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“Cuide-se como se 
você fosse de ouro, 
ponha-se você 
mesmo de vez em 
quando numa redoma 
e poupe-se”.
Clarice Lispector (1920/1977)
Escritora ucraniana
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Os ministros Luís Ro-
berto Barroso e Edson 
Fachin, do STF, criti-

caram ontem (4) decisões 
monocráticas (individuais) de 
colegas que concedem liber-
dade a pessoas presas após 
terem sido condenadas na 
segunda instância da Justiça. 
As críticas são baseadas no 
fato de o Supremo ter autori-
zado em 2016 o cumprimento 
imediato de pena logo após a 
condenação em segundo grau, 
mesmo que o condenado ain-
da tenha recursos pendentes 
de julgamento no STJ ou no 
próprio STF. O entendimento 
foi fi rmado em dois habeas 
corpus e na análise de uma 
medida cautelar.

“Nas democracias maduras, 
uma vez fi xada uma tese ju-

STF: ministros criticam 
decisões de soltar 
condenados em 2ª instância

rídica pela Suprema Corte, os 
demais magistrados seguem 
a orientação colegiadamente 
fi xada. Então, o fato de que 
alguém deixe de seguir a 
orientação do Supremo está 
longe de obrigar os outros 
magistrados do país a errarem 
por isonomia”, disse Barroso. 
Fachin concordou. “Eu creio 
que se demonstra respeito a 
um tribunal constitucional res-
peitando as decisões colegiadas 
majoritárias”, disse o ministro. 
“Isso não pode operar como 
um limpador de para-brisa, 
ora está aqui, ora está acolá. 
É fundamental que se tenha 
uma diretriz e um mínimo de 
previsibilidade.”

As críticas foram feitas durante 
julgamento no plenário do TSE, 
do qual Fachin e Barroso tam-

bém fazem parte, de um pedido 
em que uma ré busca o direito de 
recorrer em liberdade após ter 
sido condenada pelo TRE-RJ, 
segunda instância da Justiça 
Eleitoral. A ré foi condenada no 
âmbito da Operação Chequinho, 
que apura irregularidades na 
campanha eleitoral de 2014 em 
Campos dos Goytacazes. Outros 
condenados na mesma operação 
foram soltos por força de uma 
liminar (decisão provisória) 
concedida no STF pelo minis-
tro Ricardo Lewandowski, que 
garantiu o direito de recorrerem 
em liberdade.

Ao menos outro ministro do 
STF, Marco Aurélio Mello, tam-
bém profere com frequência 
decisões para soltar condena-
dos em segunda instância, sob 
o argumento de que o entendi-

mento atual do Supremo sobre 
o assunto não vale para todos, 
por ter sido fi rmado em relação 
a casos particulares e de modo 
provisório. 

Em face do argumento, 
Lewandowski, Marco Aurélio e 

o próprio Fachin cobram que o 
plenário do Supremo julgue o 
quanto antes o mérito de três 
ações declaratórias de consti-
tucionalidade (ADC´s) sobre 
o assunto, de modo a assentar 
em defi nitivo a diretriz a ser 

seguida. As ADC´s seriam 
julgadas na próxima semana, 
mas ontem (4) o presidente 
do STF, ministro Dias Toffoli, 
adiou indefi nidamente o julga-
mento, a pedido da OAB, au-
tora de uma das ações (ABr).

“Nas democracias maduras, uma vez fi xada uma tese jurídica pela Suprema Corte,

os demais magistrados seguem a orientação colegiadamente fi xada”.

Dívida do Fies
Estudantes que têm dívidas com 

o Fies poderão solicitar a renego-
ciação dos valores devidos entre os 
dias 29 de abril a 29 de julho. Podem 
ser renegociados os contratos com 
atraso no pagamento de pelo me-
nos 90 dias e que ainda estiverem 
no período de amortização e não 
tenham sido alvo de ação judicial 
pelo agente fi nanceiro. A medida 
vale para os contratos de fi nancia-
mentos concedidos até o segundo 
semestre de 2017.

O PSD e o PSDB apoiam uma 
reforma da Previdência para 
o país, mas devem manter a 
independência em relação ao 
governo federal. Os presiden-
tes dos dois partidos estiveram 
ontem (4) no Palácio do Planal-
to para uma primeira rodada 
de diálogos do presidente Jair 
Bolsonaro, em busca de apoio 
à aprovação da reforma. De 
acordo com o presidente do 
PSDB, Geraldo Alckmin, para 
o partido, a reforma precisa 
ser justa com todos os traba-
lhadores, combater privilégios 
e acabar com o défi cit fi scal.

“O PSDB tem uma postura 
de independência em relação 
ao governo, não há nenhum 
tipo de troca, não aceitamos 
cargos no governo e votamos 
com aquilo que entendemos 
que é importante para o Brasil. 
Essa é a primeira das reformas 
estruturantes que o Brasil 
precisa, mas dentro desse 
foco de justiça social e fi scal”, 
disse Alckmin, reiterando que o 
partido não participará da base 
aliada de Bolsonaro.

Assim como Alckmin, o presi-
dente do PSD, Gilberto Kassab, 

Presidente Nacional do PSD, 

Gilberto Kassab.

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, afi rmou ontem (4) que 
o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) 
continuará trabalhando para 
prevenir a lavagem de dinheiro. 
“Nunca pedi que o Coaf fosse 
para o ministério [da Justiça. 
Me foi oferecido, e eu o aceitei 
de bom grado por esta questão 
de integração”, declarou Moro 
ao participar da cerimônia de 
abertura da reunião do Grupo 
Nacional de Combate às Orga-
nizações Criminosas, na Justiça 
Militar, em Brasília.

“O Coaf realiza um trabalho 
relevante de inteligência e pre-
venção à lavagem de dinheiro. 
É um órgão eminentemente 
técnico e vai continuar atuando 
com inteligência na prevenção 
da lavagem de dinheiro”, acres-
centou Moro, negando notícias 
de que, no Ministério da Justiça, 
o conselho poderia se transfor-
mar em um órgão “policialesco”.

“Não sei o que isso signifi ca, 
mas não. O Coaf vai continuar 
fazendo a mesma coisa”, disse o 
ministro, que já havia criticado o 
que classifi cou de “omissão” de 
governos anteriores no combate 

Ministro da Justiça,

Sergio Moro.

Depois de ter registrado reti-
rada líquida - mais saques que 
depósitos - nos dois primeiros 
meses do ano, a caderneta de 
poupança voltou a atrair o inte-
resse dos brasileiros em março. 
No mês passado, a captação 
líquida - depósitos menos reti-
radas - somou R$ 1,85 bilhão, 
informou ontem (4) o Banco 
Central. O valor representa 
queda de 53,4% em relação a 
março do ano passado, quando 
os depósitos tinham superado 
os saques em R$ 3,98 bilhões.

Mesmo com o recuo, a captação 
líquida atingiu o segundo melhor 
nível para meses de março desde 
2013. Naquele mês, os depósitos 
tinham excedido as retiradas em 
R$ 5,96 bilhões. Em março de 
2014, 2015 e 2016, a poupança 
tinha registrado saques líquidos 
– com os correntistas retirando 
mais do que depositando. Ape-
sar do desempenho positivo em 
março, as retiradas continuam 

Mesmo com o recuo, atingiu o segundo melhor nível

para meses de março desde 2013.

O presidente do Democratas 
(DEM), ACM Neto, disse ontem 
(4) que o país precisa “o quanto 
antes” aprovar a reforma da 
Previdência e que o partido 
pode integrar a base do governo 
no Congresso. ACM Neto foi o 
quinto presidente de partido 
a ser reunir ontem (4) com o 
presidente Jair Bolsonaro, que 
articula a aprovação da reforma 
previdenciária. Ele não descarta 
que o partido possa fechar ques-
tão e orientar os parlamentares 
a votar a favor da proposta do 
governo, mas disse que isso de-
pende do texto que irá a votação 
no plenário da Câmara. 

