
Certa feita, esqueci do 

aniversário de casamen-

to! Era o 13º (agora, em 

fevereiro, foi o 48º...). Eu 

estava em um período 

de muita agitação pro-

fi ssional, como diretor 

de uma distribuidora de 

veículos, vice-presidente 

de um sindicato nacio-

nal patronal e ainda 

ministrava cursos, pa-

lestras e treinamento em 

empresas e escolas...

Na manhã seguinte, ela 
me mostrou um belo 
anel e disse: “Veja o 

presente que eu ‘me dei’ de 
aniversário de casamento”! 
E completou, ferinamente: 
“Você não se lembrou, não é 
mesmo?”

Premido por uma situação 
tão desagradável, vexatória e 
constrangedora, achei que a 
única saída seria apelar para 
o humor (como, aliás, sempre 
faço...). Com a cara mais de-
slavada do mundo (afi nal, eu 
havia acabado de fazer a barba 
e lavar o rosto...), disse: “Lem-
brei, sim, claro, mas eu não 
guardo rancor, está tudo bem!” 
Ela riu bastante da piada e 
também não mostrou rancor.

É bem verdade que, depois, 
vieram as desculpas formais, 
acompanhadas de fl ores e um 
jantar à luz de velas...

Entretanto, “a pergunta 
que não quer calar” é esta: a 
mulher tem mesmo melhor 
memória do que o homem? 
Afinal, ela NUNCA esquece 
aniversários de nascimento, 
casamento, formatura, bati-
zado, datas especiais, eventos 
e – principalmente – onde está 
cada coisa em casa! Às vezes 
ele berra lá do quarto: “min-
has meias marrons não estão 
aqui!” e ela retruca: “estão 
sim senhor! Olhe na segunda 
gaveta, no lado esquerdo...”! 
Só então ele olha, e lá estão 
as benditas meias...

Então, vamos lá: no que 
tange ao aspecto físico, ambos 
têm as mesmas condições e 
posição da memória: lá está ela 
na região chamada hipocam-
po, localizado no sistema lím-
bico do cérebro. A diferença, 
portanto – que indubitavel-
mente existe – não se refere 
a eventual privilégio de um 
sobre o outro, como acontece 
com o cérebro, por exemplo. 
Nesse setor, as neurociências 
já comprovaram que o cérebro 
masculino é aproximadamente 
10% Como já escrevemos 
nesta coluna, a cientista di-
namarquesa Bente Pakken-
berg demonstrou que, além 
disso, os homens têm cerca de 
quatro bilhões de neurônios a 
mais do que as mulheres. Isso 

ocorre na região do neocór-
tex, que é uma fi na cobertura 
que recobre a zona externa 
do cérebro e apresenta uma 
grande quantidade de sulcos 
divididos em seis camadas. 
É indispensável dizer que a 
mesma neurociência provou, 
por intermédio do pesquisador 
americano Roger Gorski, que 
essa quantidade nada signifi ca 
e não impede a mulher de 
fazer melhor uso dos seus 19 
bilhões de neurônios do que o 
homem com seus 23 bi!

A esta altura, temos que 
apelar para um outro ameri-
cano, Mark Gungor, escritor e 
palestrante de sucesso que, ao 
falar sobre as diferenças fun-
damentais entre os cérebros 
masculino e feminino, em sua 
mais célebre e conhecida pal-
estra, que ele denomina “The 
tale of two brains”, diz que a 
mulher se recorda de todas 
as coisas e detalhes porque, 
a tudo o que lhe ocorre, ela 
associa um elemento chamado 
“emoção”. Ele afirma que 
quando quem quer que seja 
agrega emoção a qualquer 
coisa que lhe aconteça, isso 
fi ca gravado em sua memória! 
Ele prossegue indagando: “E 
o homem, não tem emoção? 
E responde em seguida: “Tem. 
Mas ele não liga!” 

