (MPF) ao juiz 
Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal Criminal no Rio. São 
acusados de crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro na 
Eletronuclear, levantados na 
Operação Descontaminação. 
Nas duas denúncias, o desvio 
calculado é de R$ 18 milhões 
das obras de Angra 3, além 
de pagamento de propina de
R$ 1,1 milhão.

Temer já é réu em processo 
por corrupção envolvendo 
a JBS. Se a Justiça Federal 
aceitar a nova denúncia, o 
ex-presidente também será 
réu em processo de origem 
na Operação Lava Jato. No 
Rio, procuradores partiram da 
delação do empresário José An-
tunes Sobrinho, da construtora 
Engevix. A força-tarefa cruzou 
as informações com e-mails do 
ex-presidente da Eletronucle-
ar, Othon Luiz Pinheiro, que 
também foi denunciado.

Os crimes envolvem a con-
tratação irregular da empresa 
fi nlandesa AF Consult Ltda, 
da Argeplan e da Engevix, 
para a execução de contrato 
de engenharia eletromecâni-
co, da usina nuclear de Angra 
3, apropriando-se de quase
R$ 11 milhões dos cofres públi-
cos. Os pagamentos ocorriam 
por meio de empresas como 
a Construbase Engenharia, 
que repassava valores para a 
PDA Projetos, pertencente ao 
coronel Lima, tendo como be-
nefi ciário fi nal o ex-presidente 
Temer.

“A peça é muito robusta e 
demonstra como era feito o 
esquema. Em um dos e-mails, 
o presidente da Eletronuclear 
pede ao coronel Lima a no-
meação de um diretor. O fato 
demonstra que quem mandava 
na empresa era o Temer, por 
meio do coronel Lima”, disse 
o procurador regional Eduardo 
El Hage, integrante da força-
-tarefa da Lava Jato no Rio. As 
defesas dos acusados negam 
envolvimento em atividades 
criminosas (ABr).

O ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco.

Antonio Cruz/ABr

Novo sistema de boletos reduz 
circulação de R$ 5,1 bilhões em espécie

adulteração do código de bar-
ras nos boletos de pagamento, 
fraude mais frequente aplicada 
nos pagamentos com boletos, 
foi inviabilizada com a Nova 
Plataforma, que facilita a confe-
rência de dados de pagamento 
e alerta para inconsistências.

O cronograma de imple-
mentação da nova platafor-
ma de cobrança de boletos 
bancários está chegando ao 
fi m, mas clientes reclamam 
de não conseguirem fazer os 
pagamentos. Desde o último 
dia 26, os boletos com valor 
igual ou superior a R$ 400 
precisam estar registrados na 
nova plataforma para serem 
quitados. Pela expectativa da 
Febraban, em 22 de setembro 
o processo será concluído, com 
a inclusão dos boletos de cartão 
de crédito e de doações, entre 
outros (ABr).

pagos, nesse período, após a 
data de vencimento. Antes da 
Nova Plataforma, uma conta 
vencida só poderia ser quitada 
na própria instituição fi nanceira 
destinatária (emissora do bo-
leto), o que exigia o saque em 
dinheiro para pagamento.

A estimativa da Febraban é 
que, em 2019, 6,6 bilhões de bo-
letos sejam registrados na Nova 
Plataforma e mais de 25 bilhões 
de operações sejam realizadas, 
considerando o desempenho 
dos três primeiros meses de 
plena operação do sistema. A 

MPF denuncia Temer e 
Moreira por corrupção 

na Eletronuclear

‘Clima é favorável’ para 
aprovação de reforma

Retirada de questões 
‘tributárias’ da Constituição

O presidente do STF reforçou 
a necessidade de economia de 
tempo. “Nas últimas quatro 
semanas, como é público e 
notório, passamos muito tem-
po atuando para apaziguar as 
coisas. Parece que agora as 
coisas começam a andar”, disse. 
“Não temos tempo a perder”, 
completou. Citou um exemplo, 
no ano passado, quando o ex-
-ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, o procurou para tratar 
de decisão da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT), que, na ocasião, tri-
plicou o valor do frete.

“Por que uma questão de 
frete vai parar no STF? E o 
Supremo tem que decidir se 
o valor vai ser este ou aquele, 
se está correto ou não. Isso é 
um fracasso das instituições 
brasileiras e tudo cai nos nossos 
ombros. Para o bem ou para o 
mal, nós somos responsabiliza-
dos”, disse Toffoli (ABr).

estamos chamando - que é 
a de estabelecer regras que 
democratizem, que facilitem o 
acesso dos artistas populares, 
dos novos talentos, das regiões 
do Brasil que não recebem 
praticamente nenhum centavo 
e que passarão a receber e que 
passarão a ter incentivo”, disse 
o ministro. Segundo ele, serão 
valorizados projetos de outras 
áreas do Brasil, além do eixo 
Rio-São Paulo”.

O ministro negou que os pro-
jetos referentes à lei estejam 
parados. “Não está parado. As 
coisas estão andando. Talvez 
não na velocidade que alguns 
desejam, mas as coisas estão 
andando” (ABr).

Caixa Econômica tem lucro 
recorde de R$ 12,7 bilhões

Até dezembro de 2018, foram 
contratados  R$ 62,5 bilhões no 
Programa Minha Casa Minha 
Vida, equivalente a 505.494 
novas unidades habitacionais. 
Dessas novas moradias, 21,1% 
foram destinadas à faixa 1 
do programa, para pessoas 
com renda mensal de até
R$ 1,8 mil. As operações de 
infraestrutura também obti-
veram um incremento de 2%, 
alcançando R$ 84,3 bilhões em 
dezembro de 2018.

As loterias Caixa arrecada-
ram R$ 13,9 bilhões em 2018, 
mantendo o mesmo patamar 
de 2017. Dentre os valores 
arrecadados, R$ 5,2 bilhões 
foram transferidos aos pro-
gramas sociais do governo 
federal nas áreas de seguri-
dade social, esporte, cultura, 
segurança pública, educação 
e saúde, o que corresponde 
a 37,4% do total. A poupança 
da Caixa mantém a liderança 
no mercado, com 37,4% de 
participação (ABr).
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OPINIÃO
Bem-vindo ao nosso 

futuro conectado

Desde 2010, o número de 

dispositivos conectados 

à internet superou o 

número de pessoas nos 

Estados Unidos. Hoje, 

o norte americano tem, 

em média, mais de dez 

aparelhos conectados

A previsão é de que, em 
2022, uma casa típica 
tenha cerca de 500 

dispositivos conectados. O 
Brasil está no mesmo caminho. 
Segundo dados da Ericsson, o 
Brasil terá 2 bilhões de dispo-
sitivos interligados à rede no 
ano de 2020. Contudo, essa 
tendência não se trata apenas 
de atrelar objetos à internet, 
mas de nos aproximar de opor-
tunidades infi nitas. Aparelhos 
conectados estarão, cada vez 
mais, incorporados a aspectos 
importantes de nossas vidas e 
signifi cam acesso a um conhe-
cimento sem precedentes na 
nossa história. 

Estamos vivendo uma revo-
lução por meio de sensores, 
dados, criptografi a e nuvens. 
Soluções de inteligência artifi -
cial, internet das coisas, nuvem 
e big data estão abrindo cami-
nho para que tenhamos mais 
qualidade de vida e para que 
as economias de nossos países 
cresçam e gerem empregos, 
novos negócios e oportuni-
dades, mudando a maneira 
como trabalhamos e vivemos. 
Isso acontece porque elas au-
mentam a produtividade e a 
competitividade dos negócios 
e possibilitam que governos 
ofereçam serviços melhores à 
população.  

Os efeitos dessas tecnologias 
já são visíveis em todas as áreas 
e ao redor do mundo, indo mui-
to além de nossos smartphones 
e arquivos na nuvem. Por 
exemplo, hospitais brasileiros 
estão usando etiquetas de 
identifi cação de radiofrequ-
ência em equipamentos mé-
dicos, o que permite que suas 
localizações sejam mapeadas 
em tempo real, facilitando a 
gestão do inventário e evitando 
a aquisição desnecessária de 
novos equipamentos. 

O agrobusiness está usando 
softwares e analisando dados 
para aperfeiçoar técnicas de 
controle de pestes, reduzir 
custos e impulsionar a pro-
dutividade. Ao contrário do 
que muita gente imagina, 
esse potencial não se limita 
a países mais desenvolvidos. 
Economias emergentes estão 
se benefi ciando, e muito, de 
novas tecnologias. No Quênia, 
por exemplo, cientistas estão 
usando dados de torres de ce-
lular para rastrear os padrões 
de viagem da população em 
torno de fontes de malária 

como o Lago Vitória. 
Assim, o governo queniano 

foi capaz de detectar novos 
surtos da doença e realizar 
esforços mais efi cientes para 
a sua erradicação. Segundo 
o IDC (Internacional Data 
Corporation), essas econo-
mias, incluindo o Brasil, vão 
ultrapassar os países desen-
volvidos como os principais 
produtores de dados até 2020. 
Os resultados são incontáveis, 
e o potencial de desenvolvi-
mento dessas tecnologias se 
mantem infi nito. Problemas 
crônicos das sociedades atuais 
poderiam ser resolvidos por 
meio da internet das coisas, 
por exemplo. 

Estudo recente da software.
org listou dados de diversas 
instituições que comprovam 
isso: mortes causadas por 
acidentes de trânsito podem 
cair em até 90% graças a carros 
autônomos e semi-autônomos; 
uma gestão conectada do tráfe-
go pode fazer o trânsito fl uir en-
tre 5% e 25% melhor; sensores 
de segurança pública e novos 
modelos de monitoramento 
residencial podem diminuir 
as taxas de crimes em 20%; a 
ampla adoção da internet das 
coisas pode fazer a emissão de 
gases de efeito estufa cair em 
19%, o consumo de energia 
nas residências em 10% e o 
das fábricas em até 30%; por 
fi m, os custos com tratamentos 
contra doenças crônicas tem 
potencial de queda de até 50%. 

Esses e outros exemplos 
signifi carão um impacto de 
11,1 trilhões de dólares na 
economia até 2025. Essas 
tecnologias vieram para fi car. 
É por isso que, além de todas 
as possibilidades sobre as quais 
falamos acima, elas também 
trazem a necessidade de re-
pensar nossas regulamenta-
ções para garantir que o avanço 
não seja barrado por leis e 
normas desatualizadas. Adap-
tar e criar novas legislações 
devem ser prioridades para 
todos os países que buscam 
um desenvolvimento baseado 
em inovação. 

Um exemplo desse movi-
mento é a nova Lei de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) 
brasileira que protege os ci-
dadãos, ao mesmo tempo em 
que não cria barreiras para a 
inovação. Ela também foi bem 
sucedida ao reunir governo, 
legislativo, empresas de di-
versos setores e a sociedade 
brasileira em torno de uma 
necessidade do país, incluindo 
todos na discussão. Iniciativas 
assim devem ser referência 
para atendermos melhor às 
necessidades que novos tem-
pos trazem.

 
(*) - É country manager

da BSA no Brasil.

Antonio Eduardo (Pitanga) Mendes da Silva (*)
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News@TI
Soluções integradas para pagamento on e off-line
@Enquanto mercados virtuais oferecem serviços bancários e bancos 

usam mais plataformas abertas para facilitar pagamentos, em um 
esforço para reter clientes, os consumidores estão exigindo experiências 
de compra mais rápidas, integradas e convenientes, especialmente 
novas formas de realizar pagamentos. Como o Brasil é líder no ranking 
de inovação em pagamentos na América Latina, segundo uma pesquisa 
recente feita pela Americas Market Intelligence (AMI), as empresas 
que estão despontando no mercado são aquelas que estão conseguindo 
entregar novas formas de continuar trabalhando com parceiros para 
acelerar a inovação nos meios de pagamentos. Diante desse cenário, 
a Pagcom, empresa especializada em soluções e tecnologia para paga-
mentos, oferece soluções integradas All in One totalmente customizadas 
a qualquer tipo de negócio, que podem ser o grande diferencial entre 
o sucesso e o fracasso nos resultados. “O diferencial da Pagcom é a 
qualidade dos serviços e atendimentos aos seus clientes, bem como 
um modelo de negócio justo, de acordo com a necessidade de cada 
um”, afi rma Caio Davidoff, CEO e fundador do Pagcom.

Braulio Lalau de Carvalho (*)

Provavelmente, você chega no seu escritório 
em torno das 8h ou 9h, começa a trabalhar 

nos projetos, levanta para uma reunião, volta 
para a cadeira, conclui uma tarefa, sai para 
outra reunião, almoça na mesa ou engole a 
comida no restaurante, volta para o escritório 
e continua a jornada até o fi m do dia, às vezes 
da noite...E mesmo assim, é comum ir embora 
com a sensação que produziu menos do que 
precisava. 

Não tem jeito, é preciso dar conta do trabalho 
e essa rotina maluca não é um ‘privilégio’ só seu. 
Mas é preciso rever alguns pontos da organização 
do trabalho para ser mais produtivo. Porque 
vamos combinar que não adianta nada fi car 
tanto tempo na empresa e não ser produtivo, 
não é mesmo? 

A importância da pausa para aumentar a produtividade
Com a correria do mundo corporativo, a sensação é que o trabalho está nos engolindo dia a dia

Faça intervalos

Uma dica que gosto de dar para minha 
equipe é: faça pausas. Mesmo que esteja 
muito atarefado, é preciso parar um pouco e 
espairecer. Às vezes, levantar para tomar um 
café, conversar cinco minutos com um colega 
ou folhear uma revista por alguns minutos é o 
sufi ciente para ativar a criatividade de novo e 
voltar a produzir melhor. 

O assunto é tão sério que Travis Bradberrym 
coautor do livro Emotion Intelligence 2.0 fala 
em sua obra que não faz mais sentido trabalhar 
em blocos de oito horas. Para ele, é preciso 
parar 15 minutos a cada hora de trabalho. 
Este raciocínio está embasado em um estudo 
realizado pelo Draugiem, grupo de tecnologia 
da informação, que usou um programa de 
computador para medir quanto tempo os 
funcionários gastavam para cumprir diferentes 
atividades e o nível de produtividade. 

Foi constatado que o tempo total da jornada 
de trabalho não importava tanto, mas sim o 
modo como ela é estruturada. Assim, os pro-
fi ssionais que paravam por curtos períodos de 
descanso eram muito mais produtivos do que os 
que trabalhavam por muito tempo, sem parar. 

Fazer pausas na jornada de trabalho ajuda: 
 • reduzir o estresse
 • aumentar a concentração
 • ter mais criatividade
 • tomar decisões mais assertivas 

Claro que, como tudo na vida, é preciso ter bom 
senso e não abusar das pausas. Do contrário, o 
efeito acaba sendo inverso e aí sim você não con-
segue dar conta de tudo o que precisa entregar. 

Mas com equilíbrio vale a pena fazer breves 
paradas ao longo do dia para descansar a mente 
e aumentar a produtividade. #Ficaadica

(*) É CEO da Orbitall.

É o que mostra pesquisa 
inédita, divulgada na 
sexta-feira (29) pela 

Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro (DPRJ) com 
552 mulheres que passaram por 
audiências na central de Ben-
fi ca, na zona norte da capital 
fl uminense.

A Lei determina que devem 
ser colocadas em liberdade pro-
visória ou em prisão domiciliar 
a gestante, a lactante ou a mãe 
de criança com defi ciência ou 
até 12 anos que não responda 
por crime violento ou praticado 
sob forte ameaça. Em 2018, a 
Segunda Turma do STF decidiu 
conceder prisão domiciliar a 
todas as detentas grávidas ou 
mães de crianças de até 12 anos. 