“Se o texto que for votado 
no plenário tiver o apoiamento 
majoritário do partido, nós po-
demos sim avançar para propor 
um fechamento de questão pela 
reforma”, disse, explicando que 
a proposta ainda deve passar 
por modifi cações na comissão 
a ser criada para analisar o seu 
mérito. Segundo ACM Neto, a 
participação do partido na base 
do governo federal também 
depende de decisão da direção 
do DEM. 

Também prefeito de Salva-
dor, ACM Neto ressaltou que, 
além de destravar a economia, 
a reforma nas aposentadorias 
é importante para estados e 
municípios e disse que gover-
nadores e prefeitos terão que 
se posicionar. “É um problema 
que extrapola os limites da 
União e alcança de maneira 
grave estados e municípios. 
Não vamos aceitar que o gover-
nador, que talvez faz oposição 
formal [ao governo federal], 
vá para sua base, faça um dis-
curso e aqui fi que em silêncio 
torcendo pela aprovação [da 
reforma]”, disse.

ACM Neto estava acompa-
nhado do governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, também do 
DEM. Antes deles, Bolsonaro 
recebeu os presidentes do 
PRB, deputado Marcos Pereira 
(ES); do PSD, Gilberto Kassab; 
do PSDB, Geraldo Alckmin; e 
do PP, senador Ciro Nogueira 
(PI). O PSD e o PSDB apoiam 
uma reforma da Previdência 
para o país, mas manterão a 
independência em relação ao 
governo federal (ABr).
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Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ministro da Casa Civil,

Onyx Lorenzoni, presidente Jair Bolsonaro,

e o presidente nacional do DEM, ACM Neto.

Marcos Corrêa/PR

Captação líquida da poupança caiu 
53% em março

cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões 
foram sacados da poupança, 
a maior retirada líquida da 
história. Em 2016, os saques 
superaram os depósitos em 
R$ 40,7 bilhões. A tendência 
inverteu-se em 2017, quando 
as captações excederam as 
retiradas em R$ 17,12 bilhões.

Com rendimento de 70% da 
Taxa Selic, a poupança está se 
torando menos atrativa porque 
os juros básicos estão no menor 
nível da história, em 6,5% ao ano. 
Nos últimos meses, o investimen-
to não tem conseguido garantir 
rendimentos acima da infl ação.

Nos 12 meses terminados 
em março, a poupança ren-
deu 4,16%. O IPCA-15, que 
funciona como uma prévia da 
infl ação ofi cial, acumula 4,18% 
no mesmo período. No próximo 
dia 10, o IBGE divulga o IPCA 
cheio de março (ABr).

maiores que os depósitos em 
2018. No primeiro trimestre, a 
caderneta de poupança regis-
trou saques líquidos de R$ 13,4 
bilhões, contra saques líquidos de 
R$ 1,93 bilhão no mesmo período 
do ano passado.

Até 2014, os brasileiros depo-

sitavam mais do que retiravam 
da poupança. Naquele ano, as 
captações líquidas chegaram a 
R$ 24 bilhões. Com o início da 
recessão econômica, em 2015, 
os investidores passaram a 
retirar dinheiro da caderneta 
para cobrirem dívidas, num 

ACM Neto: urgência na 
aprovação da reforma

PSDB e PSD apoiam a 
reforma da Previdência

Coaf continuará a ‘prevenir’ 
lavagem de dinheiro

avaliou como positiva a postura 
do presidente de dialogar com 
os partidos. Ao deixar o Palácio 
do Planalto, Kassab afi rmou o 
compromisso do seu partido 
com a reforma no sistema de 
aposentadorias, mas disse que 
a tradição do PSD é de manter 
independência em relação ao 
governo. “Em relação às ban-
cadas, o partido não fechará 
questão, mas haverá um esforço 
intenso no sentido de mostrar 
aos parlamentares a importân-
cia das reformas para o Brasil. 
Independência signifi ca total 
condição de apoiar os projetos 
que estão sintonizados com o 
nosso programa e o que pensam 
os parlamentares”, disse,  (ABr).

à corrupção. De acordo com 
Moro, o Coaf foi contemplado na 
reestruturação administrativa 
do ministério. Uma dessas mu-
danças foi a criação da Diretoria 
de Inteligência Penitenciária, 
que atua em uma das três 
áreas que o ministro considera 
prioritárias: o combate às or-
ganizações criminosas, ao lado 
do enfrentamento à corrupção 
e aos crimes violentos.

Entre outros aspectos, a 
proposta defende a execução 
de sentenças condenatórias de 
segunda instância; a regulamen-
tação dos procedimentos de es-
cutas ambientais – ou grampos 
eletrônicos – em investigações 
criminais; a consolidação de 
um registro nacional de infor-
mações do perfi l genético de 
criminosos; a regulamentação 
do trabalho de investigadores 
disfarçados em operações 
policiais e a aposta em ações 
integradas entre as forças de 
segurança federais, estaduais 
e o Ministério Público (ABr).

A Justiça Federal de São 
Paulo aceitou ontem (4) a de-
núncia do Ministério Público 
Federal (MPF) e tornou réus 
o ex-presidente da República, 
Michel Temer, e sua fi lha, Ma-
ristela Temer, sob acusação do 
crime de lavagem de dinheiro. 
Também tornaram-se réus pelo 
mesmo delito João Baptista 
Lima Filho, conhecido como co-
ronel Lima, e sua esposa, Maria 
Rita Fratezi, controladores da 
empresa Argeplan.  

“A narrativa [da denúncia do 
MPF] é clara o sufi ciente para 
permitir o exercício do direito 
de defesa e os fatos narrados 
confi guram, em tese, infração 
penal. A denúncia é ainda 
lastreada em indícios mínimos 
de autoria e de materialidade 
da infração penal imputada aos 
acusados”, disse na decisão o 
juiz federal substituto da 6ª 
Vara Criminal Federal Espe-
cializada em Crimes contra o 

Sistema Financeiro Nacional e 
em Lavagem de Valores, Diego 
Paes Moreira. 

Segundo a denúncia do MPF, 
Maria Rita Fratezi e Maristela 
Temer, entre os anos de 2013 a 
2015, sob a orientação e coman-
do do ex-presidente Temer e do 
coronel Lima, teriam ocultado 
e dissimulado a origem de R$ 
1,6 milhão, empregando o valor 
na reforma da residência de 
Maristela , na capital paulista. 

De acordo com a acusação, 
o montante não pertencia a 
fi lha de Temer e foi obtido em 
decorrência de crimes contra a 
administração pública pratica-
dos pela empresa Argeplan. O 
MPF destaca que o escritório 
da Argeplan, na vila Madalena, 
zona oeste da capital, foi o local 
de entrega de duas remessas de 
propina pagas em 2014 pela JBS 
e pela empreiteira Odebrecht, 
no valor somado de R$ 2,4 
milhões (ABr).

Temer e fi lha viram réus por 
lavagem de dinheiro em SP
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Economia vai bem, 

governo vai bem. 

Economia via mal... Esta 

é uma imagem diária 

de todos os brasileiros 

hoje. Mais do que 

nunca cidadãos buscam 

informações confi áveis 

sobre o comportamento 

da economia do país. 

Os mais cuidadosos não 
se deixam impressionar 
pela espuma levantada 

pelas redes sociais unindo o 
sobe e desce da  bolsa e do 
dólar, aos tuites da família pre-
sidencial, as falas dos ministros 
exóticos com suas propostas 
também exóticas. Ficam de 
olho nos fundamentos da 
economia, nas estruturas que 
podem indicar se o PIB vai 
crescer, o desemprego dimi-
nuir, uma infl ação baixa, uma 
taxa de juros civilizada e dólar 
com rédea curta. 