Se observarmos bem nosso 
comportamento no dia a dia, 
perceberemos que, na prática, 
memória é uma questão de 
atenção. Quando prestamos 
atenção de verdade – e com 
interesse – em relação a um 
fato, acontecimento, história, 
data ou pessoa, a possibi-
lidade de conservarmos essa 
lembrança em nossa mente é 
muito grande.

Também o exercício ajuda a 
desenvolver a memória. Dec-
lamar poesias, por exemplo, 
estimula  a mente a encaixar 
as palavras nos escaninhos 
mentais que estão dispostos 
lá no neocórtex.

Em um programa de treina-
mento que ministrei para ger-
entes e supervisores do Banco 
do Brasil, um participante 
elogiou minha memória, desta-
cando que eu narrava histórias 
nas quais citava números, no-
mes, datas e outros detalhes 
sem recorrer a anotações. 
Agradecendo, respondi que, 
de fato, eu me orgulho de 
duas virtudes que possuo: a 
primeira, sem dúvida, é minha 
memória, que ajuda muito 
meu trabalho. A segunda... a 
segunda... a segunda... eu não 
lembro!

(*) - Consultor Empresarial e Edu-
cacional, é Advogado, Professor e 

Jornalista. Presidente da A.P.I. (2006-
09). Autor de “Mostrando a Língua”; 

“Boas Dicas para Boas Falas”; 
“Homens são de Marte, Mulheres são 

de Morte” e 4 outras obras. É membro 
da Academia Cristã de Letras e do In-
stituto para Valorização da Educação 

e Pesquisa e Instituto Histórico e 
Geográfi co de São Paulo.
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Elas têm 
mais 

memória do 
que eles?
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Carlos Henrique Mencaci (*)

Diante da necessidade de um 
atendimento cada vez mais ágil, 
os aparatos tecnológicos sur-
preendem até os mais céticos.

Segundo a Associação Bra-
sileira de Automação-GS1, a 
taxa de robotização nas em-
presas cresceu 8% em um ano. 
E não é à toa! Afi nal, aliar-se 
às soluções modernas pode 
ser uma fórmula de sucesso, 
principalmente se você admi-
nistra call centers. Quem não 
considerar a relevância das 
ferramentas tecnológicas em 
suas campanhas corre o risco 
de fi car para trás.

O método do estudo avalia 
vários setores e o índice possui 
um intervalo de variação de 0 
a 1. Em novembro, apontava 
0,223 e hoje está em 0,241. 
Pode parecer apenas um de-
talhe, mas é uma informação 
importante para o ramo. De 

A robotização veio para fi car!
estratégica, visando aumentar 
produtividade e lucros. Por 
isso, sistemas como o Agente 
Virtual são ideais. Ele é capaz 
de fazer todo um atendimento 
sozinho e utiliza a voz humana 
para fi car mais próximo do 
cliente. Na modalidade CPC, 
ainda agiliza o contato com a 
pessoa certa. O sistema está 
revolucionando o mercado, 
pois é capaz de reconhecer 
textos, fala, gírias e melhorar 
a cada execução.

Se você gerencia um contact 
center, invista em dispositivos 
atuais! Afi nal, a automação tira 
da frente tarefas repetitivas e 
deixa com o operador negocia-
ções mais complexas. Desse 
modo, as pessoas ganham mais 
tempo para desenvolverem no-
vas habilidades e competências. 
Modernize-se!

(*) - É presidente da Total IP - Soluções 
e Robôs para Contact Centers

(www.totalip.com.br).

acordo com os especialistas, a 
evolução aconteceu devido à 
necessidade das companhias 
ganharem mercado frente à 
concorrência.

Não para por aí! Conforme 
previsões do Fórum Eco-
nômico Mundial, a robótica 
avançada e a inteligência ar-
tifi cial estão entre as ciências 

impulsionadoras de mudanças 
futuras. Uma das razões é a 
primordialidade de responder 
aos consumidores de forma 
cada vez mais rápida. Assim, é 
evidente: a tecnologia chegou 
para auxiliar o trabalho huma-
no e veio para fi car.