Entre agosto de 2018 e feve-
reiro de 2019, a DPRJ constatou 
que 552 mulheres passaram 
pelas audiências de custódia. 
Dessas, 161 com suspeita de 
gravidez, grávidas, amamen-
tando, com fi lhos menores de 
12 anos ou com defi ciência. 
Elas não estavam presas por 

Segundo a Defensoria, as mulheres se enquadram na lei e 

deviam ter sido liberadas pelos juízes, o que não ocorreu.

Ciclone matou 468 pessoas em Moçambique e deixou rastro de 

destruição.

Dois aviões da Força Aérea 
Brasileira (FAB) partiram na 
sexta-feira (29) do Aeroporto 
do Galeão, no Rio de Janeiro, 
com destino a Moçambique, 
levando medicamentos e in-
sumos estratégicos. Segundo 
o Ministério da Saúde, foram 
enviados seis kits, totalizando 
870 quilos de carga, quantita-
tivo sufi ciente para atender 
até 3 mil pessoas por um 
período de três meses. O 
país africano sofre com as 
consequências da passagem 
do ciclone Idai, que causou 
a morte de 468 pessoas no 
início do mês.

Cada kit é composto por an-
tibióticos, anti-hipertensivos e 
antitérmicos, como penicilina, 
amoxicilina, paracetamol e 
soro para hidratação, além 
de materiais de primeiros 
socorros, como ataduras, ga-
zes, luvas, máscaras, seringas 
e esparadrapos. Na última 
quarta-feira (27), autoridades 
de Moçambique divulgaram 
que o país vive um surto de 
cólera na região mais atingida 
pelo ciclone. Até o momen-

Pela 3ª vez, Parlamento 
britânico rejeita acordo 
do Brexit

O Parlamento britânico re-
jeitou na sexta-feira (29), pela 
terceira vez, o acordo proposto 
pela premier Theresa May para 
a saída do Reino Unido da União 
Europeia (UE), o chamado 
“Brexit”. Com isso, o Reino 
Unido está à beira de passar 
por um processo de divórcio 
“abrupto”, sem nenhum tipo 
de acordo, o que pode provocar 
graves consequências, como 
uma crise econômica. 

A data original para o Brexit 
era 29 de março, mas agora será 
12 de abril. O acordo foi rejeita-
do por 344 votos contra a 286 a 
favor na Câmara dos Comuns. 
May tinha prometido renunciar, 
caso conseguisse, fi nalmente, a 
aprovação do acordo que pas-
sou mais de um ano negociando 
com a União Europeia. “É de 
lamentar profundamente que, 
uma vez mais, esta assembleia 
tenha sido incapaz de apoiar a 
saída da União Europeia de uma 
forma ordenada”, disse May. 

O acordo votado era parcial-
mente diferente dos outros dois 
rejeitados. Isso porque o Parla-
mento tinha exigido alterações 
no texto original. Na versão atu-
al, o acordo está “simplifi cado”. 
Por sua vez, a União Europeia 
disse que pretende convocar 
uma reunião de emergência 
em 10 de abril para analisar a 
situação. O Brexit sem acordo 
era o pior cenário previsto pelos 
analistas políticos e econômicos 
(ANSA).
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Após decisão do STF, mães e 
grávidas continuam presas no Rio
Uma em cada quatro mães ou grávidas presas em fl agrante teve a prisão mantida nas audiências de 
custódia, apesar de cumprir os requisitos previstos na Lei da Primeira Infância, que garante penas 
alternativas até o julgamento

lei é para proteger a criança, 
cuja a mãe tende a ser a única 
cuidadora. Na decisão do HC 
coletivo, o ministro Lewando-
wski disse que o fato de a acu-
sada ter sido presa em fl agrante 
ou sob acusação de tráfi co de 
drogas, ter passagem pela Vara 
da Infância ou não ter trabalho, 
não são motivos para negar as 
penas alternativas. 

Pesquisa da Articulação 
Brasileira de Crianças e Adoles-
centes com Familiares Presos 
mostrou que crianças e adoles-
centes com pais encarcerados 
vivem em maior vulnerabilidade 
e desamparo. Passam a ter de 
cuidar de irmãos e chegam a 
precisar trabalhar para garantir 
o sustento. É quando se afastam 
da escola, acabam no trabalho 
infantil, vivenciam violência, a 
vida nas ruas e a exploração 
sexual, alerta a organização. 
Procurada, a Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio 
de Janeiro (Amaerj) não se 
manifestou sobre a pesquisa 
da defensoria (ABr).

crime violento ou por grave 
ameaça. Segundo a Defensoria, 
as mulheres se enquadram na 
lei e deviam ter sido liberadas 
pelos juízes, o que não ocorreu. 
Foram mantidas presas 28%, ou 
seja, 45 mães. Quase a metade 
(38%) foi detida por crimes 
relacionados à Lei de Drogas 
ou por furtos (34,5%). Três 
de quatro se autodeclararam 

pretas ou pardas e oito em dez, 
pobres.

De acordo com a diretora de 
Estudos e Pesquisas de Acesso 
à Justiça da DPRJ, Carolina 
Haber, os dados indicam que 
juízes fl uminenses continuam 
negando direito às mulheres e 
suas famílias por motivos sub-
jetivos, conforme convicções 
pessoais. Ela destacou que a 

Brasil envia insumos e 
medicamentos a Moçambique

to, mais de 130 casos foram 
anunciados. O receio agora é 
que a doença, transmitida pela 
ingestão de água e alimentos 
contaminados ou de pessoa 
para pessoa, se espalhe.

Moçambique contabiliza 
2.700 casos de diarreia na 
região, mas ainda sob investiga-
ção. As autoridades trabalham 
também com a possibilidade 
de que outras doenças, como 
tifo e malária, se alastrarem 
após a passagem do ciclone, 
que registrou ventos de até 

200 quilômetros por hora, 
provocando a devastação de 
vilarejos inteiros.

Vinte bombeiros da equipe 
de busca e salvamentos da 
Força Nacional de Segurança 
Pública e mais 20 militares 
mineiros, que trabalharam 
no resgate das vítimas do 
rompimento da barragem de 
Brumadinho, também segui-
ram para Moçambique. As 
equipes brasileiras atuarão no 
resgate às vítimas do ciclone 
em Moçambique (ABr).
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Conectividade e 

integração são palavras-

chave que defi nem a 

comunicação na era 

digital

Se, nas décadas de 1980 e 
1990, houve um grande 
avanço com a chegada da 

rede móvel 2G, mais recente-
mente, com o advento do 3G 
e 4G é que o mundo passou a 
poder compartilhar mais ati-
vamente ideias e informações 
por meio do uso da internet. 
Com indivíduos cada vez mais 
conectados, a era da integra-
ção tem evoluído em todas 
as sociedades, encurtando 
as distâncias e reformulando 
nossas percepções de tempo 
e espaço. 

Apesar de já serem grandes 
os passos até aqui em termos de 
comunicação, um novo cenário 
de inovação se desenha com a 
rede 5G. Antes, passamos de 
uma simples comunicação por 
voz e serviços de mensagem de 
texto e chegamos na conecti-
vidade via internet. 

Agora, em um novo contexto, 
a comunicação passa a incluir 
os objetos e tudo começa a 
estar cada vez mais integrado: 
drones, carros, smartphones, 
eletrodomésticos e afi ns – to-
dos em uma única rede, o 5G. 

Mas há ainda uma ressalva 
por parte do mercado: seria o 
5G uma verdadeira revolução 
na comunicação humana? A 
resposta, sem dúvida, é sim. 
Mas é preciso enxergar o 5G 
para além do que foi a chegada 
das redes anteriores. Não é 
válido tomar como base para 
esta tecnologia o avanço trazi-
do a partir da chegada do 4G. 
É importante ressaltar que o 
grande passo a ser dado com 
o surgimento do 5G não está 
no aumento da velocidade de 
banda larga, mas na possibi-
lidade de conexão dos mais 
diversos dispositivos nesta 
rede e aprofundamento do 
compartilhamento de ideias e 
experiências.

A inovação dessa forma de 

conexão está na capacidade 
de colocar a comunicação em 
um patamar muito maior de 
integração. É um processo de 
revolução na conectividade 
humana, aproximando não só 
pessoas, mas transformando 
cidades em organismos ainda 
mais complexos e amplos. A 
chegada do 5G abre uma nova 
porta em que as empresas de 
telecomunicações poderão, 
por exemplo, monetizar sobre 
a intensa relação de emoções e 
pensamentos humanos com o 
uso da tecnologia e inteligência 
artifi cial. 

Carros, por exemplo, pode-
rão ler emoções das pessoas e 
responder da forma mais ade-
quada possível, o que levará as 
empresas a terem mais dados 
disponíveis para explorar, ana-
lisar e monetizar. Para triunfar 
nesse mercado da tecnologia 
5G, é imprescindível investir 
sabendo que este é um marco 
signifi cativo da comunicação. 
Desse modo, é essencial com-
preender o poder e o potencial 
desta nova rede na expectativa 
de impulsionar a humanidade 
para uma nova jornada de 
conectividade. 

É importante também que as 
empresas estejam atentas para 
entender como será essa tran-
sição estrutural entre as redes, 
tomando as medidas necessá-
rias para alcançarem vantagem 
competitiva. É preciso, ainda, 
que elas sejam protagonistas 
nessa transformação para não 
serem simplesmente engolidas 
por outros empreendedores 
do setor. 

A humanidade entra em 
uma nova era da comunicação, 
sendo essencial estarmos aten-
tos às novas demandas para 
sobrevivermos neste mercado 
em constante transformação. 
Este é o exato momento de 
enxergarmos um novo cenário 
e investirmos nessa nova etapa 
em que, mais do que nunca, 
tudo estará cada vez mais 
conectado.

(*) - É sócio-diretor de Regulação 
em Telecomunicações da KPMG no 

Brasil (www.kpmg.com.br).

Marcelo Ribeiro (*)

A - Science Days 
Pelo terceiro ano consecutivo, Instituto Alpha Lumen organiza o Science 
Days Brazil, entre os os dias 5 e 6 de abril, em São José dos Campos. 
Inspirado no Florida Space Day, o “Dia do Espaço”, comemorado 
anualmente nos Estados Unidos, o evento é uma oportunidade para 
a educação e sensibilização dos estudantes de Ensino Fundamental e 
Médio sobre a importância das metodologias STEM (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática), assim como o desenvolvimento da indústria 
aeroespacial e seu impacto na economia nacional. Objetiva difundir 
ciência e tecnologia entre os jovens, mostrando que essa pode ser uma 
opção de carreira enriquecedora e gratifi cante. Outras informações 
(www.alphalumen.org.br).

B - Medicina Nuclear 
Entre os dias 6 e 8 de setembro, o Centro de Exposições da PUC/RS, 
localizado em Porto Alegre, será palco do maior evento da Medicina Nu-
clear do País: a 33ª edição do Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, 
que reunirá expoentes da especialidade para promover debates acerca 
de temas relacionados ao setor nuclear e suas aplicações na medicina. 
O evento tem como mote principal a ‘Saúde do Homem’. Estarão no 
Congresso médicos de várias especialidades, dentre elas urologistas, 
oncologistas e médicos nucleares, discutindo juntos as atualizações 
a cerca do câncer de próstata. Inscrições e mais informações: (http://
www.sbmn.org.br/congresso2019/).  

C - Coworking em Hotel
O ibis Tamboré, localizado em Barueri, inaugura, no próximo dia 8, um 
coworking com múltiplos serviços, que pretende facilitar a vida de quem 
utiliza escritórios compartilhados. O espaço possui design contempo-
râneo localizado no interior do hotel, reúne 23 estações de trabalho 
(que podem ser alocadas por dia ou por período), sala de reuniões com 
capacidade para receber 12 pessoas, e funciona 24h. Os coworkers terão 
descontos para utilizar vários serviços do ibis Tamboré, como cafeteria 
e restaurante, estacionamento e garagem para bicicletas. Poderão ainda 
usar o serviço de lavanderia do hotel. 

D - Imigrar para os EUA
O escritório “Advocacia Internacional George Cunha” apresenta, às 
8:30hs no dia 23 de abril, na sede da Câmara Americana de Comércio-

-AMCHAM, um evento sobre as alternativas legais de migração para os 
Estados Unidos e os modelos existentes para investidores brasileiros 
diversifi carem seus ativos no exterior com excelentes rendimentos. 
Serão tratados vistos EB5, L1 e L2 e modelos de investimentos 
atrativos para brasileiros, que podem usar essa condição de não re-
sidente como forma de maximizar os rendimentos auferidos, a partir 
de um investimento de U$ 500,000 em um dos empreendimentos 
disponibilizados no território americano. Inscrição gratuita e mais 
informações: (www.programaeb5.com.br).

E - Defesa e Segurança
Parcerias em defesa e segurança e transferência de tecnologia são 
os principais objetivos do Reino Unido na LAAD 2019, a mais impor-
tante feira de defesa e segurança da América Latina, que acontece 
de 2 a 5 de abril, no Riocentro. Empresas britânicas que promovem 
equipamentos inovadores e capacitações nos setores de defesa e 
segurança veem no evento uma grande chance de fi rmar parcerias 
industriais com empresas brasileiras, além de oportunidades no setor 
marítimo, já que o Brasil procura investir em novas plataformas nos 
próximos anos. Os números do Reino Unido, de fato, impressionam: 
as exportações britânicas de defesa em 2017 atingiram de £9 bilhões, 
enquanto as exportações de segurança do Reino Unido, no mesmo 
ano, somaram £4.8 bilhões.

F - Democracia e Governo
O Teatro CIEE, na Rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi, promove, no próximo 
dia 2 de abril (terça-feira), às 19h, a palestra ‘Democracia e Gover-
no’, do jurista Rodrigo Mudrovitsch, que nos dá um panorama sobre 
representatividade governamental. Para enriquecer o debate, foram 
convidados o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, 
o professor titular de Direito da Universidade Estadual de São Paulo, 
Elival Ramos, e o desembargador do Tribunal Regional Federal, Ney 
Bello. Os primeiros 200 inscritos a chegarem no local receberão o 
livro ‘Democracia e Governo Representativo no Brasil’, de autoria do 
palestrante. Mais informações: (www.ciee.org.br).

G - Turismo Sustentável
O Fórum Gramado de Estudos Turísticos acontece de 9 a 11 de 
maio e tem a missão de deixar um legado de vanguarda aos destinos 
que apostam no turismo como atividade econômica sustentável. O 

evento propõe um debate sobre os aspectos da evolução do turismo. 
Destinado a gestores públicos, profi ssionais e estudantes, defende 
a sustentabilidade da atividade a partir de um ponto principal: o 
turismo como ciência a partir do desenvolvimento sustentável de 
um destino. A programação conta com diversas palestras temáticas 
ao longo dos três dias do evento. Presença, entre outras, do prefeito 
da cidade chilena de Puerto Varas. que deseja replicar o modelo de 
promoção e treinamento de turismo de Gramado. Informações (www.
forumgramado.com.br).

H - Propaganda do Agronegócio
O publicitário João Livi aceitou o convite para ser o presidente do júri da 
XVIII Mostra de Comunicação Agro, premiada iniciativa da Associação 
Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA). Coordenará o 
time de especialistas que selecionará as campanhas e ideias mais cria-
tivas da propaganda do agronegócio, veiculadas entre 2017 e o início 
de 2019. A Mostra também de conceder prêmios especiais às agências, 
anunciantes, veículos e profi ssionais do setor. É a maior premiação do 
gênero do agro no país e objetiva contribuir para o aprimoramento das 
técnicas e gestão da comunicação e marketing rural e agronegócio por 
meio do reconhecimento de profi ssionais, empresas e instituições. Saiba 
mais em (www.abmra.org.br).