É compreensível que o 
mercado fi nanceiro ajude a 
difundir essa espuma, afi nal 
ganham dinheiro no sobe e 
desce e qualquer perna de 
grilo dá churrasco. Quem de 
fato quer entender o andar 
da carruagem ou melhor da 
economia, fi ca de olho no odô-
metro político e no velocímetro 
do PIB.  É impossível separar 
um do outro uma vez que os 
dois fazem parte do painel 
do carro brasileiro, ainda que 
meçam coisas diferentes. 

Por ocasião da eleição presi-
dencial de Júlio Prestes o PIB 
per capta girava em torno de 
4%. Mas a temperatura política 
estava a ponto de explodir a 
caldeira da normalidade cons-
titucional do país. Mais uma vez 
o governo era acusado de ter 
fraudado o resultado da eleição 
e o candidato das oligarquias 
tradicionais tinha vencido. De 
outro lado a insatisfação com o 
resultado foi notório e isso pro-
porcionou uma aliança entre 
as oligarquias dissidentes e o 
grupo militar conhecido como 
tenentistas. 

O  movimento resultou na 
derrubada do presidente Wa-
shington Luís e a ascensão de 
um oligarca gaúcho, que tinha 
sido ministro do governo dele, 
Getúlio Vargas. O velocímetro 
do PIB per capta despencou. 

Foi uma freada brusca na 
economia mundial a quebra da 
bolsa de valores de Nova York 
e a crise do capitalismo que se 
seguiu. Levou três anos para 
que o indicador se recuperasse 
e se chegasse à conclusão que 
o país não poderia ser susten-
tado economicamente por uma 
única coluna representada 
pelas exportações de café. 

Era preciso diversifi car as 
atividades nacionais, se pos-
sível, iniciando-se uma verda-
deira revolução industrial, uma 
vez que os esforços de Mauá, no 
século 19, haviam se perdido. 
A instalação de uma ditadura 
varguista ajudou, a um preço 
muito alto, a manter os indi-
cadores político e econômico 
sob controle. Pelo menos até 
a eclosão da segunda guerra. 
O PIB voltou fi cou negativo.

O fi nal da ditadura em 1985 
registrava também uma perda 
de renda da população . Havia 
esperança que com um novo 
ambiente político, uma nova 
constituição, eleição direta 
para presidente da república 
a economia engatasse. Para 
muitos era o tão esperado 
take off, quando o avião deixa 
a pista e parte para o céu de 
brigadeiro. Mas não foi bem 
isso o que aconteceu. 

O odômetro e o velocímetro 
enlouqueceram com as revira-
voltas do carro. Ora acelerava, 
ora brecava fortemente. A 
infl ação, dívida externa, alta 
taxa de juros, endividamento 
dos governos estaduais e fe-
deral abalavam a viagem e os 
investidores se queixavam que 
não havia segurança jurídica. 
A bala de prata do período 
Collor fracassou e a infl ação só 
foi contida com uma paciente 
equipe de scholars capitanea-
dos pelo professor FHC. 

Foi um período em que se 
debateu que não adiantava 
acelerar o PIB sem uma me-
lhoria nas condições de vida 
da população. Ou seja dividir o 
bolo  econômico não importa o 
tamanho que tivesse. Essa me-
lhora se deu durante o período 
do PT no comando do  país, 
mas que culminou com uma 
nova e profunda recessão cujos 
efeitos são notados por todos. 

Especialmente nas fi las dos 
que buscam emprego.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multilataforma.
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Programa TechD abre chamada para startups, 
empresas de TI, grupos de pesquisa e consórcios

@A Softex, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), anuncia a abertura da 

chamada pública de inscrições para startups, empresas de TI, grupos 
de pesquisa e consórcios de empresas interessados em participar 
do Programa TechD de apoio a tecnologias emergentes focadas em 
quatro linhas temáticas: IoT, Saúde, Energia e Mobilidade. Com re-
cursos da ordem de R$ 18 milhões, sua missão é fazer a ponte entre 
o universo empreendedor e o de pesquisa por meio da integração e 
da maior convergência entre startups, centros de P&D, universidades 
e empresas já consolidadas no mercado. A meta é apoiar no mínimo 
30 projetos, dos quais 14 devem ser das regiões Nordeste, Norte 
e Centro-Oeste. Já foram fi rmados 22 acordos com Instituições de 
Pesquisa Científi ca e Tecnológica (ICTs), universidades e centros de 
P&D distribuídos por 13 estados que proverão suporte tecnológico 
aos projetos selecionados e 36 empresas de grande e médio porte 
para teste das tecnologias que serão desenvolvidas neste contexto 
de inovação aberta. (https://techd.softex.br/).

Machine Learning em Underwriting é tema de 
palestra

@O CEO da Kakau Seguros – plataforma de seguros por assina-
tura – Henrique Volpi fará uma apresentação “Aplicações de 

Machine Learning em Underwriting” no FS Innovation Conference. 
Organizado pela Blueprintt, o evento acontece no dia 11 de abril, 
às 12h, no Hotel Nóbile Downtown, em São Paulo (SP). Na ocasião, 
Volpi irá contar um pouco sobre a tecnologia da insurtech Kakau 
Seguros que utiliza recursos de Machine Learning e outras tecnologias 
avançadas em seus processos. A novidade é o Kakau Sonar que usa 
a tecnologia para fazer o "underwriting" das informações, ou seja, a 
combinação de fatores internos e externos para aceitar ou recusar 
riscos. “O FS Innovation Conference será muito importante para 
que todos conheçam esse trabalho que a Kakau tem desenvolvido 
para o mercado e os resultados já obtidos pela plataforma digital”, 
explica Volpi (https://blueprintt.co/fs-innovation/).

ricardosouza@netjen.com.br

Hannah Vitória Macedo Fernandes (*)
Fabiana Mascarenhas (**)

Diante da enorme variação de desenvol-
vimento social/econômico dos países 

envolvidos, o grupo se comprometeu a 
levar em consideração as oportunidades 
e desafi os próprios de cada território, 
especialmente considerando a realidade 
dos países subdesenvolvidos e em desen-
volvimento, que participam da discussão.  

As primeiras rodadas de negociação 
devem começar ainda nesse mês, tendo 
por base os acordos e regulamentações 
vigentes da Organização Mundial do Co-
mercio (OMC).  Entre as propostas, estão:
 • garantir a validade de contratos e 

assinaturas digitais;
 • melhorar a confi ança dos consumido-

res no ambiente online e combater o 
spam;

 • acabar com barreiras que atrapalhem 
o comércio cross-border;

 • banir permanentemente taxas de 

importações para transmissões ele-
trônicas; e

 • regulamentar o tratamento de dados 
pessoais e divulgação obrigatória de 
código fonte.

Em linhas gerais, o objetivo das negocia-
ções é facilitar o acesso de consumidores 
e empresas, especialmente as menores, 
ao ambiente de comércio digital, que se 
pretende tornar mais seguro com a adoção 
de legislação internacional multilateral.  

Cabe lembrar que no Brasil há regu-
lamentação para contratação em meios 
eletrônicos vigorando desde 2013 (Decreto 
7.962/2013). Esse fato torna inevitável a 
indagação sobre como procederá a aco-
modação da legislação brasileira frente a 
uma regulamentação mundial. 

O questionamento surge diante de um 
possível confl ito que possa vir a existir entre 
as duas normas, nacional e internacional, a 
depender de como o Brasil vai referendar 
a legislação internacional internamente. 
Sem dúvida, a compatibilização entre as 

duas normas será um desafi o legislativo 
para o nosso país. 