O desafio está em saber 
inserir a estrutura de maneira 
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METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ/MF nº 
61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Metalúrgi-
ca Aricanduva S.A. a se reunirem em assembleia geral e 
ordinária, no dia 09 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede 
social, na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 115, nesta 
Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos honorá-
rios da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 08 de março de 2019. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

MO HOLDING S.A.
CNPJ/MF Nº 19.437.400/0001-97 - NIRE 35.300.460.774

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da MO Holding S.A. (a “Companhia”) para se
reunirem em AGE, que será realizada na sede social da Companhia, na Avenida das
Nações Unidas, 11633, 7º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, São Paulo/SP, no dia
19/03/2019, às 9hs, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Ratificar a
nomeação, pela Diretoria da Companhia, da empresa avaliadora, contratada para avaliação
da Companhia e de sua controlada, Mantris Gestão em Saúde Corporativa Ltda.
(“Mantris”). (ii) Examinar e aprovar os Laudos de Avaliação, de 20/11/2018, tanto da
Companhia como da Mantris. (iii) Deliberar sobre a proposta da Administração para aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$4.732.804,53, com a subscrição de
21.621.728 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo
preço de emissão de R$ 0,218891133 por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1º,
II, da Lei das S/A, a serem integralizadas mediante a conversão integral dos AFAC’s
realizados por parte dos sócios, ou em dinheiro. (iv) Alterar, em decorrência do aumento
do capital referido em (iii), o artigo 5º do Estatuto Social. (v) Consolidar o Estatuto Social
da Companhia, com a única alteração do capital social. (vi) Autorizar os administradores
da Companhia a praticarem todos os atos necessários e suficientes para efetivar o
referido aumento de capital. São Paulo, 07 de março de 2019. Diretoria.      (08, 09 e 12)

Diante disso, o Instituto de Protesto-
-MG aproveita essa data para 
orientar os consumidores sobre as 

consequências de uma dívida não paga e 
a possibilidade de ela ser protestada, ou 
seja, cobrada via cartório, especialmente 
após a vigência da lei nº 23.204, que exime 
o credor de pagar qualquer taxa para ten-
tar reaver um valor por meio do protesto 
extrajudicial.  

A lei não ocasiona nenhuma mudança 
para o devedor, mas a tendência é que 
as pessoas que precisam receber utili-
zem, cada vez mais, esse recurso legal. 
“Esse alerta em relação a valores não 
pagos é importante, porque antes de 
uma dívida ser protestada, o devedor 
recebe uma intimação informando que 
ele precisa quitar o débito que possui 
e que tem um prazo de três dias úteis 
para pagar, considerando a data do re-
cebimento”, explica Eversio Donizete, 
tabelião e representante do Instituto de 
Protesto-MG. 

Donizete acrescenta que o devedor pode 
procurar o cartório, que enviou a intimação, 
para quitar o débito ou o próprio credor 
para renegociar diretamente. “Nesses 
casos, é necessário que ele apresente um 
pedido de desistência do protesto, pois essa 

Consumo consciente
O Dia Mundial do Consumidor, celebrado na próxima sexta-feira (15), é marcado por uma série 
de promoções e ações de marketing, estimulando as compras. É em momentos como este que 
muitas pessoas acabam se endividando

é a forma pela qual o tabelião é comunicado 
sobre a negociação”, afi rma. No entanto, é 
preciso ter em mente que se a pessoa não 
cumprir o acordo, o título pode ser levado 
a protesto novamente. 

Segundo ele, apenas se o devedor 
intimado não fi zer o pagamento é que o 
protesto será efetivado. “Após o protesto 
extrajudicial da dívida, a pessoa ou em-
presa que é protestada fi ca impedida de 
fazer fi nanciamentos e empréstimos; sofre 

restrições junto à agência bancária para 
retirada de talões de cheques, cartões e 
empréstimos; e outros”, explica. 