I - Ciclo Toronto
O StartOut Brasil, programa de apoio à inserção de startups brasileiras 
nos mais promissores ecossistemas de inovação do mundo, está com 
as inscrições abertas para o segundo ciclo de 2019. Empreendedores 
interessados em participar da imersão em Toronto (Canadá) terão 
até o dia 8 de abril para preencher o formulário no site  (https://
www.startoutbrasil.com.br/ciclo/toronto/). É destinado a startups 
brasileiras que já tenham tração no mercado doméstico e condições 
concretas de se internacionalizar, sem comprometer suas operações 
no país. Para participar, as empresas precisam ter faturamento (de 
preferência acima de R$500 mil por ano) ou já ter recebido algum 
tipo de investimento. 

J - Programa de Estágio
Estão abertas as inscrições para o estágio da White Martins, empresa 
líder no mercado de gases industriais e medicinais na América do 
Sul. Há oportunidades para estudantes de Administração, Ciências 
Contábeis, Economia, Engenharia (Mecânica, Química e de Produ-
ção), Direito e Química. Ao todo, são 40 vagas para as unidades da 
empresa na Bahia, Ceará, Minas, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Poderão ser feitas até o 
dia 2 de abril pelo site (www.whitemartins.com.br). Para se candi-
datar, os estudantes devem ter formatura prevista para dezembro 
de 2020 ou julho de 2021. Além disso, devem ter conhecimentos em 
inglês e informática, bem como disponibilidade para estagiar 20 ou 
30 horas por semana.

A - Science Days 
Pelo terceiro ano consecutivo, Instituto Alpha Lumen organiza o Science 

-AMCHAM, um evento sobre as alternativas legais de migração para os 
Estados Unidos e os modelos existentes para investidores brasileiros 
di ersificarem se s ati os no e terior com e celentes rendimentos

Após avançar por sete meses seguidos, o 
Índice de Confi ança do Consumidor (ICC) 
paulistano sofreu queda de 9,9%, ao passar de 
139,4 pontos em fevereiro para 125,9 pontos 
em março. No comparativo anual, houve alta 
de 8,5%. O ICC é elaborado mensalmente 
pela FecomercioSP. A escala de pontuação 
varia de zero (pessimismo total) a 200 pontos 
(otimismo total).

Segundo a FecomercioSP, apesar da queda 
de quase 10%, o indicador ainda aponta que o 
consumidor segue com a confi ança positiva, em 
razão da sequência de altas vistas nos meses 
anteriores. Mesmo assim, a Federação alerta 
aos empresários que o momento é de cautela 
com os negócios por causa das instabilidades 
políticas.

A Entidade recomenda que o comerciante 
seja mais conservador neste primeiro mo-

mento e repense os métodos administrativos, 
por exemplo, os investimentos e objetivos 
estratégicos da empresa, a fi m de ter uma 
visão mais ampla da gestão do seu negócio. 
Orienta, também, para que o empresário evite 
estoques altos e endividamento e organize os 
negócios em setores mais produtivos, ajustan-
do, assim, compras, vendas e investimentos 
adequadamente ao fl uxo de caixa. Essas ações 
serão fundamentais para passar por fases de 
imprecisão.

De acordo com a Federação, embora o Índice 
de Confi ança passe por ajustes no terceiro mês 
do ano, a expectativa é que o cenário volte à 
normalidade com as defi nições políticas em 
andamento. Com a aprovação das principais 
reformas, a confi ança e o consumo tendem a 
melhorar a partir do segundo semestre (AI/
FecomercioSP).

O momento é de cautela com os negócios por causa das instabilidades políticas.

Já o número de dívidas 
contraídas em nome de 
pessoas jurídicas avançou 

1,84% na comparação anual. 
Além disso, cada empresa de-
vedora continua acumulando, 
em média, duas pendências 
fi nanceiras. Os dados são da 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil). 

De acordo com o Indicador de 
Inadimplência das Empresas, o 
maior crescimento quanto ao 
número de empresas negativa-
das foi observado no Sudeste, 
com alta de 8,65%. No Sul che-
gou a 2,99%, no Centro-Oeste a 
1,54% e no Nordeste a 1,31%. 
Já o Norte apresentou a menor 
variação entre as cinco regiões, 
com -0,03%.

O aumento da inadimplência foi maior entre as empresas que 

atuam no ramo de serviços.

Contas públicas 
fecham com saldo 
negativo de R$ 14,9 bi

As contas públicas tiveram 
saldo negativo em fevereiro. De 
acordo com dados divulgados 
na sexta-feira (29) pelo Banco 
Central (BC), o setor público 
consolidado, formado pela 
União, os estados e municípios, 
registrou défi cit primário de R$ 
14,931 bilhões no mês passado. 
Em fevereiro de 2018 o resulta-
do negativo foi maior: R$ 17,414 
bilhões. O resultado primário 
é formado por receitas menos 
despesas, sem considerar os 
gastos com juros.

Em fevereiro, o Governo 
Central (Previdência, Banco 
Central e Tesouro Nacional) 
foi o responsável pelo saldo 
negativo, ao apresentar défi cit 
primário de R$ 20,612 bilhões. 
Os governos estaduais e muni-
cipais registraram saldo positi-
vo: R$ 4,292 bilhões e R$ 558 
milhões, respectivamente. As 
empresas estatais federais, es-
taduais e municipais, excluídas 
as dos grupos Petrobras e Ele-
trobras, registraram superávit 
primário de R$ 832 milhões no 
mês passado.

Devido ao resultado positi-
vo registrado em janeiro (R$ 
46,897 bilhões), o setor público 
acumulou superávit primário no 
primeiro bimestre de R$ 31,967 
bilhões. Em 12 meses encer-
rados em fevereiro, o défi cit 
primário fi cou em R$ 105,818 
bilhões, o que representa 
1,54% do PIB. A meta para o 
setor público consolidado é de 
um défi cit primário de R$ 132 
bilhões neste ano (ABr).

Indústria tem menor nível de 
confi ança desde dezembro

O Índice de Confi ança da Indústria, medido pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), recuou 1,8 ponto de fevereiro para 
março. Com isso, o indicador caiu para 97,2 pontos, em 
uma escala de zero a 200, o menor nível desde dezembro 
passado. A confi ança diminuiu em 14 dos 19 segmentos in-

dustriais pesquisados. O Índice da Situação Atual, que mede 
a confi ança dos empresários no momento presente, teve 
queda de 1,7 ponto, para 97,1 pontos, após quatro avanços 
consecutivos. O principal motivo foi a redução da satisfação 
com o nível atual de demanda, que retraiu 3 pontos. Já o 
Índice de Expectativas, que mede a confi ança no futuro, 
teve redução de 1,8 ponto, indo para 97,4 pontos, devido 
ao componente que mede o otimismo dos empresários em 

relação à evolução do ambiente de negócios nos seis meses 
seguintes. Perdeu 3,7 pontos e foi para 100,6 pontos.

De acordo com o pesquisador da FGV Aloisio Campelo 
Jr., a queda da confi ança do empresariado sugere que o 
setor continua “em ritmo sonolento”, mesmo depois de ter 
conseguido equilibrar estoques no mês anterior. O Nível 
de Utilização da Capacidade Instalada fi cou estável entre 
fevereiro e março, com 74,7% (ABr).
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Com leve reação das vendas, empresas 
ganham fôlego para regularizar contas
O número de empresas com contas em atraso e registradas no cadastro de inadimplentes cresceu 5,02% 
em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2018

aumento da inadimplência foi 
maior entre as empresas que 
atuam no ramo de serviços, cujo 
avanço foi de 8,16% em feverei-
ro de 2019 na comparação com o 
mesmo período do ano anterior. 
Os atrasos entre empresas do 
comércio cresceram 2,87%, ao 
passo que a indústria registrou 
variação de 1,91%.

Entre os segmentos credores, 
ou seja, empresas que deixaram 
de receber de outras empresas, 
o destaque também fi cou por 
conta do ramo de serviços, que 
engloba bancos e fi nanceiras. 
Em termos de participação, o 
setor detém a maior fatia do 
total de dívidas, com 69,6%. Já 
o comércio manteve 17,2% das 
dívidas de empresas e a indús-
tria fi cou com 12,4% (CNDL/
SPV Brasil).

Para o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior, 
a queda da inadimplência deve-
-se a um cenário mais positivo 
em que já se observa uma me-
lhora gradativa do faturamento 
de alguns setores da economia 
e taxas de juros mais baixas. 
“Apesar de as empresas ainda 

não terem recuperado a saúde 
fi nanceira nos mesmos níveis 
que antecederam a crise, as 
vendas já começam a reagir 
dando fôlego maior para que 
elas cumpram seus compro-
missos”, analisa.

Dados abertos pelo setor 
da economia revelam que o 

Confi ança do consumidor 
caiu quase 10% em março
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Das pilhas de documentos 
à auditoria 4.0

No anos 80 falar em 

auditoria de sistema 

signifi cava quebra 

de tabu. A internet, 

que acaba de celebrar 

30 anos, era ainda 

embrionária

Nessa era, as auditoria 
internas atuavam pra-
ticamente no ambiente 

operacional, focadas em análi-
ses de atividades fi nanceiras e 
administrativas. Nessa época o 
Instituto dos Auditores Inter-
nos do Brasil – IIA Brasil, publi-
cou normas internacionais que 
continham recomendações 
para as melhores práticas da 
profi ssão e frisava: o auditor 
para executar seus trabalhos 
com enfoque sistêmico deveria 
examinar os processos de pla-
nejamento e desenvolvimento 
em aplicação de sistemas. 

O que era um enorme desafi o 
já que a maioria dos computa-
dores disponibilizados para os 
usuários não tinha disco rígido 
necessário para a missão, eram 
usados apenas na edição de 
textos e planilhas. 

Com o passar dos anos houve 
uma democratização ao acesso 
a computadores mais comple-
xos, mas as informações co-
letadas por auditores, muitas 
vezes, fi cavam isoladas e eram 
perdidas por falta de backup. 

Linguagens de programa-
ções como Cobol, Fortran e 
principalmente Easytrieve 
Plus eram as mais usadas para 
extração de relatórios, porém, 
feitas apenas por profi ssionais 
experientes. Apesar do surgi-
mento de software específi cos, 
a cultura da segurança era 
incipiente. Além disso, aces-
sar banco de informações era 
impossível para quem atuava 
longe do Centro de Proces-
samento de Dados (CPD). 
Era restrito a programadores, 
sendo ambiente hostil para au-
ditores com formação contábil 
e econômica. 

Os auditores começaram a 
perceber que não bastava audi-
tar apenas a entrada e saída das 
operações, mas era preciso ter 
certeza que os cálculos seriam 
feitos corretamente e que os 
ambientes eram seguros para 
armazenar dados dos proces-
sos. A solução era investir em 
treinamento para avaliação de 
CPD, chamada de ‘auditoria de 
segurança física e lógica’. 

Verifi cava-se o acesso físico 
às instalações, estruturas elé-
tricas e até climatização. Era 
rotina encontrar defi ciências 
como a imprudência de deixar 
portas abertas, dando acesso 
a pessoas não autorizadas e 
senhas às aplicações comparti-
lhadas entre os usuários. Cada 
nova solução gerava curiosos 

desafi os e problemas. Vieram 
as redes, e se havia facilidade 
de acessar determinada pasta, 
criava-se também excessos de 
arquivos nos servidores, além 
da facilidade de espalhar vírus, 
ou baixar software ilegal. 

Eis que surge o ERP – Siste-
ma Integrado de Gestão Em-
presarial – um novo ambiente 
que parecia que seria a solução 
para todas falhas apontadas 
pelas auditorias. Não foi bem 
assim. Ferramentas como SAP, 
Oracle e Microsoft Dynamics 
365 vieram para dominar o 
mercado, com módulos especí-
fi cos para atender as auditorias 
internas, mas as informações 
armazenadas nas nuvens não 
permitiam que auditores vali-
dassem as informações nelas 
contidas. 

É inegável que a evolução 
tecnológica tenha trazido 
mais agilidade aos processos 
de auditoria, contudo, ironi-
camente, cresceram também 
o número de informações a 
serem checadas o que tornou 
o trabalho de burilar dados 
ainda mais técnico e complexo. 
Entramos na era do Big Data 
e Analitics - com softwares 
como os famosos ACL e IDEA 
presentes no mundo inteiro 
- com a inteligência artifi cial 
batendo à porta das mais di-
versas áreas de auditoria de 
empresas públicas e privadas. 

Vivemos, hoje, a integra-
ção plena e ágil, que forma a 
chamada auditoria contínua. 
Tornou-se possível detectar 
irregularidades de forma 
automática, permitindo que 
o auditor use sua expertise 
para agir como um profi ssional 
capaz de passar uma visão 
holística da empresa, tendo 
amplo conhecimento dos 
negócios, e podendo apoiar a 
alta administração na tomada 
de decisões. 

Ele não precisa conhecer 
com profundidade a linguagem 
de programação - hardware e 
software, mas tem que ter con-
trole de como as informações 
são armazenadas e protegidas. 
E precisa trabalhar integrado 
com a área de tecnologia. Os 
chamados algaritmos na ‘au-
ditoria 4.0’, nunca foram tão 
íntimos do auditor. 

Hoje, as máquinas se trans-
formaram nos investigadores 
internos que levantarão pos-
síveis fraudes e desvios de 
conduta. Mas caberá ao auditor 
monitorar esses sistemas e 
contribuir para o fortalecimen-
to da ética e governança da 
empresa em que atua. 

Se assim o fi zer, os robôs 
buscarão fraudes, mas encon-
trarão apenas uma empresa 
transparente e efi ciente. 

 
(*) - É diretor-geral do IIA Brasil 
(paulo.gomes@iiabrasil.org.br).

Paulo Gomes (*)

Ativista da ‘Primavera 
Árabe’ é solto no Egito

O blogueiro egípcio Alaa Ab-
del Fattah, um dos ícones da 
Primavera Árabe, foi libertado 
após descontar cinco anos de 
prisão por participar de uma 
manifestação não autorizada 
em 2013. Uma das irmãs do 
blogueiro, Mona, publicou nas 
redes sociais uma foto do ativista 
pró-democracia brincando com 
seu cachorro em casa.

Alaa Abdel Fattah era uma 
das principais vozes da revo-
lução da Primavera Árabe, em 
2011, no Egito, quando o país 
era governado pelo presidente 
Hosni Mubarak. Ele foi preso 
em novembro de 2013 e poste-
riormente condenado - em um 
julgamento que levou mais de 
um ano - por incitar e participar 
de uma manifestação não autori-
zada, o que lhe rendeu uma pena 
de 15 anos de prisão. 

A sentença foi reduzida a cinco 
anos e, agora, Alaa Abdel Fattah 
está em liberdade. Mesmo assim, 
terá que assinar todos os dias um 
livro de presença e continuará 
sendo monitorado pelas autori-
dades pelos próximos cinco anos. 
Sua defesa afi rma que o tribunal 
que o sentenciou não considerou 
evidências de que o ativista não 
teria participado pessoalmente 
do processo (ANSA).

A Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro recebeu na 
última quinta-feira (28), mais 
um pedido de impeachment 
contra o prefeito Marcelo Cri-
vella (PRB), protocolado pelo 
advogado Pablo Filipe Morais 
Soares de Andrade, que acusa 
Crivella de prática de crime de 
responsabilidade. Procurada, 
a Prefeitura do Rio de Janeiro 
disse que não vai comentar.

No pedido de impeach-
ment, o advogado afi rma que 
a prefeitura comprou um 
terreno da Caixa Econômica 
Federal na comunidade de 
Rio das Pedras, na zona oeste, 
sem processo licitatório. A 
denúncia acrescenta que a 
compra utilizou crédito sem 
autorização do Legislativo Mu-
nicipal, entre outras supostas 
irregularidades, como renún-
cia de crédito que não estava 
prevista na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

O advogado também acusa 
Crivella de ter burlado o cálcu-
lo dos índices mínimos defi ni-
dos pela Constituição Federal 

Prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB).

Um dos projetos é o que 
institui o Estatuto dos 
Animais, de iniciativa do 

ex-senador Marcelo Crivella, 
hoje prefeito do Rio. O projeto 
estabelece os direitos dos animais, 
defi ne regras para a sua guarda e 
também trata da proibição de prá-
ticas consideradas maus-tratos e 
de infrações e penalidades.

Entre o rol de maus-tratos, 
estão os atos de forçar um 
animal a realizar movimentos 
contrários à sua natureza ou 
além de sua capacidade física; 
abandonar o animal em situação 
de perigo; abandonar animal 
criado em cativeiro, quando 
despreparado para se alimentar 
de maneira adequada; sub-
meter animal a treinamentos, 
eventos, apresentações cir-
censes, ações publicitárias que 
causem dor, sofrimento ou dano 
físico; privar o animal de água 

Proposta considera infração maltratar, abandonar, privar de 

alimentos ou água ou confi nar o animal.

Aguarda relator na CCJ do 
Senado o projeto que convoca 
plebiscito, para que os eleitores 
brasileiros decidam se as reelei-
ções nas Casas legislativas de 
todo o país devem ser limitadas 
a até três vezes consecutivas 
ou continuar sem limites. De 
autoria do senador Luiz do 
Carmo (MDB-GO), convoca 
consulta popular em forma de 
plebiscito para que os eleitores 
opinem sobre a limitação do 
número de reeleições para as 
Casas legislativas da União, 
dos estados e dos municípios. 
O plebiscito será realizado em 
âmbito nacional pelo TSE.

A urna eletrônica do plebis-
cito conterá pergunta para o 
eleitor responder se concorda 
com a reeleição consecutiva 
de senador, deputado federal, 
deputado estadual, deputado 
distrital e vereador. As opções 
de resposta serão: “1) Até três 
vezes consecutivas; 2) Sem 
limitação”. Haverá horário 
gratuito nos meios televisivos 

Senador Luiz do Carmo (MDB-GO) é o autor do projeto.

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, 
na sexta-feira (29), que o mês de março foi mar-
cado por notícias e discussões sobre a violência 
contra a mulher e ressaltou a necessidade do 
aumento da representação feminina na política. 
Para ele, não é apenas um problema de quanti-
dade ou de proporção: “A questão é política, é 
de representação”.

“Historicamente, as mulheres brasileiras 
conquistaram o direito de voto em 1932. Para-
doxalmente no Brasil, as mulheres compõem 
a maior parte do eleitorado, 52%, mas têm 
apenas 15% de representatividade política. 
Essa baixa proporção faz o Brasil ocupar a 
156ª colocação num ranking de 190 países. 

Absurdo, não?”, questionou.
Segundo ele, as mulheres tendem a enfatizar 

e a lutar mais por justiça social e legitimidade 
democrática, pública e política. Também usam 
mais adequadamente os recursos disponíveis, 
tendem a exercer o poder de modo mais com-
partilhado e dão mais ênfase às políticas sociais 
em geral e às políticas para mulheres e crianças, 
em particular.

“As questões que levantei não são questões 
apenas de mulher, como diriam alguns. Não é 
uma questão de gênero. É questão para todos 
nós, líderes políticos e cidadãos de nossa Pátria 
amada. A luta da mulher é uma luta de toda a 
sociedade brasileira”, concluiu (Ag.Senado).

Jandira Feghali, relatora

da proposta na

Comissão de Cultura.

A Comissão de Cultura da 
Câmara dos Deputados apro-
vou proposta que garante ao 
autor, seus herdeiros legais ou 
sucessores, o direito de receber 
pelo menos 3% do valor de cada 
revenda da obra ou manuscrito 
originais. Os deputados apro-
varam emenda da deputada 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) 
ao projeto do deputado Carlos 
Bezerra (PMDB-MT).

A relatora reduziu o per-
centual estabelecido no texto 
original – de 5% para 3% – por 
considerar que o projeto já 
previu uma base de cálculo 
maior do que a atual para os 
direitos de autor. A lei atual so-
bre direitos autorais determina 
que o autor tem direito sobre 
o aumento do preço eventu-
almente verifi cável em cada 
revenda e não sobre o total da 
transação. “Ao concordar com 
o aumento da base sobre a qual 
o autor perceberá seus direitos, 
propomos emenda para ajustar 
o percentual, ligeiramente me-
nor, mas sobre uma base maior”, 
justifi cou.

O texto aprovado também 
obriga o vendedor ou interme-
diário da negociação a guardar 
por dez anos dados referentes 
a venda da obra, que poderão 

Psicólogos nas escolas 
para ‘garantir segurança’

Deputados e especialistas pe-
diram presença de psicólogos, e 
não de armas, nas escolas, para 
garantir a segurança de alunos 
e professores, em audiência pú-
blica na Comissão de Educação 
da Câmara na última quinta-feira 
(28). “Eu troco uma arma por um 
orientador educacional. Eu troco 
uma bala por um apoio de um 
psicólogo”, afi rmou o deputado 
Professor Israel Batista (PV-DF).

Preocupado com o recente 
atentado a estudantes e profes-
sores na Escola Estadual Pro-
fessor Raul Brasil, em Suzano, 
o parlamentar solicitou o debate 
para conter o que chama de 
“epidemia de violência nas esco-
las”. A deputada Tabata Amaral 
(PDT-SP) acredita que o profes-
sor não pode ter arma, porque 
não pode ser responsável pela 
segurança, como defenderam 
alguns parlamentares após o 
massacre de Suzano. 

Para ela, o professor precisa de 
apoio de psicólogos. “Não é luxo, 
faz sentido até fi nanceiro você 
ter na escola o profi ssional que 
dá apoio, que acompanha, isso é 
urgente e é para agora”, opinou. 
Representante do Instituto Sou 
da Paz, Felippe Angeli manifes-
tou preocupação com o controle 
de armas de fogo e munições no 
País. Ele citou levantamento feito 
pela entidade que mostra que os 
ataques às escolas no Brasil ainda 
são raros em comparação com 
outros países em que o acesso a 
armas de fogo é facilitado.

O deputado Igor Timo (Pode-
-MG), por sua vez, defendeu a 
presença de profi ssionais de 
segurança nas escolas. Ele cri-
ticou a iniciativa do governador 
de Minas Gerais, Romeu Zema, 
de retirar vigias das portas das 
escolas estaduais, sob o argu-
mento de que a vigilância custa 
caro ao estado (Ag.Câmara).
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Estatuto dos Animais na 
pauta de comissão do Senado
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado tem reunião marcada para a próxima terça-feira (2), 
com oito itens na pauta

ras e as atividades de ensino e 
pesquisa científi ca na área da 
saúde não considerados como 
maus-tratos. Ele determinou 
ainda que, quando não houver 
método que evite totalmente a 
dor e o sofrimento nesses ca-
sos, devem ser adotadas todas 
as medidas disponíveis para 
reduzi-los ao máximo.

Para Plínio, as atividades 
culturais, recreativas, sociais e 
econômicas e o desenvolvimen-
to tecnológico devem seguir 
princípios morais e éticos para 
evitar o sofrimento dos animais 
e, em decorrência, garantir o 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, com plena preser-
vação física e moral dos animais. 
Se aprovada, a matéria seguirá 
para a análise da Comissão de 
Meio Ambiente, onde vai tra-
mitar em caráter terminativo 
(Ag.Senado).

ou alimento adequado e confi -
nar animal com outro que lhe 
cause medo, perigo, agressão 
ou qualquer tipo de dano.

O relator, senador Plínio 

Valério (PSDB-AM), acatou o 
substitutivo do senador Anto-
nio Anastasia (PSDB-MG), que 
inclui o controle de zoonoses, 
o controle de espécies invaso-

Câmara do Rio recebe pedido 
de impeachment de Crivella

para serem aplicados em saúde 
e educação. O presidente da Câ-
mara Municipal, vereador Jorge 
Felippe (MDB), vai avaliar a 
consistência do pedido para 
admitir sua tramitação. Caso 
seja considerado apto, o pedido 
vai entrar na Ordem do Dia da 
próxima terça-feira (2) na Casa 
Legislativa, para que o plenário 
também vote a admissibilidade 
da denúncia.

Caso o pedido seja aprovado, 
todo o processo de tramitação 
deverá ser concluído dentro 
de 90 dias. O primeiro passo 
é a criação de uma Comissão 
Processante, que terá cinco 
dias para iniciar os trabalhos 
e notifi car o prefeito. Caso isso 
ocorra, Crivella terá dez dias 
para apresentar defesa prévia, 
por escrito, indicar provas e 
testemunhas de defesa.

Projeto prevê plebiscito sobre 
reeleições no Legislativo

e radiofônicos para difusão 
de ideias em defesa de ambas 
as opções para esclarecer o 
eleitorado, conforme dispuser 
a Justiça Eleitoral.

Na avaliação do autor, o direi-
to de o parlamentar se candi-
datar quantas vezes quiser deu 
origem a oligarquias políticas 
‘cujas gerações se sucedem 
nos parlamentos, difi cultando 

a renovação de ideias e valores 
em todos os níveis de governo’. 
“A reeleição ilimitada enseja o 
surgimento do chamado polí-
tico profi ssional, nem sempre 
preocupado com os interesses 
coletivos, mas com o status pes-
soal, as demandas dos amigos 
e familiares”, argumenta Luiz 
do Carmo na justifi cação (Ag.
Senado).

Autor tem direito a 3% do 
valor de revenda dos originais

ser solicitados pelo autor, seus 
herdeiros ou sucessores.

Se o autor não receber o seu 
percentual, o vendedor, agente 
comercial ou intermediário 
na transação é considerado 
depositório do valor devido e 
pode ser cobrado na Justiça. A 
proposta ainda será analisada 
pela comissão de Constituição 
e Justiça antes de ir a voto no 
Plenário (Ag.Câmara).

Luta da mulher ‘é de toda’ a sociedade
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Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convocados os Senhores Acionistas, para realização da 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23 de Abril de 
2019, às 10 horas, na sede social, situada na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 1355 - 5º andar - Sala 501 - Jardim Paulistano - São 
Paulo (SP),para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Tomar as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018; b) 
Proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao resultado do 
exercício findo em 31/12/2018, sobre o pagamento de dividendos; 
c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 28 de março 
de 2019. Rodolfo de Almeida Prado - Diretor Superintendente.

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 61.444.949/0001-75

BALANÇO PAT R I M O N I A L PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em R$ Mil)
ATIVO   Nota    2.018    2.017
CIRCULANTE    1.713    1.062
Disponibilidades   1.164  769

Caixa  363   518
Bancos Conta Movimento   292  251
Disponib. em Moeda Estrangeira   509   202
Bancos - Dep. em Moeda Estrangeira 4 29 -
Espécie 4  480  202

TVM e Instrum. Financ. Derivativos 3 -
Cotas de Fundo de Investimento 3 -

Outros Créditos  502  49
Carteira de Cambio  322  -
Cambio Comprado a Liquidar  20  -
Direitos sobre Vendas de Cambio  302  -
Diversos  180  49
Negociação e intermediação de valores  -  48
Impostos e Contrib. A Compensar  106  -
Pagamentos a Ressarcir  5  1
Devedores Diversos- País  69  -

Outros Valores e Bens   44  42
Despesas Antecipadas   44   42

NÃO CIRCULANTE        31        22
Imobilizado  31  22
Imobilizado de Uso  31  22

Imobilizações em curso  19 9
Instalações 4 4
Moveis e Equipamentos de Uso  22  20
Sist. de Comunicação - Equipamentos  10  10
Sistema de Processamento de Dados  16  16
(-) Depreciação Acumulada  (40)  (37)

Intangivel - -
Gastos c/ Aquis. Desenv. Logiciais 3 3
(-) Amortização Acumulada         (3)         (3)

TOTAL DO ATIVO    1.744    1.084

PASSIVO   Nota    2.018    2.017
CIRCULANTE       682       326
Outras Obrigações  682  326
Cobrança e Arrecadação de Tributos-IOF  17  16
Carteira de Cambio  322  -

Cambio Vendido a Liquidar  302  -
Obrigações por Compra de Cambio  20  -

Fiscais e Previdenciárias  37  29
Impostos e Contr. a Recolher  37  29
Negociação e Intermediação de Valores  -  67

Diversos  306  214
Obrigação por Aquisição de Bens e Direitos  -  1
Obrigações Trabalhistas  40  29
Provisão p/Pagamentos a Efetuar - ADM  211  184
Credores Diversos - País  55  -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO    1.062       758
Capital Social  1.036  1.036
   Domiciliados no País  1.036  1.036
Reservas de Lucros  304  -
   Reservas de Lucros Especiais  304  -
 Lucros ou Prejuízos Acumulados      (278)      (278)
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQUIDO    1.744    1.084

   2.018    2.018    2.017
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2º Sem. Exerc. Exerc.
Receitas da Intermediação Financeira  3.204  6.010  1.954
Rendas com Operações de Cambio 3.204 6.010  1.954
Despesas da Intermediação Financeira  (616)  (988)  (105)
(-)Despesas de Cambio  (616)  (988)  (105)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  2.588  5.022  1.849
Outras Receitas /Despesas Operacionais  (2.469)  (4.525)  (2.046)
Despesas De Pessoal  (367)  (705)  (656)
Outras Despesas Administrativas  (1.970)  (3.567)  (1.033)
Despesas Tributárias  (132)  (253)  (357)
Resultado Operacional  119  497  (197)
Resultado Não Operacional 5 12  1
Resultado Antes da Trib. s/Lucros e Particip.  124  509  (196)
IRPJ e Contribuição Social  (44)  (205)  -
Prejuízo (Lucro) Liquido do Exercício  80  304  (196)
Quantidade  de Cotas  1.036  1.036  1.036
Prejuízo Liquido por Cota do Capital Social 0,08  0,29  (0,19)

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Aumento Reservas Luc/Prej.