Independe dos nossos desafi os internos, 
a unifi cação das regras sobre comércio 
eletrônico tende a ser positiva, especial-
mente considerando o cenário legal ainda 
incerto para temas como blockchain e 
smart contracts, ainda que no contexto 
da recém aprovada Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD). 

Agora resta acompanhar o caminho das 
negociações internacionais com atenção, 
tendo em vista que uma possível solução, 
ainda que inicial, para acomodar as práticas 
de e-commerce mundial,  seja a criação 
de parâmetros universais para o ambiente 
online - cada vez mais presente em todas 
as searas da vida moderna - que é, por 
natureza, transfronteiriço. 

 
(*) É sócia da Daniel Advogados, coordenadora do 

Departamento de Contratos
e Transações Comerciais

(**) É sócia da Daniel Advogados, Departamento
de Contratos e Transações Comerciais

Mudanças na regulamentação 
mundial do e-commerce

De acordo com comunicado divulgado pelo Grupo E-commerce Brasil, 75 países, incluindo Estados 
Unidos, China, Brasil e toda a União Europeia, iniciaram negociações sobre a regulamentação mundial 
do e-commerce

Segundo a entidade, a ONU 
deve dar uma “resposta 
forte”. Declarar ofi cial-

mente que na Venezuela há 
uma “emergência humanitária 
complexa” é um princípio téc-
nico da ONU que permitiria 
desbloquear a mobilização de 
recursos humanos e materiais 
suficientes para atender às 
necessidades urgentes dos 
venezuelanos.

O relatório “A emergência 
humanitária na Venezuela: uma 
resposta em grande escala da 
ONU é necessária para enfren-
tar a crise de saúde e alimen-
tos”, de 73 páginas, elaborado 
por especialistas e médicos da 
Faculdade de Saúde Bloomberg 
Public, da Universidade Johns 
Hopkins, e da Human Rights 
Watch, reúne uma série de de-
talhes sobre a situação no país. 
“Por mais que eles tentem, as 
autoridades venezuelanas não 
podem esconder a realidade 
do país”, disse Shannon Doocy, 
PhD e professor associado de 
Saúde Internacional na Escola 
Bloomberg de Saúde Pública, 

Falta de alimentos e remédios leva população a sair às ruas em 

protesto contra governo da Venezuela.

Os promotores de Tó-
quio, no Japão, determi-
naram na quarta-feira (3), 
pela quarta vez, a prisão do 
executivo franco-brasileiro 
Carlos Ghosn, de 64 anos, 
ex-presidente da Renault. O 
empresário foi solto, no mês 
passado, sob fiança, após 
108 dias de custódia. Nesta 
quarta-feira, Ghosn foi preso 
na casa dele. De acordo com 
a emissora estatal japonesa, 
NHK, é raro no Japão que 
alguém libertado sob fi ança 
seja preso novamente.

Os investigadores apuram 
informações sobre o desvio 
de US$ 34 milhões pagos a 
uma concessionária da Nissan 
em Omã, operada por um 
dos conhecidos de Ghosn, ao 
longo de sete anos. Há infor-
mações que parte do dinheiro 
foi para comprar um iate de 
Ghosn. Segundo apurações, 
o dinheiro veio de um fundo 
de reserva da Nissan que o 
executivo foi autorizado a 

Executivo franco-brasileiro, Carlos Ghosn.

Pilotos do boeing da 
Ethiopian são isentos 
de culpa

Um relatório preliminar do go-
verno da Etiópia, divulgado ontem 
(4), afi rma que os pilotos do voo 
da Ethiopian Airlines que caiu 
após a decolagem, no mês passado, 
matando todas as 157 pessoas a 
bordo, seguiram os procedimentos 
recomendados pela fabricante da 
aeronave, mas mesmo assim não 
conseguiram evitar a queda.

“A tripulação realizou repetidas 
vezes todos os procedimentos for-
necidos pelo fabricante, mas não 
conseguiu controlar a aeronave”, 
afi rmou a ministra dos Transpor-
tes da Etiópia, Dagmawit Moges, 
em Adis Abeba. O relatório foi 
elaborado com base nos registros 
do Boeing 737 MAX 8, acidentado 
no dia 10 de março.

“Uma falha seguida no software 
de controle automático de voo da 
aeronave fez com que o procedi-
mento de parada fosse ativado, o 
que causou a queda da aeronave”, 
afi rmou Moges, atribuindo o aciden-
te a uma falha técnica. Os investiga-
dores avaliam o papel do controle 
de sistema de voo, conhecido como 
MCAS, que, em determinadas cir-
cunstâncias, podem fazer com que 
a frente, ou o “nariz” do avião, seja 
direcionada para baixo, a fi m de 
evitar uma perda de sustentação 
aerodinâmica (estol) (ABr).
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ONG diz que Venezuela vive 
emergência humanitária complexa
A ONG Human Rights Watch alertou ontem (4) que a conjunção de fatores, como falta de comida e 
escassez de alimentos, gera na Venezuela uma “emergência humanitária complexa”

o calvário que os venezuelanos 
estão vivendo e colocando mais 
pessoas em risco. Precisamos da 
liderança da ONU para ajudar a 
acabar com esta grave crise e 
salvar vidas”, apelou Doocy. Em 
março, a Federação Internacio-
nal da Cruz Vermelha anunciou 
que aumentaria sua presença 
na Venezuela para cobrir as ne-
cessidades de 650.000 pessoas. 
Dados não ofi ciais indicam que 
aproximadamente 7 milhões de 
venezuelanos precisam de ajuda.

A ONG recomenda que o 
Escritório para a Coordenação 
de Assuntos Humanitários 
(OCHA) aborde o caso vene-
zuelano como prioritário para 
exigir a mobilização de esfor-
ços e recursos de assistência 
humanitária em grande escala. 
A entidade sugere ainda que 
as autoridades venezuelanas 
publiquem dados ofi ciais so-
bre doenças, epidemiologia, 
segurança alimentar e nutrição, 
para que a ONU possa avaliar de 
forma completa as necessida-
des humanitárias e a magnitude 
real da crise (ABr).

da Johns Hopkins, que condu-
ziu a investigação.

No estudo, há informações 
sobre os níveis de mortalidade 
materna e infantil, surtos de 
doenças que poderiam ser 
prevenidas com a vacinação, 
como o sarampo e a difteria, e 
aumentos drásticos na trans-
missão de doenças infecciosas, 
como a malária e a tuberculose.

O relatório adverte que tais 
dados indicam ainda a existên-
cia de elevado nível de insegu-
rança alimentar e desnutrição 
infantil, bem como alta pro-
porção de crianças internadas 
em hospitais com desnutrição.

“O colapso absoluto do sistema 
de saúde da Venezuela, combina-
do com a escassez generalizada 
de alimentos, está exacerbando 

Carlos Ghosn é preso novamente 
em Tóquio
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usar a seu critério. 
Ghosn foi indiciado sob acu-

sação de violação agravada de 
confi ança e subnotifi cação de 
sua indenização. Ele nega essas 
acusações. A montadora fran-
cesa Renault informou que uma 
investigação interna, sobre sus-
peita de má conduta fi nanceira 
por seu ex-presidente, iden-
tifi cou práticas questionáveis 

relacionadas a pagamentos a 
um distribuidor em Omã. A 
empresa não revelou detalhes, 
mas a mídia local diz que parte 
dos pagamentos para a distri-
buidora foram transferidos 
para uma empresa no Líbano 
controlada por associados de 
Ghosn, que também atuou 
como diretor executivo da 
Renault (ABr).
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A terceirização de 

atividades pelas 

empresas se tornou um 

novo nicho de mercado, 

sobretudo a partir das 

mudanças legislativas 

ocorridas no país

Em 2017, a Lei da Tercei-
rização foi promulgada, 
autorizando as compa-

nhias a contratar empresas 
para realizarem serviços, 
mesmo que estivessem ligados 
à atividade-fi m da companhia. 
Anteriormente, a exterioriza-
ção ou outsourcing – como 
também são chamados esses 
processos – era validada 
apenas às atividades-meio, 
normalmente relacionadas 
à limpeza, à segurança, Tec-
nologia da Informação, entre 
outras.