Outra consequência é que o protesto só 
deixa de existir se for pago, ou seja, ele 
jamais prescreve. Além disso, na esfera 
judicial, o credor terá em seu poder a 
prova formal, revestida de fé pública, de 
que o devedor está inadimplente ou des-
cumpriu sua obrigação (Fonte: Instituto 
de Protesto-MG). 
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A Diretoria

Contador: Julio Amadeu Correia Abrantes TC CRC 1SP059555/O-9

DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. - CNPJ nº 54.472.956/0001-15
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 Demonstração do Resultado
do Período Encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017ATIVO 2018 2017

Circulante
Disponibilidades 25.996.312,79 17.004.668,82
 Banco Conta Movimento 661.293,82 838.347,55
 Impostos a Recuperar 245.902,73 644.148,26
 Duplicatas a Receber 12.706.577,57 7.073.608,00
 Mercadorias 11.942.431,18 8.254.650,44
 Adiantamentos Fornecedores 297.288,09 51.041,03
 Bloqueio Judicial 142.819,40 142.873,54
Permanente
Imobilizado 132.197,07 163.595,70
 Bens em Operação 304.462,38 297.351,39
 Intangíveis 5.141,95 5.141,95
 (-) Depreciação Acumulada (177.407,26) (133.755,69)
Total do Ativo 26.128.509,86 17.173.406,47

PASSIVO 2018 2017
Circulante
Curto Prazo 24.444.358,19 15.842.182,59
 Fornecedores (Nacionais) 7.057.569,72 5.246.206,80
 Fornecedores (Externo) 10.836.576,43 7.599.964,51
 Empréstimos 4.604.225,05 1.460.000,00
 Salários a Pagar 29.825,78 19.294,02
 Honorários Diretores a Pagar 79.295,81 79.252,09
 IRRF sobre Honorários Diretoria a Recolher 26.695,05 26.705,46
 INSS sobre Honorários Diretores a Recolher 1.863,12 1.825,32
 Impostos a Recolher 388.149,89 281.829,08
 Adiantamento Clientes 465.063,90 172.011,87
 Processo Judicial 955.093,44 955.093,44
Patrimônio Líquido 1.684.151,67 1.331.223,88
 Capital Social 900.000,00 900.000,00
 Reserva Legal 54.274,78 54.274,78
 (+) Lucro Acumulado 729.876,89 376.949,10
Total do Passivo 26.128.509,86 17.173.406,47

 2018 2017
Receita Operacional Bruta 59.012.261,42 40.659.201,47
 Vendas 55.419.548,73 37.761.435,16
 Serviços Prestados 3.100.712,69 2.403.970,58
 Aluguel de Máquina 492.000,00 492.000,00
 Receita Financeira - 1.795,73
 (-) Deduções de Vendas e Serviços 12.892.683,02 9.067.273,06
Receita Operacional Líquida 46.119.578,40 31.591.928,41
 (-) Custo das Mercadorias Vendidas 32.485.209,66 22.319.271,93
 (-) Custo Mercadoria/Serviços 1.037.193,84 1.025.871,36
Lucro Operacional Bruto 12.597.174,90 8.246.785,12
 (-) Despesas Operacionais 14.081.334,74 10.537.971,99
Prejuízo Operacional Líquido (1.484.159,84) (2.291.186,87)
 (+) Receitas não Operacionais 1.952.722,18 2.519.880,25
Lucro Líquido antes da Contribuição 
 Social e Imposto de Renda 468.562,34 228.693,38
 (-) Contribuição Social sobre Lucro Empresa 35.963,12 21.725,12
 (-) Provisão para IRPJ 79.671,43 48.347,55
Lucro do Exercício 352.927,79 158.620,71