Realizado de Capital de Lucros  Acumul.      Total
Saldos em 1º/01/2018 1.036 - - (278) 758
Lucro Líquido Período             -             -         304             -       304
Saldos em 31/12/2018      1.036             -         304        (278)    1.062
Mutações do Período - - 304 - 304
Saldos em 1º/07/2018 1.036 - - (54) 982
Lucro Líquido Período             -             -             -          80         80
Saldos em 31/12/2018      1.036             -             -          26    1.062
Mutações do Período - - - 80 80
Saldos em 1º/01/2017 441 595 - (82) 954
Aumento de Capital 595 (595) - - -
Prejuízo Líqu. Período             -            -             -        (196)      (196)
Saldos em 31/12/2017      1.036            -             -        (278)       758
Mutações do Período 595 - - (196) (196)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA -  MÉTODO INDIRETO
   2.018    2.018    2.017
2º Sem. Exerc. Exerc.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  82  308 (192)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício 80 304 (196)
Ajustes por:
Depreciações e Amortizações 2 4 4
Variação de Ativos e Obrigações (1.141) (104) 145
(Aumento) Redução Aplicação Financeira (3) (3) 51
(Aumento) Redução de Outros Créditos (324) (455) (44)
(Aumento) Redução em Outras Valores e Bens (29) (2) (5)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações (785) 356 143
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1.059) 204 (47)
Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos
Compra de Ativo Permanente ou Diferido (5) (10) (13)
Caixa Líq. Obtido nas Atividades de Investim. (5) (10) (13)
Aumento (Diminuição) do Caixa
  e Equivalente de Caixa no Exercício   (1.064)     194      (60)
Aum. (Dimin.) do Caixa e Equival. no exerc.   (1.064)     194      (60)
Caixa e Equiv. de caixa no inicio do periodo 2.229 971 1.031
Caixa e Equiv. de caixa no final do periodo 1.165 1.165 971

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional. Em 14 de setembro de 2016 conforme instrumento
particular de alteração contratual da sociedade Sagitur Viagens Turismo
Empreendimentos e Participações Ltda, alterou o objeto social para reali-
zar operações no mercado de cambio, com a nova denominação social para
Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. O Banco Central do Brasil em 10 de
fevereiro de 2017 através do Oficio 2515/2017-BCB/Deorf/GTSP2 homolo-
gou o funcionamento da corretora. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as
diretrizes estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As de-
monstrações contábeis referente ao exercíciofindo em 31 de dezembro de
2018 estão sendo apresentadas em Reais mil (R$ mil) e foram aprovadas
pela administração da corretora 28 de fevereiro de 2019. 3. Resumo das
Principais Práticas Contábeis. Os principais critérios adotados para a ela-
boração das demonstrações contábeis são os seguintes: a) Apuração de
Resultados. O resultado das operações é apurado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercício; b) Estimativas Contábeis. As
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis brasileiras,
incluem algumas contas cujos valores são determinados por estimativas
baseadas na experiência passada, legislação vigente, probabilidade de
ocorrência de eventos sujeitos ou não ao controle da Administração, etc.
Essas estimativas são revistas pelo menos anualmente buscando-se deter-
minar valores que mais se aproximem das efetivas liquidações de ativos ou
passivos considerados; c) Imobilizado de Uso. Estão contabilizados ao
custo da aquisição e as depreciações efetuadas pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens,
sendo 20% a.a. para Sistemas de Processamento de Dados  e 10% a.a. para
Instalações, Móveis e Equipamentos, Sistemas de Comunicação. d) Ativo e
Passivo Circulante e não Circulante. São demonstrados pelos valores de

realização e liquidação, respectivamente, e contemplam as variações mone-
tárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a
data do balanço, reconhecidos em base "pró rata" dia. e) Provisão para Im-
posto de Renda e Contribuição Social. O Imposto de Renda e a Contribuição
Social, quando aplicáveis, são calculados com base no Lucro Tributável ajus-
tado nos termos da Legislação pertinente; f) Provisão para Férias. Constitu-
ída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço
e inclui as parcelas dos encargos sociais correspondentes. g) Caixa e Equi-
valentes de Caixas. Caixa e equivalentes de caixa são representados por
disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras.

   2.018    2.017
Disponibilidades    1.164      971

Caixa 363 518
Banco Conta Movimento 292 251
Disponibilidades em moeda estrangeira 509 202

4. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras.
MOEDAS ESTRANGEIRAS    2.018    2.017

      509       202
 - Dólar Americano  (220) 285 53
 - Euro  (978) 92 58
 - Peso Argentino (706) 8 12
 - Franco Suíço  (425) 5 2
 - Libra Esterlina  (540) 73 37
 - Dólar Canadense  (165) 29 34
 - Peso Chileno  (715) 17 5
 - Iene Japonês  (470) - 1
5. Capital Social. O Capital Social em 31/12/2018 e 2017, está representado
por 1.036.381 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, total-
mente subscritas e integralizadas conforme instrumento particular de altera-

ção contratual 14/09/2016. 6. Contingências. A corretora está contestando
perante MM juízo de Direito da 1º Vara Cível do Foro Regional I Santana, ao
processo de Ação de Responsabilidade Civil Indenizatória por Danos Morais,
com valor inicial de R$ 42 mil. Os assessores jurídicos e a administração da
corretora entendem que o risco de perda é possível para o processo e não
constituiu a respectiva provisão. As declarações de renda dos últimos cinco
exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais.
Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprova-
ção pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. 7. Remune-
ração do Capital Próprio. No exercício de 2018 e 2017 a instituição não
distribuiu juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9 da Lei 9249/
95. 8. Ouvidoria. O componente organizacional encontra-se em funciona-
mento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da
Resolução CMN 3.849 de 25 de março de 2010. 9. Partes Relacionadas. A
Corretora não possui transações com outras partes relacionadas. 10. Remu-
neração da Administração. A remuneração paga aos administradores estão
assim representadas:    2.018    2.017
Honorários da diretoria 78 156
11. Limites Operacionais (Acordo de Basileia). As instituições financeiras
estão obrigadas a manter um patrimônio de referência para o limite de
Basileia, compatível com os riscos de suas atividades e dos ativos ponde-
rados pelo risco. O PR é calculado em conformidade com as Resoluções nº
4.192, 4.193 e 4.194 de 2013 do Conselho Monetário Nacional o qual abran-
ge os riscos de créditos, riscos de mercado e risco operacional. Em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 o PR, calculado para a Instituição está demons-
trado a seguir:
Patrimônio de referência para os limites da Basiléia-    2.018    2.017
Taxa de Câmbio 212 202

Ana Maria Coelho da Mata   -   Sócia - Administradora
Eliana Castro dos Santos Bondezan
Contadora - CRC - 1SP141225-O/6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
São Paulo, 19 de março de 2019.
Ilmos. Senhores Diretores e Administradores da Sagitur Corretora de Câm-
bio Ltda. (atual denominação da Sagitur Viagens Turismo Empreend.
Particip. Ltda.). São Paulo/SP. Opinião com ressalva: Examinamos as de-
monstrações contábeis da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. ("Corretora"),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelo assunto descrito no
paragrafo "Base para opinião com ressalva" as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda.
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião com
ressalva: Em 31 de dezembro de 2018 os saldos correspondentes a "Dispo-
nibilidade em Caixa" no valor de R$ 363 mil e "Disponibilidade em Moedas
Estrangeiras - Espécie" no valor de R$ 480 mil estão baseados em controles
internos, não foram formalizados os termos de conferência de caixa em reais
e moedas estrangeiras. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis". Somos independentes em relação à "Instituição", 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. Outros assuntos:
Conforme Nota Explicativa nº 1, o Banco Central do Brasil em 10 de fevereiro
de 2017 através do Oficio 2515/2017-BCB/Deorf/GTSP2 homologou o funci-
onamento da "Corretora". Outras informações que acompanham as de-
monstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da "Insti-
tuição" é responsável por essas outras informações que compreendem o

Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis 'as "Instituição" autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do 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 de a "Instituição" continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con-
tábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a "Instituição" ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi-
tar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
"Instituição" são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte

da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo pro-
fissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas in-
tencionais; - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da "Instituição"; - Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração; - Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuida-
de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
"Instituição". Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a "Instituição" a não mais se
manter em continuidade operacional; - Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com 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 defi-
ciências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos.

Veneziani Auditores Independentes  -  CRC 2SP13744/O-1
Alcindo Takachi Itikawa  -  Contador - CRC 1SP088652/O-9

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Ativo      31.12.2018      31.12.2017
Circulante
Disponibilidades 140.335,10 81.375,75
Títulos e Valores Mobiliários 1.051.618,43 1.057.039,71
Contas à Receber 252.545,02 214.802,81
Total do Ativo Circulante 1.444.498,55 1.353.218,27
Não Circulante
Imóveis 133.735.214,53 116.025.106,95
Impostos e Contribuições à Compensar 500.088,77 500.083,32
Depósitos Judiciais 1.868.934,93 1.868.934,93
Impostos à Recuperar 2.833.704,64 2.828.393,65
Contas à Receber 533,44 533,44
Investimentos
Participação no Capital de Sociedades
  Coligadas/Controladas 1.323.069,57 1.325.189,70
Outros Investimentos 1.025.951,82 1.021.693,77
Imobilizado
Móveis, Utensílios e Veículos 2.149.666,34 2.072.302,23
Outras Imobilizações 30.595,17 30.595,17
( - ) Depreciações Acumuladas (2.029.686,30) (1.943.839,36)
Total do Ativo Não Circulante 141.438.072,91 123.728.993,80
Total do Ativo 142.882.571,46 125.082.212,07

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2018      31.12.2017
Circulante
Obrigações Trabalhistas 28.070,54 37.072,27
Impostos à Pagar 18.386,89 15.022,97
Contas à Pagar 2.145.159,60 2.139.593,09
Provisão para Pagamento de Férias 38.827,13 38.590,30
Provisão para Imposto de Renda 85.826,99 82.023,32
Provisão para Contribuição Social 54.023,76 53.251,34
Total do Passivo Circulante 2.370.294,91 2.365.553,29
Não Circulante
Contas à Pagar 82.218,04 82.218,04
Fundo de Reserva 34.934,69 34.934,69
Total do Passivo Não Circulante 117.152,73 117.152,73
Patrimônio Líquido
Capital Social 54.063.652,00 44.363.652,00
Reservas de Capital 11.174.558,87 11.174.558,87
Reserva Legal 6.307.307,55 5.902.526,66
Reservas de Lucros 68.849.605,40 61.158.768,52
Total do Patrimônio Líquido 140.395.123,82 122.599.506,05

Total do Passivo 142.882.571,46 125.082.212,07

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

     31.12.2018      31.12.2017
Receita Operacional Bruta 11.190.851,39 10.767.771,96
Receitas de Locação de Imóveis 11.190.851,39 10.767.771,96
Despesas e Receitas Operacionais (1.845.536,61) (1.926.339,10)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (730.928,24) (839.907,08)
Despesas Financeiras (30.409,71) (23.711,46)
Despesas Tributárias (483.193,25) (433.513,03)
Despesas Imobiliárias (7.955,52) (7.145,43)
Outras Despesas (670.266,03) (622.080,19)
Despesas Patrimoniais (85.846,94) (104.098,52)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (2.120,13) (1.161,80)
Receitas Financeiras 165.183,21 105.278,41
Resultado Antes das Provisões 9.345.314,78 8.841.432,86
Provisão para Contribuição Social (337.155,09) (319.586,80)
Provisão para Imposto de Renda (912.541,92) (863.741,10)
Resultado Após Provisão dos Impostos 8.095.617,77 7.658.104,96
Reserva Legal (404.780,89) (382.905,25)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (2.120,13) 1.161,80
Saldo à Disposição da Diretoria 7.688.716,75 7.276.361,51

COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/A
CNPJ Nº. 60.583.747/0001-41

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, 22 de janeiro de 2019 A Diretoria

Investimentos em Coligadas e Controladas
Nossa Participação no Patrimônio Líquido

Empresa Capital Social Patrimônio Líquido Resultado do Exercício            Porcentagem                  Valor
Limeiratec Tecnologia S/A 6.452.148,00 6.119.196,94 (9.805,60) 21,621621% 1.323.069,57

1- Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demons-
trações contábeis referente aos exercícios encerrados em 31 de dezem-
bro de 2018 e 2017, foram preparadas de acordo com as disposições con-
tidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às
normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Princi-
pais Práticas Contábeis - Os títulos e valores mobiliários estão represen-
tados por aplicações de curto prazo e registrados ao custo de aquisição.
O contas à receber refere-se a valores devidos por terceiros que serão
recebidos no próximo exercício. Os imóveis registrados no realizável a
longo prazo, estão contabilizados pelo custo de aquisição. Os depósitos
judiciais estão em garantia de processos de IPTU sobre imóveis, proces-
sos judiciais, receita federal e processos trabalhistas. Os investimentos
em sociedades coligadas e controladas, estão avaliados pelo método de
equivalência patrimonial, e a variação dos investimentos computados no
resultado do exercício. O imobilizado está registrado ao custo de aquisi-
ção e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas
que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens e reconhecida
no resultado do exercício. Contas à pagar são dívidas contraídas com ter-
ceiros que serão pagas no próximo exercício. As provisões para imposto

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 8.183.584,84 7.763.365,28
Lucro Líquido do Período 8.095.617,77 7.658.104,96
Depreciações 85.846,94 104.098,52
Equivalência Patrimonial 2.120,13 1.161,80
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (17.834.788,39) (22.297.880,74)
Contas à Receber (37.742,21) (14.290,26)
Imóveis (17.710.107,58) (22.221.329,72)
Depósitos Judiciais - (17.919,26)
Impostos à Compensar (5.316,44) (14.502,09)
Móveis e Utensílios (14.199,46) -
Veículos (63.164,65) (25.827,92)
Outras adições em Investimentos (4.258,05) (4.011,49)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 9.704.741,62 15.583.120,76
Contribuições e Encargos à Recolher (9.001,73) 206,91
Impostos à Pagar 3.363,92 (18.505,47)
Contribuição Social e Imposto de Renda 4.576,09 (2.897,44)
Contas à Pagar 5.566,51 162.175,61
Provisão de Férias 236,83 (5.858,85)
Capital integralizado 9.700.000,00 15.448.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 53.538,07 1.048.605,30
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercício 1.138.415,46 89.750,16
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 1.191.953,53 1.138.415,46
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 53.538,07 1.048.665,30

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Capital Reserva Legal Reservas de Lucros              Totais
Saldo em 31.12.2016 28.915.652,00 11.174.558,87 5.519.621,41 53.883.568,81 99.493.401,09
( - ) Capital a realizar 15.448.000,00 - - - 15.448.000,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 7.658.104,96 7.658.104,96
Reserva Legal - - 382.905,25 (382.905,25) -
Saldo em 31.12.2017 44.363.652,00 11.174.558,87 5.902.526,66 61.158.768,52 122.599.506,05
( - ) Capital integralizado 9.700.000,00 - - - 9.700.000,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 8.095.617,77 8.095.617,77
Reserva Legal - - 404.780,89 (404.780,89) -
Saldo em 31.12.2018 54.063.652,00 11.174.558,87 6.307.307,55 68.849.605,40 140.395.123,82

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018
de renda e contribuição social sobre lucro são devidas sobre o 4º trimestre
de 2018 e serão recolhidas nos devidos prazos. As receitas e despesas do
presente exercício, foram contabilizadas pelo regime de competência.
Conforme previsto na legislação, a contribuição social sobre lucro, foi
constituída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada e o imposto de renda
foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, acrescido do
adicional de 10% sobre o excedente em cada trimestre. O regime tributário
adotado pela sociedade no ano calendário de 2018, foi o de lucro presumido.
O capital social totalmente subscrito, está representado por 63.115.652
ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, tendo
sido integralizado o valor de 54.063.652,00, e o saldo no valor de
9.052.000,00 será integralizado no próximo exercício. O lucro líquido apu-
rado em 31 de dezembro de 2018, ficará a disposição da diretoria. 4 - Caixa
e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em
numerário disponível na sociedade, saldo em poder de bancos e aplica-
ções financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluí-
dos na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldo em bancos
= R$ 140.335,10; Aplicações financeiras de curto prazo = R$1.051.618,43;
Caixa e equivalentes de caixa = R$ 1.191.953,53.