Muitas companhias perma-
neciam receosas em terceirizar 
atividades devido à insegu-
rança jurídica. Isso mudou 
de cenário em agosto do ano 
passado, quando o plenário do 
STF decidiu, por 7 votos a 4, 
que as companhias estavam 
autorizadas a exteriorizar in-
clusive iniciativas relacionadas 
à atividade-fi m. Mas, talvez, 
uma questão que passe pela 
cabeça de muitos empresários 
é: por que terceirizar um servi-
ço essencial à minha empresa?

Em primeiro lugar, ao ter 
uma empresa terceirizada 
como responsável em vez de 
os próprios colaboradores, 
muda-se a forma de cobrança, 
estabelecida por um contrato, 
com prazos e metas em uma 
relação entre duas compa-
nhias. O gestor da terceirizada 
se torna o responsável por 
aquela operação ou atividade, 

fazendo com que a exigência 
por resultados e soluções seja 
direcionada a uma empresa. 

Para tal, geralmente são 
estipuladas metas que devem 
ser buscadas pela terceirizada 
e que podem estar em linha 
com diferentes conceitos, seja 
de economia, de produtivida-
de, de corte de custos, entre 
outros. O gestor da empresa 
contratante, ao optar por ter-
ceirizar determinadas ativida-
des, pode escolher iniciativas 
essenciais para permanecer 
sob o seu controle. Dessa ma-
neira, consegue permanecer 
focado em aspectos estratégi-
cos do negócio, evitando gerir 
departamentos periféricos e 
que costumam absorver mais 
tempo do que deveriam.

Outro ponto determinante 
está na necessidade de dimi-
nuir o chamado fator humano: 
ou seja, a necessidade em lidar 
com a mão de obra. Cada vez 
mais, as empresas buscam 
executivos capazes de lidar 
com as pessoas. No caso de 
uma terceirização, a forma de 
cobrança é mais específi ca, 
focada apenas no resultado, 
reduzindo essas difi culdades.

Nesse quesito, destaca-se 
também a redução de riscos, 
já que todos os custos de in-
denizações trabalhistas, por 
exemplo, serão absorvidos pela 
empresa terceirizada e não 
pela contratante. Dessa forma, 
as companhias conseguem 
projetar de forma mais adequa-
da os seus orçamentos, sem a 
possibilidade de surgimento 
de encargos inesperados, 
especialmente trabalhistas e 
previdenciários.

(*) - É especialista em terceirização e 
é sócio do Grupo Primee.

Igor Marçal (*)

A - Após a Mastectomia
O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no 
mundo, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. No 
Brasil, 4 em cada 10 novos casos são de mama. Pensando na batalha de 
mulheres que enfrentaram a doença, a Bayer, com apoio de Bepantol® 
Derma e Coppertone®, se uniu para apoiar um projeto social que ajuda 
a resgatar a autoestima destas mulheres. A iniciativa “Uma tatuagem por 
uma vida melhor”, criada pelo tatuador Miro Dantas, visa a atender, ‘de 
forma gratuita’, mulheres que venceram o câncer de mama, passando 
por mastectomia e reconstrução mamária, e agora desejam melhorar 
o aspecto estético, redesenhando o mamilo. Outras informações em:  
(https://www.mirodantas.com/).

B - Licença Parental 
Com o objetivo de promover um ambiente ainda mais inclusivo, com 
políticas e ações que contemplem realidades diversas, a Siemens está 
concedendo o benefício de licença parental, para seus funcionários que 
tiverem fi lhos por meio de barriga solidária: processo de reprodução 
assistida no qual os embriões são transferidos para o útero de uma 
doadora temporária. A empresa é uma das únicas do Brasil a estender 
esse tipo de licença, que dá direito também à auxílio creche e/ou babá 
concedidos pela empresa, por aproximadamente 24 meses, ao respon-
sável pela criança. Qualquer pessoa dentro do quadro de funcionários 
da Siemens no Brasil, que opte em ter fi lhos por meio de uma gestação 
solidária, pode entrar com um pedido de licença parental. 

C - Ocupação Cultural
Conhecido como um “busker” profi ssional (artista que luta pela ocupa-
ção cultural de espaços públicos), o músico britânico Michael Walker 
se apresenta na quinta-feira (11), às 13h30, no Pátio Metrô São Bento, 
aos pés do Mosteiro. Walker, que é cantor e guitarrista, se apresenta 
nas ruas da Inglaterra há mais de 12 anos. Sua música é voltada para o 
folk e o rock, sendo que entre as infl uências em seu som estão grandes 
nomes como The Who, Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young, Coldplay, 
Jimi Hendrix e Beatles. O movimento que o músico integra pela defesa 
de mais cultura nas calçadas e ruas é chamado de “Keep Streets Live”, 
representado por uma ONG britânica que defende essa promoção da 
música e arte nos espaços públicos de vários países, incluindo o Brasil.

D - Empresas Farmacêuticas
De 18 a 20 de junho, será realizada a ‘FDF China 2019’ no Novo Centro 
Internacional de Exposições, em Xangai. Na ocasião estarão empresas 
farmacêuticas de exportação no país e no exterior, além de empresas 
inovadoras de P & D. Serão promovidas simultaneamente conferências 
e atividades sobre o tema da internacionalização farmacêutica nas 
quais serão expostas as mais recentes tendências das legislações far-
macêuticas globais e estrangeiras. Estratégias de comércio de grandes 
players farmacêuticos. Tais ações tendem a impulsionar o processo de 
internacionalização da indústria farmacêutica da China. Haverá serviço 
de tradução simultânea. Saiba mais em: (https://www.cphi.com/china/).

E - Voluntários com Sobrepeso
O Instituto de Psicologia da USP recruta voluntários com difi culdades 
de alimentação e problemas de controle do peso, para participarem do 
projeto de pesquisa. A proposta é produzir tecnologia comportamental 
para prevenção e tratamento de transtornos alimentares e obesidade, 
visando à promoção de perda de peso. São quatro encontros no labo-
ratório em uma semana, onde serão expostos a uma tarefa comporta-
mental. Após um mês, é realizada uma nova sessão de manutenção. 
Para participar, as pessoas devem ter a partir de 18 anos e apresentar 
obesidade ou sobrepeso – com IMC maior que 30 kg/m² e entre 25 e 
30 kg/m², respectivamente. Interessados devem contatar Aline Maués 
pelo tel. (11) 96426-8595, por WhatsApp pelo (91) 98265-9579 ou pelo 
e-mail (controlealimentarusp@gmail.com).

F - Desafi os Sociais
Estão abertas as inscrições para a edição de 2019 da Red Bull Amaphiko 
Academy. Quinze projetos serão selecionados  para o programa que apoia 
o desenvolvimento de pessoas que têm soluções inovadoras para desa-
fi os sociais. O evento busca pessoas com iniciativas que geram impacto 
positivo, com espírito empreendedor. Projetos que estejam usando a 
moda, saúde, educação, energia, cidades, tecnologia, mobilidade, artes, 
resíduos, gênero, gastronomia, esporte, fi nanças e dados como gancho 
para solucionar desafi os da sociedade podem ser aprimorados durante 
a mentoria. Os participantes começam uma jornada de 18 meses, de 
julho de 2019 a dezembro de 2020. Inscrições até o próximo dia 12 em: 
(www.redbull.com.br/amaphikoacademy).