OPA Soluções Tecnológicas S/A
CNPJ em organização - NIRE em organização

Ata da AGC de Sociedade Anônima de Capital Fechado 
Aos 06/11/18, às 09:30hrs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Luis Otavio Borba Tavares; Secretário - Leandro 
Lamanna Zanardi. Deliberações: 1. Aprovar a constituição e o Estatuto Social da Companhia. 2. Aprovar a subscrição e integralização, 
neste ato, em moeda corrente nacional, pelos acionistas fundadores, na forma trazida no Boletim de Subscrição das ações, na medida 
das respectivas participações no capital da sociedade em constituição. Ficou ajustado que o capital social da sociedade será de R$ 
100.000,00 dividido em 100.000 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada. Concluída a 
subscrição da totalidade das ações representativas do capital social da sociedade pela assinatura do Boletim de Subscrição, ficam elas 
assim distribuídas entre os subscritores: a) a acionista OPA Tecnologias Ltda, acima qualificada, com 95.000 ações ordinárias, subscritas 
e integralizadas na forma do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 95.000,00, equivalente a 95% do 
capital social, e b) o acionista Leandro Lamanna Zanardi, acima qualificado, com 5.000 ações ordinárias, subscritas e integralizadas 
na forma do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 5.000,00, equivalente a 5% do capital social. 3. A 
eleição dos membros da Diretoria, com mandatos unificados de 03 anos, a contar da presente data, que se estenderão até a posse 
dos membros eleitos na Reunião do Conselho de Administração subsequente ao término dos mandatos, sendo permitida a reeleição: 
a) Matheus Lazaretti de Sá, CPF sob o n.º 418.801.638-88, como Diretor Administrativo e de Operações e b) Leandro Lamanna 
Zanardi, CPF n° 285.522.338-51, como Diretor de Tecnologia. Os Diretores são investidos em seus cargos nesta data, por meio da 
assinatura dos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento. Os acionistas subscritores do capital social inicial da Companhia 
fixaram a remuneração global anual dos membros da Diretoria da Companhia em R$ 22.800,00 para cada um dos Diretores. 4. A 
eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandatos unificados de 03 anos, a contar da presente data, 
que se estenderão até a posse dos membros eleitos na AGO subsequente ao término dos mandatos, sendo permitida a reeleição: 
a) Luis Otávio Borba Tavares, CPF n.º 723.785.141-15; b) Matheus Lazaretti de SÁ, CPF s n.º 418.801.638-88, e c) Marcio José 
Barbero, CPF nº 083.231.728-46. Os conselheiros são investidos em seus cargos nesta data, por meio da assinatura Termos de Posse 
e Declarações de Desimpedimento. O Luis Otávio Borba Tavares, acima qualificado, é nomeado para ocupar o cargo de Presidente 
do Conselho de Administração da Companhia e o Matheus Lazaretti de Sá, acima qualificado, é nomeado para ocupar o cargo 
de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os acionistas subscritores do capital social inicial da Companhia fixaram a remu-
neração global anual do Presidente do Conselho de Administração em R$ 120.000,00 e, para o Vice-Presidente e para o membro 
do Conselho de administração sem designação específica, fixaram a remuneração global anual de R$ 1.000,00. O Vice-Presidente e 
o membro do Conselho de administração sem designação específica do Conselho de Administração da Companhia, renunciam ex-
pressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao direito de receber da Companhia qualquer quantia a título de remuneração por 
sua atuação como administrador desta, conforme Termo de Renúncia a Pró-Labore. 5. Aprovar e determinar desde logo a retenção 
da totalidade dos lucros dos exercícios de 2018 e 2019 para reinvestimento na Companhia. Os administradores ora eleitos ficam au-
torizados a praticar todo e qualquer ato necessário para a formalização da constituição da Companhia ora aprovada, incluindo, mas 
não se limitando à realização dos registros necessários na JUCESP e demais órgãos competentes. Nada mais. Advogado: Marcio 
Barbero - OAB/SP 336.518. Jucesp sob o NIRE nº 3530052990-1 em 27/12/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória,  
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo sob n.º 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, sala 809, Vila Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, 
convoca todos os sócios para Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 20 de março de 2019, na Rua Machado 
Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h, em segunda chamada às 
19:30h, e em terceira e última chamada às 20:30h, para, nos termos da cláusula 14ª do Contrato Social, deliberar em sede de 
Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) inclusão e exclusão de sócios; (b) Discutir situação dos sócios 
Henrique Tadashi Katayama e Tarcisio da Silva Sousa Junior; (c) assuntos financeiros de interesse da sociedade; (d) assuntos 
jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrativos da sociedade; (f) demais assuntos de interesse da sociedade. 
São Paulo, 01/03/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