São Paulo, 22 de janeiro de 2019

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente

Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Está pronto para ser votado 
em Plenário o projeto que 
restringe o uso de carros 
oficiais. Segundo o autor, 
deputado Pedro Cunha Lima 
(PSDB-PB), essa vedação é 
uma forma de moralizar o 
serviço público e acabar com 
regalias. Pela proposta, fica 
vedado o uso de automóveis, 
por exemplo, por titulares 
de mandato eletivo, magis-
trados federais, membros 
do MPFl, do TCU, e da AGU.

Assim, fi ca limitado o uso 
dos carros ofi ciais à Presi-
dência e Vice-Presidência 
da República, à Presidência 
do Senado e à Presidência 
da Câmara, à Presidência 
do STF, aos ministros de Es-
tado, aos comandantes das 
forças militares e ao chefe 
de Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas. Durante 
a aprovação da matéria na 
CCJ, o ex-senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB) disse 
que não se pode permitir a 
continuidade do uso abusivo 
dos carros de representação, 
“ainda mais quando vivemos 
quadro da vida nacional em 
que se requer e se impõe o 
rigor fi scal e a economia dos 
gastos públicos”.

O senador Sérgio Petecão 
(PSD-AC), porém, apresen-
tou voto em separado pela 
rejeição da matéria. Apesar 
de destacar “o elevado mérito 
do projeto, mormente no que 
se refere ao princípio da mo-
ralidade que norteia a admi-
nistração pública”, Petecão 
sustentou que a proposta é 
inconstitucional por invadir 
a competência privativa dos 
Poderes da União de regular 
o funcionamento interno de 
seus órgãos (Ag. Senado).

Restrição ao 
uso de carros 

ofi ciais

Sistema 
tributário 
complexo 
‘afasta’ 

investidores
A nova diretora da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), 
Flávia Perlingeiro, empossada 
na sexta-feira (29), disse que o 
sistema tributário complexo, com 
indefi nição das regras, e a insegu-
rança jurídica que ainda existem 
no Brasil são problemas que afas-
tam os investidores estrangeiros 
do país. “A gente precisa de um 
arcabouço jurídico institucio-
nal que seja claro e perene. O 
aprimoramento é importante, 
mas não pode ser sinônimo de 
instabilidade”, afi rmou.

Na sua avaliação, trabalhar e 
estudar no exterior - como ela 
fez - ajuda a entender como pen-
sa o investidor externo. A nova 
diretora da CVM é especialista 
na área de clearing (câmara de 
compensação) e emissão de 
bonds (títulos de dívida). Flávia 
ingressou na CVM no último dia 
15, quando a autarquia aprovou 
e editou portaria sobre processos 
de regulação, importante tanto 
para os investidores nacionais 
como estrangeiros. 

A nova diretora admitiu que 
faltam bons projetos de infraes-
trutura no Brasil que possam ter 
fi nanciamentos sólidos. Nesta 
semana, a CVM mudou as regras 
dos fundos de infraestrutura. A 
autarquia passou a permitir que 
qualquer investidor aplique nes-
ses fundos, e não apenas investi-
dores qualifi cados, com carteiras 
superiores a R$ 1 milhão. 

Segundo a nova diretora,a 
alteração deve estimular esse 
mercado e é a melhor canalização 
para investidores individuais, que 
contarão com gestão profi ssional.

De acordo com Flávia, o inves-
tidor tem que ter informação e 
clareza para tomar uma decisão 
embasada. Acredita que há espa-
ço para fomentar novas emissões 
de fundos de infraestrutura,e que 
uma das vertentes mais difíceis 
nesse processo é a entrada “com 
força” do mercado de capitais nos 
projetos de infraestrutura (ABr).
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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 01 de Abril de 2019. Dia de Santo Hugo de Grenobble, Santa 
Teodora, São Gilberto, São Ludovico Pavone e Dia do Anjo Jezalel, cuja virtu-
de é a aceitação. O nome do mês de abril origina-se de Afrodite, nome grego 
da deusa Vênus que teria nascido da espuma do mar, e a quem os romanos 
dedicavam este mês, cabendo lembrar que Abril, em grego, signifi ca espuma. 
Dia da Mentira ou Dia do Trote e Dia do Humorismo. Aniversario da 
apresentadora a atriz Debbie Reynolds que faz 87 anos, a apresentadora Ana 
Maria Braga que nasceu em 1949 e a cantora Susan Boyle que completa 59  anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau aprende tudo com facilidade e possui 
uma memória prodigiosa. Pode seguir carreira em contato com o público e 
realizar trabalhos considerados difíceis pelas pessoas comuns. Possui o dom 
da oratória e capacidade para transmitir ideias, pensamentos e experiên-
cias, sendo um excelente comunicador. Independente, sensível e também 
ambicioso, é dotado de intuição e liderança. No lado negativo, a ignorância 
e a mentira infl uenciam aqueles que nada querem aprender ou fazer.

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

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

Esta segunda é o vigésimo sétimo dia da lunação . A Lua fi ca fora de curso até as 11h49 da manhã quando ingressa 

em Peixes. Por isso, durante toda a primeira parte do dia é melhor não alterar o rumo das coisas, fazendo tudo 

o que havia sido planejado e dentro de uma rotina já estabelecida. Com a Lua sem formar aspectos não temos o 

controle das situações e tudo pode acontecer, tanto para melhorar como para pior. Depois a tarde com a Lua em 

Peixes e na fase minguante será melhor encerrar a situações e por um ponto fi nal naquilo que não dá  mais.
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Determinação e metas a atingir de-
vem ser traçadas neste dia. Nem tudo 
que deseja que aconteça lhe será 
possível imediatamente, mas já terá 
alguma conquista importante em um 
dia ótimo para negócios. Uma relação 
sairá ganhando se partilhar a rotina 
com alguém. 90/490 – Vermelho.

Partilhar a rotina com novas pessoas 
fortalecerá os vínculos. Com o Sol 
aproximando-se do seu signo au-
menta a energia sexual e a disposição 
física e mental. Contenha teimosia 
e use de atitudes desprendidas. 
Dedicação as suas atividades, dá 
o resultado esperado muito breve. 
76/576 – Amarelo.

Dia positivo para lidar com as coisas 
de forma mais concreta. Aceite as 
situações e as pessoas como elas são, 
para que os atritos se ocorrerem, 
não sejam exagerados. Com jeito irá 
obter a satisfação dos seus desejos, 
esclarecendo questões com criativi-
dade e bom senso. 73/473 – Cinza.

Precisa ser fi rme para superar os 
problemas que vem enfrentando 
nos últimos tempos. Os assuntos 
materiais, como o dinheiro, fi cam 
em destaque durante este primeiro 
dia útil da semana. Neste dia impo-
nha-se um alto nível de qualidade e 
isso será o passaporte do sucesso. 
67/567 – Verde.

É um período para planejar e ter uma 
visão mais ampla do caminho que 
deve ser seguido daqui para frente. 
O trabalho colocado a serviço da am-
bição mais positiva é o elemento que 
nos revela o lado benéfi co. Melhora 
o seu prestígio e os ganhos materiais 
nesta semana. 68/768 – Amarelo.

Este é um momento em que a lida 
com dinheiro e a busca pelo status 
social predominam.  De manhã com 
a Lua fora de curso se aconselha a 
manter a rotina. Poderá estabelecer 
novos contatos melhorando sua 
comunicação de forma mais aprimo-
rada e detalhista. 85/385 – Amarelo.

Aguarde conhecimento que o levará 
a novas descobertas. Até lá aproveite 
bem as oportunidades que podem 
surgir durante este mês de abril. 
Este é um dia em que manter a 
rotina e não mudar nada de última 
hora pode ajudar a evitar problemas 
mais graves. 32/632 – Cinza.

As pessoas estão mais entusiasma-
das, esfuziantes e querem sair para 
se expandirem de manhã e isso pode 
ser perigoso. Aceite situações novas 
na relação de amor ou apenas no 
sexo. Curta mais e melhor um rela-
cionamento que tenha um sabor de 
aventura, mas pode ser duradouro. 
09/409 – Azul.

Determinação e metas a atingir de-
vem ser traçadas para depois que a 
Lua estiver em seu signo. Talvez não 
consiga expressar o romantismo e o 
seu sentimento amoroso da forma 
que gostaria. Muita coisa que espe-
rava de uma forma será diferente, até 
para melhor. 38/238 – Verde.

Evite cometer gasto além do que 
estava previsto, aumentando as suas 
dívidas e criando situações urgentes 
e tensas. O dia é bom para tratar de 
questões de dinheiro e preparar-se 
para lucrar mais. O período é ideal 
para dedicar-se um pouco mais a 
relação familiar e ser feliz ao lado 
de alguém. 24/324 – Azul.   
  

Faça tudo com a máxima compe-
tência, imponha-se um alto nível 
de qualidade e terá o passaporte 
do sucesso em suas mãos. Irá viver 
novos ambientes e conhecer novas 
pessoas que serão úteis a seus pla-
nos. As confusões do momento logo 
irão desaparecer. 53/353 – Verde.

Equilibre as situações em sua vida 
e defi na o que pretende fazer. É o 
momento de assumir a austeridade 
e conter a frieza. Dê mais valor à 
maneira como se comunica com as 
pessoas, de forma sincera e aberta. 
Comunicando-se em seu ambiente 
tudo fi cará mais fácil. 63/463 – Verde.

Simpatias que funcionam
Para proteger sua família: Coloque em 1 enve-
lope as fotos de todos os familiares e, em outro, as 
pétalas de 1 rosa amarela e de 1 branca. Guarde os 
2 envelopes dentro de 1 Bíblia durante 3 dias. R eco-
loque as fotos no lugar de costume, reze 3 Credos e 
3 Salve-Rainhas. Coloque as pétalas das rosas em 1 
bacia e derrame 2 litros de água sobre elas. Todos 
da família devem molhar as mãos e passar esse 
preparado nos braços e nas pernas. Os envelopes 
e as pétalas devem ser jogados no lixo. Use a bacia 
novamente depois de lavada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Lambis-
goia

Navio dos
Grandes 

Descobri-
mentos

Composto
orgânico

das proteí-
nas (Quím.)

Marca da
voz da
pessoa
mordaz

(?) Mader,
atriz

carioca

Guiomar
Novais,
pianista

brasileira

Relógio
que é

símbolo 
de status

Conce-
deu três

desejos a
Aladim

Alienígena
imagi-

nado por
Spielberg

Formação
do "pas 
de deux" 
no balé

Rei com o
"toque do

ouro"
(Mit.)

Ilha natal
do herói
Ulisses
(Mit.)

Sinal
comum 
na pele
do ruivo

Parede, 
em

francês

Anseio do 
possessivo

Estrutura
no cimo

das
catedrais

Título de
Ayrton
Senna 
na F1

Caminho
estreito
em um
campo

Obra
literária
dividida
em atos

Intenção
criminosa
Homem,

em inglês

Associação
entre se-
res vivos
Retirar-se

Conjectu-
ras

Vestígio

Composição de 
Eduardo Oliveira que

exalta os afrodes-
cendentes do país

Invento de Alfred Nobel

Naipe de carteados repre-
sentado por um trevo negro

Um dos dogmas da
sustentabilidade
Festa comum na

sociedade vitoriana

Suporte 
de roupas
Cultivar 
(a terra)

Graceje
Rio Gran-
de do Sul

(sigla)

Gênero
musical
típico 

dos EUA

Toda;
completa

Desace-
lera

Editores
(abrev.)

Antepas-
sado

Ave de
rapina

Latitude
(abrev.)
Muito

habilidoso

Vantagem
oferecida
por algu-
mas lojas

nas
compras à

vista

Sufixo de 
"hemato-

ma"
Observa

3/duo — man — mur. 4/açor. 5/ítaca.

INICÍO A COLUNA comentando a reclassifi cação da novela 
‘Sétimo Guardião’, da Globo, imposta pelo Ministério da Justiça como 
não apropriada para menores de 14 anos, de acordo com o despacho 
publicado esta semana. Segundo o ministério, produções como o 
‘Sétimo Guardião’ devem ser cuidadosamente observadas pelos 
seus produtores porque envolve telespectadores de todo o Brasil. 

COM ESSA DETERMINAÇÃO A NOVELA NÃO DEVE 

SER VISTA por menores de 14 anos por ter cenas de sexo, pros-
tituição, erotização, estupro e consumo de drogas ilícitas além 
do preconceito. A Globo pode recorrer da decisão ou oferecer 
justifi cativa porque não adequou a trama e voltou a cometer os 
mesmos erros anteriores.

O CANAL VIVA JÁ ESTÁ REPRISANDO A NOVELA 

‘CRAVO E A ROSA”. Essa não será a primeira reprise da trama 
de Walcyr Carrasco na televisão . A sua exibição original deverá 
fi car nove meses no ar. O canal Viva vem obtendo boa audiência 
com as grandes reprises da Globo.

O ATOR PAULO BETTI,TAMBÉM ESTÁ ESCALADO 

PARA A NOVELA ‘ORFÃOS DA TERRA’, próxima trama das 
seis na TV Globo das autoras Thelma Guedes e Duca Rachid. 
O ator terá um destaque na história e será casado com Raina, 
personagem da atriz Eliane Giardini, sua ex mulher na vida real.

O CANTOR E COMPOSITOR SÍLVIO BRITO, vem con-
seguindo bons resultados com o seu programa na Rede Vida de 
Televisão. Todos os sábados  leva convidados e presta homenagem 
a uma personalidade. O programa é estritamente feito para a 
família onde a boa música sempre se faz presente.

A ATRIZ E HUMORISTA DA GLOBO, CLÁUDIA ROD-

RIGUES, de 47 anos, foi transferida no último sábado para 
o Hospital Albert Einstein em São Paulo. A humorista estava 
internada desde o início de março no centro de terapia intensiva  
na clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.  

O MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA FOI PORQUE A ATRIZ 

FAZ UM TRATAMENTO da doença com um remédio a base de 
maconha, e o corpo médico carioca não concorda com a medicação. 
Cláudia,atualmente foi readmitida na Globo por decisão judicial.  

O PROGRAMA DOMINGÃO DO FAUSTÃO é sem dúvida 
nenhuma a melhor opção do gênero aos domingos na TV brasileira. 
Completando 30 anos de exibição, a atração ganha na inovação e 
na qualidade dos quadros apresentados que diga-se de passagem 
tem uma produção impecável. 

FRASE FINAL:  Só o amor constrói. 

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

Refl exões

Além das belezas natu-
rais e das pirâmides, 
há templos para se 

extasiar em diversas cidades 
egípcias, incluindo a capital, 
Cairo. As esfi nges e o Rio 
Nilo, o mais importante do 
continente africano e um dos 
maiores do mundo, são outros 
pontos altos, assim como 
shows de luzes e museus que 
contam a história do período 
dos faraós.

Para quem quer explo-
rar tudo o que a cidade do 
Cairo tem para oferecer, o 
roteiro “Cairo Fascinante” 
é perfeito. Em quatro dias, 
fazem parte da programação 
passeios pelos pontos mais 
famosos e requisitados da 

A milenar cidade do Cairo é fascinante.

Belezas e outros fascínios do Egito
Dono das pirâmides mais famosas e conhecidas do mundo, o Egito está na mira de todos que buscam 
conhecer de perto um dos lugares mais importantes para a história das civilizações

capital, como a necrópole de 
Gizé, onde estão as pirâmides 

Keops, Kefren e Micerinos, 
além de visitas à Esfinge e 

D
iv

ul
ga

çã
o ao Templo do Vale.