G - Manufatura Avançada
Em março de 2016, a Klabin – maior produtora e exportadora de pa-
péis para embalagens do Brasil – iniciou a produção, em Ortigueira, no 
Paraná, da Unidade Puma, projetada para produzir celulose de fi bra 
curta, celulose de fi bra longa e celulose fl uff. A Unidade é considerada 
o maior investimento privado da história do Estado, e o maior nos 120 
anos da companhia, que investiu R$ 8,5 bilhões, incluindo as obras de 
infraestrutura. Equipada com a mais alta tecnologia de automação da 
Schneider Electric, a Unidade Puma tem capacidade de produzir, por 
ano, 1,5 milhão de toneladas de celulose e 250 MW de energia elétrica. 
Quase três anos após o início das operações, os bons resultados obtidos 
projetam a empresa para outro nível de efi ciência e competitividade.

H - GBA da Felicidade 
Pessoas felizes apresentam desempenhos superiores em aspectos como pro-
dutividade, engajamento e criatividade. Entendendo como funcionam todos 
os mecanismos que proporcionam um crescimento individual, é possível fazer 
com que todos os ambientes sejam agradáveis. Levando em consideração a 
felicidade no ambiente corporativo, o ISAE Escola de Negócios, de Curitiba, 
está com as inscrições abertas para seu curso exclusivo com a temática: GBA 
da Felicidade: Transformando pessoas e organizações. O foco da atividade, 
que tem duração de 144 horas/aula, é fazer com que os alunos compreendam 
e estruturem a felicidade como um todo para aplicá-la nas organizações a 
partir do autodesenvolvimento. Mais informações: (www.isaebrasil.com.br).

I - Jornada de Radiologia
Entre os dias 2 a 5 de maio, no Transamerica Expo Center, em paralelo à 
1ª Jornada de Radiologia Intervencionista, acontece a 49ª edição da Jorna-
da Paulista de Radiologia. Com mais de 100 empresas expositoras e 500 
professores, sendo mais de 60 deles estrangeiros, o evento é considerado o 
maior da especialidade na América Latina e promove um intenso intercâmbio 
científi co. O público poderá assistir pequenas palestras sobre Inteligência 
Artifi cial e novos negócios em Diagnóstico por Imagem, com a presença de 
startups com soluções voltadas à radiologia. Sob o mote: “Celebrando as 
Relações Internacionais”, 30 cursos abordarão os mais diferentes temas que 
envolvem o diagnóstico por imagem. Informações: (www.jpr2019.org.br).

J - Segmento de Autoadesivos
Sinônimo de adesivos, a Con-Tact passa a fazer parte do portfólio da 
empresa Plavitec, fabricante líder no segmento de autoadesivos no País, 
que acaba de adquirir o direito de produzir e comercializar a marca no 
Brasil, da empresa americana Kittrich Corporation. A operação está 
dentro de uma série de investimentos que também  contemplam a 
ampliação da infraestrutura da fábrica, a compra de novos equipamen-
tos, a contratação de novos profi ssionais, entre outros. A Con-Tact era 
concorrente da Plavitec, que através da Plastcover disputava a liderança 
de mercado no segmento de autoadesivos para uso escolar e decorativo. 
Outras informações em: (http://www.plavitec.com.br/).

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

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

A - Após a Mastectomia
O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no 

D - Empresas Farmacêuticas
De 18 a 20 de junho, será realizada a ‘FDF China 2019’ no Novo Centro

Os pedidos de falência 
caíram 19,4% no primeiro 
trimestre de 2019 quando 
comparado com o mesmo 
período do ano anterior, se-
gundo dados com abrangência 
nacional da Boa Vista. Mantida 
a base de comparação, as Fa-
lências Decretadas, Pedidos 
de Recuperação Judicial e 
Recuperação Judicial Deferi-
da diminuíram 22,6%, 47,9% e 
33,1% respectivamente.

Na comparação mensal 
ocorreram quedas em todas 
as ocorrências: Pedidos de 
Falência (-52,7%), Falências 
Decretadas (-11,8%), Pedi-
dos de Recuperação Judicial 
(-61,1%) e Recuperação 
Judicial Deferida (-65,9%). 
O resultado aponta para a 
continuidade da tendência de 
queda nos pedidos de falência. 
Esse movimento está atrela-
do a melhora nas condições 
econômicas desde 2017, que 

O setor de Serviços foi o que representou o maior percentual 

nos Pedidos de Falência.

O Novo Banco de De-
senvolvimento (NBD), 
instituição financeira 

multilateral estabelecida pelo 
Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul (Brics) em 
2014, planeja quase dobrar 
sua carteira de empréstimos 
para US$ 16 bilhões neste 
ano e aumentar seu impacto, 
à medida que o banco procura 
ampliar suas parcerias globais 
de desenvolvimento e mobili-
zar mais capital institucional 
e privado. 

Esses anúncios foram feitos 
durante a 4a Reunião Anual 
do NBD na Cidade do Cabo, 
África do Sul, que reuniu 
autoridades governamentais 
de alto escalão dos países do 
Brics, líderes de instituições de 
desenvolvimento multilaterais 
e nacionais, pesquisadores 
ilustres, banqueiros comerciais 
proeminentes, dirigentes do Presidente do NBD, K. V. Kamath.

Dados de usuários 
do Facebook 
expostos na internet

Milhões de dados de usuários 
do Facebook foram encontrados 
expostos ao público na internet, 
sem qualquer tipo de prote-
ção, revelaram especialistas da 
empresa de cibersegurança 
UpGuard ontem (4). O grupo 
de pesquisadores descobriu dois 
conjuntos separados de dados, 
armazenados em servidores da 
Amazon. As informações podiam 
ser acessadas por qualquer pes-
soa, sem a necessidade de senha.

O maior bloco de dados estava 
vinculado à empresa mexicana 
Cultura Colectiva, que armazenou 
publicamente na nuvem mais de 
540 milhões de dados de usuários 
coletados no Facebook, incluindo 
comentários, reações e nomes de 
perfi s. O segundo conjunto de 
dados, ligado ao extinto aplicati-
vo do Facebook At the Pool, era 
signifi cativamente menor, mas 
continha, entre outros dados, 
fotos e senhas de 22 mil usuários.

A UpGuard acredita que as 
senhas eram para acessar o apli-
cativo, e não a conta do usuário na 
rede social, mas a sua divulgação 
coloca em risco internautas que 
costumam usar as mesmas se-
nhas em várias contas, alertou a 
empresa. Segundo o Facebook, 
todas as informações expostas já 
estão seguras. “Uma vez alertados 
sobre o problema, trabalhamos 
com a Amazon para derrubar 
os bancos de dados. Temos o 
compromisso de trabalhar com 
os desenvolvedores em nossa 
plataforma para proteger os 
dados das pessoas”, afi rmou um 
porta-voz em comunicado (ABr).

O percentual de famílias brasilei-
ras com dívidas (em atraso ou não) 
chegou a 62,4% em março deste ano. 
O índice é superior aos 61,5% de 
fevereiro deste ano e aos 61,2% de 
março do ano passado. Esse também 
é o maior patamar de endividamento 
das famílias desde setembro de 2015, 
segundo dados da pesquisa divul-
gada ontem (4) pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC).

Já as famílias inadimplentes, ou 
seja, aquelas que têm dívidas ou 
contas em atraso, fi cou em 23,4% 
em março, acima dos 23,1% do mês 
anterior. Na comparação com março 
do ano passado (25,2%), no entan-
to, o indicador teve uma queda de 
1,8 ponto percentual. O percentual 
de famílias que declararam não ter 

condições de pagar suas contas ou 
dívidas em atraso aumentou de 9,2% 
em fevereiro para 9,4% em março 
deste ano. No entanto, continuou 
abaixo do patamar de março do ano 
passado (10%).