Enem 
terá nova 
diagramação

O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) terá uma nova 
diagramação na edição deste 
ano. O exame não terá mais 
folha de rascunho. Agora, se-
gundo o Inep, os cadernos de 
questões do Enem terão um 
espaço em branco para apoio 
na elaboração de cálculos e da 
redação. 

A medida gerará “uma signi-
fi cativa economia com papel e 
impressão”, de acordo com o 
Inep. Além da mudança na dia-
gramação, os dados biométricos 
dos estudantes passarão a ser 
coletados com uma pequena 
esponja que permite a coleta 
da digital e pode ser utilizada 
mais de três mil vezes. Até o ano 
passado, a coleta da digital era 
feita com uma lâmina de grafi te, 
individual. 

A capacitação dos colabora-
dores envolvidos na aplicação 
do Enem será feita principal-
mente a distância, reduzindo 
a capacitação presencial. Ao 
todo, cerca de 500 mil pessoas 
trabalham na aplicação das 
provas. Segundo o Inep, essa 
medida eliminará gastos com 
passagem aérea e terrestre, 
hospedagem, aluguel de salas 
e auditórios em diversas partes 
do país.

Neste ano, o Enem será 
aplicado nos dias 3 e 10 de no-
vembro. As inscrições estarão 
abertas de 6 a 17 de maio. Entre 
1º e 10 de abril os estudantes 
poderão pedir isenção da taxa 
de inscrição. Nesse mesmo 
período, o Inep vai receber as 
justifi cativas dos que faltaram 
às provas em 2018 (ABr).

HOTEL MAJESTIC S.A.
CNPJ/MF nº 43.121.946/0001-19

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais - R$) 
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de
Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018. Águas de Lindóia, Março de 2019.        A Administração

1. Contexto Operacional: A Sociedade iniciou suas atividades em fevereiro 
de 1973, tendo como objeto social a prestação de serviços de Hotelaria. 2. 
Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Fi-
nanceiras dos exercícios fi ndos em 31/12/2018 e 2017 foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os 
pronunciamentos técnicos, interpretações técnicas e orientações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e estão apre-
sentadas em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 
6.404/76 alterada pelas Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09).

Diretoria - José Artur Bernardi - Diretor
Contador - Arnaldo Pastorin Júnior - CRC - CT 1SP 222.245/O-9

          2018          2017
 Passivo Circulante  3.327.854   2.476.664 
Fornecedores  438.976   382.597 
Empréstimos e Financiamentos  14.353   72.573 
Salários e Encargos Sociais  669.456   590.899 
Impostos e Contribuições  116.344   94.931 
Provisão para I.R.P.J. / CSL  888   194 
Adiantamentos de Terceiros  2.085.457   1.335.472 
Outras Contas  2.379   0,00 
Não Circulante  23.755   28.587 
Impostos e Contribuições Parcelados  23.755   28.587 
Patrimônio Líquido  9.135.538   9.225.288 
Capital Social  3.500.000   3.500.000 
Reservas de Capital  347.302   347.302 
Reservas de Lucros  5.288.237   5.377.987 
Total Passivo  12.487.147   11.730.539 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