Já para os que estão mais 
interessados em viagens mais 
longas e que ultrapassem 
as fronteiras do Cairo, há o 
roteiro “Cairo com Cruzeiro”, 
que contempla navegações 
pelas águas que foram o 
principal meio de transporte 
para mercadorias e pessoas 
no início das civilizações. 
Na programação também 
estão passeios nas cidades 
de Assuão, Kom Ombo, Edfu, 
Esna e Luxor com visitas a 
templos simbólicos e que 
criam a possibilidade de 
uma imersão real na cultura 
e história locais.

Mais informações (www.
francatur.com.br).

Novas regras para concursos públicos e 

contratação excepcional de pessoal.

Governo publica decreto com
regras para concursos públicos

O Diário Ofi cial da União publicou na 
sexta-feira (29) o decreto presidencial 
que estabelece medidas de eficiência 
organizacional para o aprimoramento da 
administração pública federal direta, au-
tárquica e fundacional. O Decreto nº 9.739 
estabelece normas para concursos públi-
cos, fi nalidades, competências e estrutura 
do Sistema de Organização e Inovação 
Institucional do Governo Federal (Siorg).

Caberá ao sistema organizar as ati-
vidades de desenvolvimento organiza-
cional de órgãos e entidades tanto da 
administração pública federal direta, 
como autárquicas e fundacionais. O de-
creto detalha critérios e procedimentos 
a serem adotados para definir níveis 
hierárquicos e o quantitativo de profi s-
sionais nas unidades da administratção.

O documento aponta diretrizes a serem 
adotadas visando o fortalecimento da ca-
pacidade institucional dessas entidades, 
bem como procedimentos e trâmites a 
serem adotados para a apresentação de 
propostas de medidas para a organiza-
ção e a inovação das instituições. Além 
disso, apresenta regras para concursos 

públicos e contratação excepcional de 
pessoal para atender necessidades tem-
porárias que sejam do interesse público. 

O decreto também apresenta regras 
para criação, transformação ou extinção 
de cargos; para a criação, reorganização 
ou extinção de órgãos e entidades; para 
a aprovação ou revisão de estatutos e 
estruturas regimentais; bem como para 
o remanejamento ou redistribuição 
de cargos e funções públicas (ABr).
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SABEDORIA DOS ANJOS ca-

nalizada por Sharon Taphorn.

Refúgio. Encontre refúgio no 

mundo mágico ao seu redor. Às 
vezes, é bom “escapar” do mundo 
ao seu redor, especialmente duran-
te os tempos realmente caóticos. 
O mundo natural é perfeito para 
isso. Lembre-se de uma época em 
que você era criança e usou sua 
imaginação para transformar seu 
mundo em outro reino e brincou 
com um incrível abandono. É hora 
de encontrar aquela criança inte-
rior mais uma vez e permitir que 
ela o ajude a liberar toda a energia 
mental do que é, o que é desejado, 
ou o que você desejaria que fosse, 
e apenas esteja no momento de 
cura do agora. Pensamento para 
hoje: Crie ou encontre um refúgio 
seguro onde você possa ser você, 
onde você possa se perder, ser livre, 
amar e se curar. E assim é. Você é 
muito amado e apoiado, sempre. Os 
Anjos e Guias.

www. playingwiththeuniverse.com
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0025349-72.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) LAURO CÉSAR PEREZ DOS SANTOS, CPF 161.419.138-73, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por ABETEC - Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 16.617,99 (re ferente a 
julho/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via 
Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de 2019. 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Mauricio Sita (Coord) – Literare – Cunhada 
por Paulo Freire a expressão “O inédito viável” 
refere-se a um futuro possível de ser construído ou 
atingido. Esse é o cerne das buscas de muitas almas, 
algumas em confl ito consigo mesmas. O expert em 
gestão de negócios e pessoas, Emerson Wesley Dias, 
trata esse assunto com total maestria no capitulo: 

“O inédito viável e o coaching”. Em poucas, porém efi cientes 
páginas, lições factíveis são delineadas, possibilitando um seguro 
palmilhar de carreira. Útil!

Coaching: A hora da virada

Andréia Roma e Mônica Fernandes - (Co-

ords) –  O título já revela o conteúdo básico desta 
obra, todavia as revelações das 17 bravas mulheres 
que permeiam suas páginas é deveras emocionante. 
Não uma emoção choramingas, e sim uma “aula” de 

procedimentos e autoconfi ança que permitirá ao leitor acredi-
tar num universo feminino, com plena convicção e confi ança. 

Parabéns às empreendedoras! Um belo exemplo.

Empreendedoras de Alta 
Performance no Mato Grosso do Sul

Marcia Kupstas – Girotto e Santana 

(Ilustrs) - Rovelle – Amanhã dia 02 celebra-se o 
Dia Internacional do Livro Infantil, nada mais justo 
que trazer à coluna, uma autora que, ao modo de ver 
deste escriba, é sua mais lídima representante viva. 

Aliás, seus 176 livros editados, atestam minha afi rmação. Nesta 
obra, onde a sensibilidade transborda: dois irmãos – menina e 
menino –ganham uma “linguicinha”. Uma festa que gerou briga 
e que gerou...... Em suma, bagunçou a casa, mas todos fi caram 
muitos felizes. Um encanto, corroborado por ótimas ilustrações!

Cachorro-Quente
na Casa da Gente 

José Couto – Luiza Maciel Nogueira 

(Ilustr) – Autografi a – O gaúcho poeta e professor, 
delicia seu público com incríveis sérias brincadeiras 
idiomáticas. Suas linhas demonstram uma vasta e 

profunda cultura folclórica nacional. Figuras mitológicas popu-
lares, quase esquecidas, ganham uma sobrevida com galhardia, 

em rimas de fi no trato. Gostoso!

O Unicórnio do Sul e Outras 
Lendas Poéticas

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: ELOISA DE FATIMA BUENO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão professora aposentada, nascida em Botucatu - SP, no dia 18/05/1954, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Batista Bueno e de Jovita Brandão Bue-
no. A pretendente: GRACIELA HAYDEE BARBERO, nacionalidade argentina, estado 
civil solteira, profi ssão professora aposentada, nascida em Córdoba - Argentina, no dia 
28/09/1945, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Leandro Lorenzo Barbero 
e de Haydee AngelicaRaimondi de Barbero.

Em que pese o sigilo profi ssional 

que permeia a relação entre 

advogado e cliente, ainda se 

escutam histórias de que no 

curso do processo, advogados 

se deparam com informações 

que não lhes foram detalhadas 

quando assumiram o caso

Essa conduta de omissão pode trazer 
consequências gravíssimas para o 
processo e, também, para as partes e 

advogados. Informações verídicas e provas 
contundentes são elementos fundamentais 
para a adequada instrução do caso e são 
as informações prestadas pelas partes que 
subsidiarão a petição inicial, fundamento 
primeiro de toda ação judicial.

Igualmente, são essas informações que 
promoverão um contrato mais adequado 
e efi caz, um parecer bem fundamentado e 
com as nuances necessárias, uma consulta 
mais certeira e objetiva ao Fisco e manuais 
e políticas de compliance mais completos.

Por mais constrangedores que sejam 
alguns fatos, por mais específi ca que seja 
a operação de uma empresa, essas infor-
mações devem ser compartilhadas com 
o advogado para que ele esteja ciente e 
prepare a melhor defesa, faça um plane-
jamento que atenda os seus interesses e 

trace a estratégia de forma mais completa 
e precavida. Tais informações também 
poderão fazer que o advogado não aceite 
o caso, se for contra seus princípios de 
foro pessoal.

Independentemente de acordos de 
confi dencialidade, o advogado é obrigado 
pelo Código de Ética e Disciplina da OAB a 
guardar para si as informações que recebeu 
em razão de seu ofício, devendo se recusar 
a depor como testemunha em processo no 
qual atuou e sobre fato relacionado com 
pessoa de quem seja ou tenha sido advoga-
do, mesmo que autorizado por essa pessoa. 
É como o padre em seu confessionário!

Na esfera empresarial, é muito impor-
tante que o advogado entre em campo 
para conhecer melhor a atuação da em-
presa e sua operaçã0. Isso signifi ca dizer 
que o advogado deve ir para o chão de 
fábrica conhecer como e por onde chega 
a matéria prima, por onde ela passa, como 
se transforma no produto fi nal, onde é 
armazenado e como é dada a saída para 
entrega ao consumidor.

O advogado precisa tirar o terno e colocar 
a bota e o EPI (equipamento de proteção 
individual) para visitar a obra, a mina e 
a plantação, e conhecer os produtos que 
estão na prateleira do comerciante. O 
advogado deve presenciar a prestação de 
serviço perambulando pelos corredores 
de hospitais, escolas, corretoras, bancos 

e centros logísticos, além de conferir o 
resultado da implantação de software, o 
aplicativo funcionando, a realização de 
um evento, a energia correndo e a água 
em tratamento.

Quando o advogado conhece o produto, 
entende a operação e tem os fatos bem ex-
plicados, a qualidade do trabalho entregue 
é melhor e o jogo é mais transparente. O 
advogado pode avaliar com mais clareza 
a chance de êxito e perda da demanda e 
se o resultado será aquele esperado pelo 
contratante. 

A falta com a verdade em um processo 
pode ser entendida como atentado à 
dignidade da Justiça e penalizar a parte 
pela litigância de má-fé, como estamos as-
sistindo em causas trabalhistas, nas quais 
empregados pleiteiam verbas exorbitantes 
a que não têm direito. Por motivos óbvios, 
não podemos citar exemplos de casos que 
deram errado por omissão de informação.

Sendo assim, ao contratar um advogado, 
seja fi el aos fatos, compartilhe com ele to-
das as informações necessárias para o caso 
e o convide para conhecer sua empresa.

(*) - É sócio fundador do FF Advogados,
áreas de Direito Público e contábil IFRS

(edison.fernandes@ffl   aw.com.br); 

(**) - É advogada do FF Advogados, áreas de 
Consultoria tributária, procedimento administrativo 

e tributário (nahyana.viott@ffl  aw.com.br).

Meias verdades não ganham processos
Edison Fernandes (*) e Nahyana Viott (**)

O pretendente: LEONARDO ELIAS DOS SANTOS, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia 18/09/1989, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Elias dos Santos e de Rosangela Mazoco dos 
Santos. A pretendente: CAMILA SOUZA ARAGÃO, nascida nesta Capital, Cerqueira César 
- SP, no dia 27/08/1988, estado civil solteira, profi ssão administradora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelino Carlos Aragão e de Maria Marluce de Souza.

          
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

5ª VC – Regiojnal Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012672-
29.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEANDRA 
BOLANT MATOBA ROSA (CPF 217.529.418-88) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA lhe ajuizou uma ação 
de Execução para o recebimento de R$2.039,50 (Jul/2014), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias 
embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1069573-51.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) RODRIGO NAPOLEAO DA SILVA, Casado, RG 42.784.570-1, CPF 338.514.428-
06, com endereço à Avenida Inacio Dias da Silva, 8, Jardim Santa Edwiges (capela do Socorro), CEP 
04913-180, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte 
de VSTP EDUCAÇÃO LTDA foi determinada, em virtude do trânsito em julgado da sentença, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para que pague o valor de R$ 18.848,00 (atualizado até outubro de 2018), 
no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), devidamente atualizado até a data do pagamento. Transcorrido 
o prazo de 15 dias sem pagamento, inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para impugnação ( 
art. 525 do CPC), independentemente de nova intimação ou de certificação nos autos. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2019. 

3ª VC – Regional Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007798-
09.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA 
PAULA SOUZA SANTOS, Brasileira RG 52168870-X, CPF 937.375.805-53, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Vstp Educação Ltda, para o recebimento de 
R$ 8.773,52 (Out/2016), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativos a 
mensalidades de Janeiro a Agosto de 2014, vencidas e não pagas. Encontrando-se a executada em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague 
o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo 

BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
Companhia Aberta - NIRE Nº 3530046180-1 - CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores acionistas da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 14 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; 1.2. destinação 
do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de 
dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; e 1.3. fi xação da remuneração anual e 
global dos administradores da Companhia. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/
leasing.aspx) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à 
Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) 
acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última 
consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; 
(iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, 
no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos 
diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir 
desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme disponibilizados 
site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/leasing.aspx) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia até 
7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - C.N.P.J./M.F. Nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Aviso aos Acionistas

Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei Federal nº 6.404, 
de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), comunica aos senhores acionistas que se encontram 
disponíveis na sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 
3º andar, CEP 05425-070, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2018, a serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
a ser realizada oportunamente. São Paulo, 29.03.2019. Klausner Henrique Monteiro da Silva - Diretor Presidente

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 
112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2018; 1.2. destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; 
e 1.3. fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 2. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 2.1. ratifi cação do pagamento de juros sobre capital próprio, conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia em reunião realizada em 28 de dezembro de 2018 e retifi cado em reunião realizada 22 
de janeiro de 2019; 2.2. alteração da redação do artigo 27, inciso (a), alínea (v) do Estatuto Social da Companhia, para 
constar que a atuação do Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da 
Companhia será acompanhada diretamente pelo Conselho de Administração; 2.3. alteração da redação do artigo 27, 
inciso (c), alínea (i) do Estatuto Social da Companhia para expressamente constar que o Diretor sem designação 
específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá auxiliar o Diretor Executivo 
Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; 2.4. alteração da 
redação do artigo 40, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que o Diretor sem 
designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá participar dos lucros 
da Companhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses; e 2.5. consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas 
as alterações acima mencionadas. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no 
site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os 
seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas 
jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do 
estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) 
procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, 
no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição 
dos diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a 
partir desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme 
disponibilizados site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia 
até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

BANCO

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional 

Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os 
Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa
Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos: (1) 4º Aditamento ao Instrumento Particular da 
Escritura da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) 
Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“4º Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de
Suporte - Insuficiências”); (3) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e
posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, 
celebrado com Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato 
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas S.A., celebrado em 28 de agosto 
de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as proporções dos percentuais no âmbito das
garantias prestadas haja vista as alterações das participações societárias dos acionistas diretos e indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da 
Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na
Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos
o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  330.209,42 860.654,29
Caixa e Equivalentes de Caixa  8.155,73 532.700,60
Clientes a Receber  100,00 6.000,00
Imóveis a Venda  321.953,69 321.953,69
Não Circulante  18.188.197,74 19.789.110,58
Créditos com Pessoas Ligadas  15.234.389,20 15.364.092,90
Depósitos e Cauções  1.937,97 1.937,97
Investimentos  2.583.991,48 2.583.991,48
Imobilizado  367.879,09 1.839.088,23
Total do Ativo  18.518.407,16 20.649.764,87

Passivo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  175.089,51 13.373.491,42
Fornecedores  2.994,14 -
Obrigações Trabalhistas e Sociais  29.073,00 29.073,00
Obrigações Tributárias  143.022,37 144.418,42
Adiantamentos Diversos  - 13.200.000,00
Não Circulante  730.178,36 872.846,90
Tributos Parcelados  730.178,36 872.846,90
Patrimônio Líquido  17.613.139,29 6.403.426,55
Capital Social  39.961.238,00 39.961.238,00
Reserva de Capital  12.272.362,23 12.272.362,23
(-)Prejuízos Acumulados  (34.620.460,94) (45.830.173,68)
Total do Passivo  18.518.407,16 20.649.764,87