Segundo a economista da CNC Ma-
rianne Hanson, além da recuperação 
gradual das concessões de crédito e 
do consumo das famílias, há um fator 
sazonal que infl ui nos resultados: a 
incidência dos gastos extras de início 
de ano, ocasionando uma demanda 
maior por empréstimos. O cartão de 
crédito foi apontado como o princi-
pal motivo das dívidas por 78% das 
famílias endividadas, seguido por 
carnês, para 14,4%, e, em terceiro, 
por fi nanciamento de carro, para 
10% (ABr).
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Banco dos Brics revela planos 
para encorajar empréstimos

Os anúncios foram feitos durante a 4a Reunião Anual do NBD na Cidade do Cabo, África do Sul

setor e representantes de or-
ganizações da sociedade civil.

“Em 2019, o banco irá desen-
volver um forte ímpeto em suas 
operações e objetiva dobrar 
sua carteira de aprovação de 
empréstimos para cerca de US$ 
16 bilhões”, disse o presidente 
do NBD, K. V. Kamath, em seu 
discurso programático na 4a 
Reunião Anual da instituição. 
“O banco irá reforçar seus 
financiamentos em moeda 
forte de mercados de capitais 
internacionais”. 

Em 2018, o NBD aprovou 17 
empréstimos, totalizando cerca 
de US$ 4,6 bilhões, elevando 
sua base de 13 empréstimos 
no valor de US$ 3,4 bilhões, 
até o encerramento de 2017. 
Isso aumentou a carteira de 
empréstimos total do banco 
para 30 projetos, no valor de 
US$ 8 bilhões, até o fi nal do ano 
passado (PRNewsire).

Pedidos de falência caíram 
19,4% no 1º trimestre

permitiu às empresas apre-
sentarem sinais mais sólidos 
nos indicadores de solvência. 
Entretanto, a continuidade 
desse processo dependerá de 
uma retomada mais acelerada 
da atividade econômica.

As pequenas empresas, por 
exemplo, foram responsáveis por 
91,6% dos pedidos de falências e 
92,8% dos pedidos de recupera-
ção judicial. Com relação as falên-

cias decretadas e recuperação 
judicial decretadas, também 
houve predominância de ocor-
rências entre pequenas empre-
sas, sendo de 96,4% e 91,4%, 
respectivamente. O setor de 
Serviços foi o que representou 
o maior percentual nos Pedidos 
de Falência (42,3%), seguidos 
do setor Industrial (30,1%) e 
do Comércio (27,5%) - (Boa 
Vista SCPC).

Endividamento de famílias atinge 
maior patamar desde 2015
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Reconhecimento facial: 
o futuro chegou

Durante o carnaval, 

uma notícia chamou 

mais a atenção do que 

as escolas de samba e os 

trios elétricos nas ruas

Trata-se do relato de um 
indivíduo que foi preso 
em Salvador, após ter 

sido identifi cado pelo sistema 
de reconhecimento facial ele-
trônico, que foi implantado nos 
acessos dos principais circui-
tos de carnaval, pela Secretaria 
de Segurança Pública da Bahia.

Apesar de não parecer no-
vidade, uma vez que algumas 
redes sociais se utilizam de 
reconhecimento facial para 
sugerir a marcação de uma 
pessoa na foto publicada, o que 
mais chamou a atenção neste 
caso, e fez esta notícia ganhar 
destaque, foi que este indiví-
duo estava vestido de mulher 
(com peruca e maquiagem), 
porque estava fantasiado para 
acompanhar um famoso bloco 
de carnaval da Bahia, denomi-
nado “As Muquiranas”.

Sua identifi cação ocorreu 
quando ele acessou o circui-
to Barra-Ondina, por volta 
de 17:15h, observado pelas 
câmeras e identifi cado pelo 
sistema, que apontou 94% de 
similaridade entre o homem 
capturado pelas imagens e o 
banco de dados do sistema, 
no qual fi gurava um mandado 
de prisão em aberto, por um 
assassinato ocorrido em de-
zembro de 2017.

A vantagem da utilização 
deste tipo de sistema é a veloci-
dade e a quantidade de análises 
que consegue efetuar, para a 
busca de criminosos. Para se 
ter uma ideia, em seis dias de 
festa, foram reconhecidos 3 
milhões de rostos no carnaval 
de Salvador, o que resultou na 
identifi cação e prisão desse 
indivíduo, mesmo sendo um 
sistema adotado de forma 
experimental.

Para fazer este levanta-
mento, o sistema analisa as 
características de quem está 
sendo fi lmado, como a distân-
cia dos olhos, nariz, boca e até 
mesmo a linha da mandíbula, 
e os compara com as imagens 
que possui em seu banco de 
dados (que nesta fase inicial foi 
alimentado com pessoas que 
possuem contra si mandados 
de prisão a serem cumpridos) 
e, como resultado, apresenta 
um percentual de similaridade 
para que as autoridades pos-
sam fazer a verifi cação fi nal 
e, se for o caso, a prisão do 
indivíduo.

Também outras cidades es-

tão iniciando a implementação 
da tecnologia de reconhe-
cimento facial, na busca de 
criminosos, como o exemplo de 
Copacabana. Ali, nos primeiros 
dez dias de funcionamento, 
o sistema auxiliou na prisão 
de oito pessoas, segundo o 
governador Wilson Witzel. O 
uso desta ferramenta já está 
sendo ampliado para outros 
pontos da cidade, como o está-
dio do Maracanã e o aeroporto 
Santos Dumont, e também está 
sendo testada na cidade de 
Campinas.

Enquanto para os brasileiros 
o uso dessa tecnologia de ponta 
representa uma novidade, na 
China isto já é uma realidade, 
especialmente porque a China 
possui cerca de 200 milhões 
de câmeras com reconheci-
mento facial, revelando abso-
luto sucesso, como no caso da 
identifi cação de um indivíduo 
foragido durante um show 
com 60 mil pessoas. Mas o que 
mais impacta é a velocidade de 
reconhecimento, pois, neste 
caso, deu-se em menos de 
0,001 segundo, portanto, já 
é possível imaginar o futuro 
desta tecnologia aqui no Brasil.

Como toda novidade, esta 
também enfrenta algumas 
difi culdades, a exemplo do 
erro de sistema, com a identi-
fi cação equivocada de pessoas, 
o que reforça a necessidade 
da participação humana na 
identifi cação dos criminosos. 
Outro aspecto é a questão do 
risco à privacidade, pois, se o 
sistema for alimentado com os 
rostos de todos os cidadãos, 
seria possível acompanhar o 
dia a dia de cada um, verifi can-
do os lugares que frequenta, 
por onde passou, e com que 
esteve, violando fatalmente 
sua privacidade e podendo 
ser utilizado como ferramenta 
para perseguição.

Não se pode negar que são 
sempre muito bem-vindas 
novas tecnologias, em especial 
o reconhecimento fácil, na 
busca de uma sociedade mais 
segura, todavia, não se pode 
perder de vista, nem se des-
prezar, os efeitos nocivos do 
desvirtuamento e da indevida 
utilização desse sistema, que 
afrontaria um dos maiores e 
mais importantes direitos da 
pessoa, que é o seu direito à 
privacidade.
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Segundo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), em 
todo o país, mais de 2,6 

milhões de pessoas estão em 
situação irregular. Quem não 
acertar contas com a Justiça 
Eleitoral pode ter o título 
cancelado. O TSE informa 
que são incluídas eleições 
regulares e suplementares e 
que cada turno é considerado 
uma eleição.