          2018          2017
 Ativo Circulante 3.505.426   2.629.381
Caixa e Equivalentes de Caixa  1.031.037   1.316.791 
Duplicatas a Receber - Clientes  638.894   460.081 
Impostos e Contribuições a Recuperar  31.339   26.968 
Estoques  1.784.883   811.038 
Adiantamentos  2.800   0,00 
Despesas de Exercícios Seguintes  16.474   14.502 
Não Circulante  8.981.721   9.101.159
Realizável a Longo Prazo  3.379   1.000 
Depósitos Judiciais  3.379   1.000 
Investimentos  1.690.279   1.690.279
Participações Societárias  1.690.279   1.690.279 
Imobilizado  7.272.160   7.409.623 
Custo Histórico  10.260.594   10.117.274 
( - ) Depreciações  (2.988.434)  (2.707.650)
Intangível  15.903   257 
Custo Histórico  19.211   1.540 
( - ) Amortizações  (3.307)  (1.284)
Total Ativo  12.487.147   11.730.539 

Balanço Patrimonial

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

  Capital Reserva Reserva  
   social  legal     Lucros  Total
Saldos em 31/12/2016:  3.500.000   344.439   5.323.590   9.168.029 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  0,00   0,00   57.260   57.260 
Constituição de Reserva de Capital  0,00   2.863   (2.863)  0,00 
Saldos em 31/12/2017:  3.500.000   347.302   5.377.987   9.225.288 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  0,00   0,00   (9.750)  (9.750)
Ações em Tesouraria   0,00   0,00   (80.000)  (80.000)
Saldos em 31/12/2018:  3.500.000   347.302   5.288.237   9.135.538 

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa         2018        2017
A- Atividades Operacionais  13.456   969.510 
Lucro Líquido Ajustado:  273.058   326.709 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  (9.750)  57.260 
Depreciações e Amortizações  282.808   269.449 
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  (1.164.179)  (113.966)
Duplicatas a Receber  (178.813)  (163.380)
Tributos a compensar  (4.371)  (2.286)
Depósitos e Cauções  (2.379)  0,00 
Estoques  (973.845)  49.683 
Adiantamentos  (2.800)  0,00 
Despesas de Exercícios Seguintes  (1.972)  2.017 
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:  904.577   756.768 
Fornecedores  56.379   47.105 
Salários e encargos  78.557   93.920 
Tributos a recolher  17.277   2.199 
Adiantamentos de Terceiros  749.986   613.543 
Outras  2.379   0,00 
B- Atividades de Investimento  (160.991)  (117.425)
(Aquisições) / vendas de imobilizado e intangivel  (160.991)  (117.425)
C- Atividades de Financiamento  (138.219)  (65.697)
Captação (pagamento) de empréstimos  (58.219)  (65.697)
D- Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C)  (285.755)  786.388 
Saldo inicial do caixa  1.316.791   530.403 
Saldo fi nal do caixa  1.031.037   1.316.791 
Variação no caixa  (285.755)  786.388 

          2018          2017
Revenda de Mercadorias  49.298   32.676 
Prestação de Serviços  14.326.206   14.441.758 
Receita Operacional Bruta  14.375.503   14.474.435 
(-) Impostos sobre / Vendas e Devoluções  (1.252.349)  (1.262.117)
Receita Operacional Líquida  13.123.154   13.212.318 
Custo dos serviços prestados produto revendidos  (4.213.504)  (4.826.928)
Lucro Bruto  8.909.650   8.385.390 
Despesas Operacionais :  (8.658.646)  (8.079.707)
Despesas com Vendas  (363.584)  (349.385)
Despesas Gerais Administrativas  (7.552.173)  (7.038.390)
Despesas Tributárias  (460.082)  (427.482)
Depreciações / Amortizações  (282.808)  (269.449)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  0,00   5.000 
Resultado Das Operações (EBIT)  251.004   305.683 
Efeitos Financeiros :  (124.749)  (139.474)
Receitas Financeiras  106.976   56.798 
Despesas Financeiras  (231.724)  (196.272)
Lucro (Prejuízo) Operacional  126.256   166.209 
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL  126.256   166.209 
Provisão para Imposto de Renda  (93.651)  (73.757)
Provisão para Contribuição Social  (42.354)  (35.193)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (9.750)  57.260 

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para suas 

publicações Consulte sua 
agência de confi ança,

ou ligue para

3043-4171
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