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2018.
Receita Operacional Bruta  2018/R$ 2017/R$
Arrendamentos, Produtos e Serviços  13.464.069,60 250.462,61
(-) Impostos sobre Arrendamentos, 
 Produtos e Serviços  9.638,56 9.141,91
Receita Operacional Líquida  13.454.431,04 241.320,70
Despesas Administrativas  229.008,10 679.622,58
Depreciações  1.471.209,74 3.962,80
Impostos e Taxas  14.146,32 27.672,78
Despesas Financeiras  108.353,72 105.286,35
Outras Receitas / Despesas  36,82 (23,92)
Lucro / Prejuízos antes 
 dos efeitos fiscais  11.631.749,98 (575.247,73)
Contribuição Social e I.R.  422.037,84 18.833,26
Lucro/Prejuízos Líquido do Exercício  11.209.712,14 (594.080,99)
Lucro Líquido por Ação  0,002474 -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades   2018/R$ 2017/R$
operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  11.209.712,14 (594.080,99)
Ajuste por: Depreciações  1.471.209,74 3.962,80
Prejuízo Líquido ajustado  12.680.921,88 (590.118,19)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  5.900,00 (6.000,00)
Outros ativos  - (127,33)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  2.994,14 -
Obrigações Tributarias  (144.400,17) (137.414,56)
I.R. e Contribuição Social  335,58 335,58
Outros Passivos  (13.200.000,00) 13.200.000,00
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (654.248,57) 12.466.675,50
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  129.703,70 (11.957.801,37)
Alienação de Investimentos  - 338,61
Alienação de Imobilizado  - 10.000,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  129.703,70 (11.947.462,76)
Fluxo de caixa do exercício  (524.544,87) 519.212,74
Saldo no início do exercício  532.700,60 13.487,86
Saldo no final do exercício  8.155,73 532.700,60
Fluxo de caixa do exercício  (524.544,87) 519.212,74

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

A Diretoria Marcial Celso de Lima -  CRC  1SP159694/O-5

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acor-
do com o CPC PME, em concordância com  às Leis nº 6404/76, 

11638/2007 e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem 
o caixa (R$2.971,68 em 2018 e R$5.179,00 em 2017), depósitos 
bancários(R$2.971,68 em 2018 e R$133,93 em 2017) e aplica-

Usina Açucareira Paredão S.A.
C.N.P.J. 61.340.238/0001-50

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 07 de Março de 2019.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reservas de Capital Prejuízos Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  39.961.238,00 12.272.362,23 (45.830.173,68) 6.403.426,55
Resultado do Exércício  - - 11.209.712,74 11.209.712,74
Em 31/12/2018  39.961.238,00 12.272.362,23 (34.620.460,94) 17.613.139,29

ções financeiras (R$3.922,58 em 2018 e R$527.387,67 em 2017). 
3- O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico de aquisição 
(R$5.873.614,58 em 2018 e 2017), menos a Depreciação acumulada 
(R$5.505.735,49 em 2018 e R$4.034.526,35 em 2017). O método de 
de preciação e amortização foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 4- As receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 5- O 
Capital Social é de R$39.961.238,00 totalmente integralizado e re-
presentado por 4.531.321.547 ações ordinárias sem valor nominal. 
6- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com 
base no lucro presumido.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 

com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 10:00 horas, 
na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e 
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos (1) 3º Aditamento ao Instrumento Particular da
Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A (“3º 
Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Insuficiências”); (3) 4º
Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado 
(“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.,
celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as 
proporções dos percentuais no âmbito das garantias prestadas, haja vista alterações das participações societárias dos acionistas diretos e 
indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A 
comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela 
instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito
do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho -
Diretor Presidente.

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE: 35.300.035.178

Assembléia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os acionistas a se reunirem em AGO dia 29/04/2019, 9h, na sede social, para deliberar sobre a ordem do dia: 1.Ordinária: a) Leitura, discussão 
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) fixação das remunerações dos membros da diretoria; c) 
destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos. Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os
documentos previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. São Paulo, 27 de março de 2019. José Luiz 
Aliperti Neto - Diretor Presidente.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 1º DE ABRIL DE 2019

AUXÍLIO COMBUSTÍVEL
Empresa que fornece auxílio combustível ao aos funcionários, em 
Cartão Cooper, tenho risco de ser considerado salário in natura? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIA DE EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL FAZ RETIRADA DE PRÓ-
-LABORE E CONTRIBUI PARA A PREVIDÊNCIA, ENTRETANTO ENTROU 
COM PEDIDO DE AUXÍLIO MATERNIDADE, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que será descontado durante o recebimento do 
salário-maternidade as contribuições sobre o valor do benefício 
do segurado contribuinte individual na alíquota de 20% (vinte por 
cento). Base Legal – IN INSS/PRES nº77/15, art.355.

ADIANTAMENTO SALARIAL
Empresa é obrigada a fazer o desconto de IRRF sobre adiantamento sala-
rial, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAR SERVIÇO A ANTIGA EMPRESA COMO MEI
Ex-funcionário que registrou o MEI, pode vir prestar serviço para 
sua antiga empresa onde teve vinculo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA APRESENTOU UM ATESTADO DE 12 DIAS POR 
AMEAÇA DE ABORTO, ENTRETANTO NO SEXTO DIA TEVE ABORTO 
ESPONTÂNEO, COMO PROCEDER?

Neste caso interrompe o atestado médico e inicia a licença maternidade 
de 02 semanas no dia em que ocorreu o aborto, nos termos da IN 
INSS/PRESS nº 77/2015, artigo 343, § 1º. Portanto, o atestado não se 
mantém válido até o final dos 12 dias, devendo iniciar a licença-ma-
ternidade de 02 semanas no dia em que ocorreu o aborto.

RECOLHIMENTO DO FGTS
Sócio de sociedade empresária limitada, que exerce a administração, 
portanto, tem retirada de pró-labore, pode recolher FGTS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112867-51.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Guilherme
Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDREIA GODOI, Brasileiro, com endereço
à Rua Bom Jesus, 145, Jardim Brasilia, CEP 19045-430, Presidente Prudente SP, que lhe foi proposta
uma Ação Cominatória para obtenção de tutela específica cumulada com pedido de indenização por
danos morais e materiais, requerida por UNIVERSO ONLINE S/A, CNPJ nº 01.109.184/0001-95,
processo n°1112867- 51.2016.8.26.0100. Pelo presente comunico que neste juízo tramita a ação em
epígrafe, objetivando seja julgado procedente o pedido de cancelamento e retirada do ar o site
www.uolmulher.com.br, e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$30.000,00 e lucros
cessantes. Encontrando-se a Sra. ANDREIA GODOI em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
citação por EDITAL. Portanto, fica vossa senhoria CITADA de todo conteúdo da petição inicial e decisões,
disponibilizadas na internet. Ciente de que deverá se manifestar, apresentando defesa, no prazo de 15
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Advertida que, se não contestar a ação,
será considerada revel (Art.344, CPC), caso em que será nomeado curador especial (art. 257, §4º,
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1010935-
34.2018.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr. Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIEL AUGUSTO SERRA 
OLIVEIRA, CPF 408.164.958-82, que lhe foi proposta uma ação de Execução por parte de VSTP 
EDUCAÇÃO LTDA, para o recebimento de R$29.396,20 (Ago/2018) decorrentes das parcelas vencidas 
de Janeiro a Dezembro de 2017, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para que, no prazo em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o 
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, 
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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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

Uma migração para a nuvem não 

precisa acontecer do dia para a 

noite

Fernando Nunes (*)

É preciso pensar cada detalhe do seu am-
biente físico e aplicações, e como eles 

irão se comportar depois de migrados. Muitas 
empresas se deparam com a necessidade de 
expandir seu parque de TI e esbarram na 
limitação do data center que só é escalonável 
até certo ponto, exigindo maior tempo de tra-
balho extra, interrupção de serviços e falhas 
que deixam o ambiente inoperante. É aí que 
entra a nuvem!

Para um time de projetos, a decisão sobre 
um provedor de nuvem envolve questões 
sobre onde haverá maior escala, serviços 
disponíveis por região e recursos que se 
tornam infi nitos. Mas o que isso gera além 
da redução de custo se comparado com 
o ambiente on-premise? Mais segurança, 
infraestrutura durável, gerenciamento de 
dados, crescimento do seu negócio e lucros 
a partir de novos clientes que verão que sua 
plataforma/sistema é confi ável e está sempre 
disponível independentemente do tamanho 
de sua corporação.

Falhas são inevitáveis em qualquer sis-
tema, tanto on-premise ou na nuvem, mas 
neste último ambiente, ao criar os serviços 
com redundância, realizar testes de falhas 

em conjunto de servidores/aplicações, torna-
-se possível mapear se a sua migração foi 
bem-sucedida. É importante lembrar que a 
redução de custos nem sempre é o principal 
fator para migrar para nuvem, mas sim a forma 
que se pode usar a elasticidade de servidores 
ou substituir um conjunto de servidores que 
rodam rotinas pontuais por serviços que têm 
uma performance muito mais rápida.

Neste processo de migração, apenas "jogar" 
tudo o que você tem na nuvem com o intui-
to de solucionar todos os problemas não é 
exatamente uma opção correta. É necessário 
estabelecer passos de evolução do seu am-
biente para que ele se torne independente, 
a fi m de que somente o seu time de DevOps 
tenha atividades diárias para atuar nos deploys 
e também para que os testes ponham em 
prática a correção de problemas sem parar o 
ambiente produtivo - o que também é chamado 
de entrega contínua "CI/CD".

Para migrar de forma segura, é necessário 
buscar um parceiro de nuvem com know-how 
a fi m de incorporar recursos no projeto de 
migração e assim usar todos os benefícios 
que tem a disposição. E o desafi o pode ser 
orquestrado nas cinco etapas, descritas abaixo.
 • avaliação: antes de migrar qualquer servi-

dor, seja ele produtivo ou de homologação, 
você precisa fazer um levantamento ou 
inventário de toda a sua tecnologia atual;

 • piloto: nesta fase, podemos eleger al-
guns ambientes que podem ser do mais 

crítico ou menos impactante e migrá-lo 
para nuvem a fi m de analisar como se 
comportam, realizando uma rodada de 
testes com usuários que não impactem a 
produção;

 • migração de dados: durante um pla-
nejamento, muito se questiona sobre o 
que levar primeiro para a nuvem. O mais 
assertivo é levar, em primeiro lugar, todos 
os dados, por se tratar de um volume alto 
de informações. Levando os dados primei-
ro, nós podemos medir a performance 
real e toda e qualquer aplicação estará já 
conectada com o provedor de nuvem;

 • migração de aplicações: esta é a fase 
mais delicada do projeto, pois é neste 
ponto que começam a ser tomadas as 
decisões sobre o que levar, o que pode 
parar nesse primeiro momento, janela 
de manutenção e etc. A melhor forma de 
fazer esta movimentação é usar o método 
"lift and shift", que consiste em mover um 
aplicativo ou operação de um ambiente 
para outro - sem recriar o aplicativo;

 • otimização: depois de migrado o ambien-
te e com tudo funcionando na nuvem, vem 
o trabalho onde todos os ajustes podem 
ser iniciados, como os de infraestrutura 
baseado no consumo, de conversão de 
servidores em serviços providos pela 
nuvem, entre outros.

(*) É arquiteto de soluções da Claranet Brasil.

Como e por que migrar para a nuvem?

São Paulo, sábado a segunda-feira, 30/03 a 01/04 de 2019Página 8

Especial

Você já imaginou como seriam as roupas do futuro? 
O pesquisador Mário Gazziro deu asas à imaginação 
e tornou essa fantasia realidade quando fez pós-

-doutorado no Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Mário, que 
também é professor da Universidade Federal do ABC (UFA-
BC), em Santo André, contou também com a criatividade 
e participação de seus alunos para desenvolver o que eles 
chamam de roupa cibernética.

Transformar a arte da moda em ciência é um desafi o. De 
uma forma bastante simplifi cada, as roupas funcionam por 
meio de sensores eletrônicos e centenas de micro LEDs 
que são conectados por uma rede mesh – uma espécie de 
rede de dados sem fi o, assim como o Wi-Fi, mas em fre-
quência diferente e com maior capacidade de alcance. A 
intenção original era construir um material que pudesse 
não só servir como vestimenta, mas que também fi zesse um 
monitoramento da saúde do usuário e, ao mesmo tempo, 
interagisse com o meio ambiente. Um exemplo dessa inte-
ração seria o uso de sensores musculares para monitorar 
o esforço físico diário acumulado pelo usuário, porém o 
custo desse material é muito alto e, por isso, ainda não foi 
integrado às roupas.

Desde a ideia inicial, há dois anos, quatro peças de roupas 
inteligentes foram produzidas pelo professor e pelos alunos. 
Todas elas são inspiradas nos livros de fi cção científi ca do 
escritor americano Willian Gibson. A trama de seus livros 
era construída em um futuro distópico, no qual haveria 
baixa qualidade de vida, mas os níveis tecnológicos seriam 
muito altos e acessíveis. “O modo como nossa sociedade 
tem evoluído demonstra o caráter profético das obras, que 
foram escritas ainda nos anos 80. Não é incomum, hoje 
em dia, haver lugares em que existe acesso a redes sem 
fi o rápidas em locais ainda sem saneamento básico, por 
exemplo”, comenta Mário.

Pesquisador desenvolve roupas inteligentes 
inspiradas em livros de fi cção científi ca

Aluna da USP que cursa Licenciatura 
em Ciências Exatas participou 
de desfi les usando dois modelos 
criados em projeto que uniu 
estudantes da USP e da UFABC

Carolina (à esquerda) e Izis enquanto desfi lam na UFABC.

Talissa Fávero

Apelo sustentável
A tecnologia, em geral, tem mudado a forma como se 

fabricam produtos e como eles são consumidos e com a 
moda não é diferente. Um dos principais benefícios das 
roupas tecnológicas é a diminuição no impacto ambiental. 
De acordo com a reportagem “Qual é a indústria que mais 
polui o meio ambiente depois do setor do petróleo?”, da BBC 
Brasil, o poliéster é a fi bra sintética mais usada na indústria 
têxtil atualmente. Para ser produzido, são necessários 70 
milhões de barris de petróleo anualmente e o material de-
mora cerca de 200 anos para se decompor. “Ao invés de a 
pessoa trocar a peça inteira da roupa, ela poderia apenas 
trocar pelo software da moda. Essa realidade pode ser 
distante, mas essa interação sensorial é um apontador de 

tendências para essa futura realidade, ainda mais quando 
se pensa em todo apelo sustentável que já existe hoje em 
dia”, complementa Mario.

Talvez as roupas cibernéticas demorem para chegar às lojas, 
mas elas já estiveram na passarela. A primeira vez em São 
Carlos aconteceu no Pint of Science, um festival que propõe 
debater ciência de forma descontraída em bares e restaurantes. 
Na segunda vez, o desfi le foi realizado no extenso corredor 
vermelho da UFABC, em dezembro do ano passado.

Uma das primeiras modelos a experimentar as novas tecno-
logias vestíveis foi Carolina Cerne, estudante de licenciatura 
em Ciências Exatas da USP, curso que é oferecido em parce-
ria pelo ICMC, pelo Instituto de Física de São Carlos e pelo 
Instituto de Química de São Carlos. Para ela, a experiência 
foi diferente e empoderadora: “Eu usaria as peças no futuro. 
Os dois modelos que usei eram roupas leves e confortáveis. 
O modelo afi nou minha cintura. Adorei”, avalia a estudante.

Mia é uma das modelos que desfi laram
com as roupas inteligentes.
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