O título de eleitor, confor-
me o TSE, é necessário para 
obter passaporte ou carteira 
de identidade e para receber 
vencimentos, remuneração, 
salário ou proventos de fun-
ção ou emprego público, au-
tárquico ou paraestatal, bem 
como de fundações governa-
mentais, empresas, institutos 
e sociedades de qualquer 
natureza, mantidas ou sub-
vencionadas pelo governo ou 

Quem não acertar contas com a Justiça Eleitoral pode ter o título 

cancelado.

O plenário da Câmara apro-
vou ontem (4) o texto do Pro-
tocolo de Madri sobre registro 
internacional de marcas. A 
proposta, que está na lista de 
prioridades da Agenda Legis-
lativa da Indústria, entregue 
essa semana ao Congresso, 
agiliza os procedimentos e 
permite que a propriedade 
intelectual seja reconhecida 
simultaneamente nos vários 
países que fazem parte do 
acordo.

Na prática, a medida diminui 
o custo das empresas, que hoje 
precisam arcar com múltiplos 
pedidos de registro de marca 
para atuar em outros países. 
Os custos envolvem pagamen-
to de taxas, contratação de 
advogados, entre outros. Se 
a proposta também for apro-
vada no Senado, o Instituto 
Nacional de Propriedade Inte-
lectual (INPI) – encaminhará 
o pedido de registro de marca 
para a Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual 
(OMPI), sediada em Genebra.

A partir daí, caberá ao órgão 
centralizador o processo de 
registro nos demais países-
-membros. Encaminhado ao 

Marcos Pereira: adesão do Brasil faz parte da agenda de 

desburocratização.

Logo após o regresso da visita 
presidencial a Israel, o ministro 
das Relações Exteriores, Er-
nesto Araújo, disse ontem (4) 
que o presidente Jair Bolsonaro 
poderá visitar países árabes 
ainda no primeiro semestre.

“Nos próximos dias vamos de-
fi nir um programa de visitas do 
presidente a países árabes. Em 
países que sejam nossos prin-
cipais parceiros para começar, 
depois iremos a outros”, disse 
após participar de audiência na 
Comissão de Relações Exterio-
res do Senado. “Temos avanços 
grandes com Arábia Saudita e 
Emirados Árabes”.

Segundo o ministro, o gover-
no pretende buscar “parcerias 
profícuas” nos relacionamentos 
bilaterais. “Pretendemos estru-
turar nossa relação com qual-
quer país em benefício da nossa 
independência, autonomia, do 
nosso desenvolvimento, seja 
com China, Estados Unidos, 
Israel, países árabes”. Araújo 
foi perguntado se a diplomacia 
atual não atrapalha o agrone-
gócio brasileiro. “Essa ideia 
de que nossa política externa 
causa prejuízo ao agronegócio 
tem sido propalada e até agora 
não se materializou de forma 
nenhuma. Tenho certeza de que 
não se materializará”.

Na terça-feira (2), a ministra 

Ministro das Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo.

Ministro nega golpe 
de 64 e promete 
mudar livros

O ministro da Educação, Ricar-
do Vélez Rodríguez, negou que 
tenha havido um golpe militar 
no Brasil em 1964 e prometeu 
mudar os livros didáticos do país 
que retratam esse período. De 
acordo com o ministro, de origem 
colombiana, o regime não foi 
uma ditatura, e o golpe de 31 de 
março de 1964 foi “uma decisão 
soberana da sociedade brasileira”. 
Ele defi niu a ditadura como “um 
regime democrático de força”.

As declarações foram dadas 
durante uma entrevista ao jor-
nal “Valor Econômico”. Vélez 
Rodríguez também prometeu 
mudar os livros escolares para 
narrar a ditadura de 21 anos 
no Brasil com uma versão da 
história mais ampla”. “O papel 
do MEC é garantir e regular a 
distribuição do livro didático 
e preparar o livro didático de 
forma tal que as criança possam 
ter a ideia verídica, real, do que 
foi a sua história”, comentou. 

O presidente Jair Bolsonaro já 
tinha demonstrado apoio a essa 
ideia, propondo uma revisão 
histórica do período da ditadura 
nos livros didáticos. O regime 
militar durou de 1964 a 1985. 
De caráter autoritário e nacio-
nalista, teve início com o golpe 
que derrubou o governo de João 
Goulart, presidente democrati-
camente eleito (ANSA).

O Plenário do DSenado apro-
vou na quarta-feira (3) o projeto 
que institui a Política Nacional 
de Prevenção da Automutilação 
e do Suicídio, a ser implemen-
tada pela União em cooperação 
com os estados e os municípios. 
A matéria segue para sanção 
presidencial. De autoria do ex-
-deputado Osmar Terra (atual 
ministro da Cidadania), a pro-
posta estabelece medidas como 
o atendimento telefônico gratui-
to e notifi cações compulsórias 
desses casos e torna obrigatório 
o atendimento pelos planos e 
seguros de saúde.

Autor do parecer na CCJ, o 
senador Marcos Rogério (DEM-
-RO) defendeu a aprovação da 
matéria, e disse que as práticas 
de automutilação têm crescido 
nos últimos anos, estimuladas 
por meio da internet. Ele res-
saltou ainda que a proposta está 
em consonância com portaria do 
Ministério da Saúde que trata do 
tema. Presidente da CCJ, a sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS) 
parabenizou o governo pela 
iniciativa e apontou a realidade 
assustadora do automutilamen-
to, que atinge jovens e adultos.

“Esse é um problema da 

Senador Marcos Rogério (DEM-RO) foi relator da matéria.
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TSE diz que 2,6 milhões de títulos 
de eleitores estão irregulares

Os eleitores que não votaram nem justifi caram a ausência às urnas nas últimas três eleições têm até o 
próximo dia 6 de maio para regularizar a situação

municípios ou das respectivas 
autarquias, nas sociedades de 
economia mista, nas caixas 
econômicas federais e esta-
duais, nos institutos e caixas 
de previdência social, bem 
como em qualquer estabele-
cimento de crédito mantido 
pelo governo e com essas 
entidades celebrar contratos.

Para inscrição em concurso 
ou prova para cargo ou função 
pública, e neles ser investido 
ou empossado, renovação de 
matrícula em estabelecimento 
de ensino ofi cial ou fi scalizado 
pelo governo e prática de ato 
para o qual se exija quitação 
do serviço militar ou imposto 
de renda igualmente é cobrado 
o título de eleitor. Sem título, 
o eleitor não consegue certi-
dão de quitação eleitoral nem 
documentos em repartições 
diplomáticas (ABr).

que exerçam serviço público 
delegado, correspondentes 
ao segundo mês subsequente 
ao da eleição.

O documento é exigindo 
para participar de concorrên-
cia pública ou administrativa 
da União, dos estados e dos 

Câmara aprova protocolo de 
Madri sobre registro de marcas

Congresso em 2017, o Protocolo 
de Madri está em vigor desde 
abril de 1996 e foi ratifi cado 
pelas maiores economias do 
Mundo, como Estados Unidos, 
Japão, China, Rússia e pela 
União Europeia. “Haverá signi-
fi cativa redução de custos, em 
alguns casos de até 90%”, disse 
o relator da proposta, deputado 
Marcos Pereira (PRB-SP).

Ainda segundo o parla-
mentar, que foi ministro da 
Indústria e Comércio Exterior 
no governo Temer, o acordo 

também requer mais agilida-
de no processo de registro de 
marca no país de origem. Os 
pedidos de registro de marcas 
precisam tramitar no INPI em 
até 18 meses. “Esse tratado 
signifi ca que não retornare-
mos jamais à média de mais 
de três anos para registar uma 
marca no Brasil. O protocolo 
estabelece que o processo 
não pode demorar mais do 
de 18 meses”, disse o líder do 
Novo, o deputado Marcel Van 
Hattem (RS) (ABr).

Vai a sanção projeto da Política 
de Prevenção ao Suicídio

geração atual. Antes tínhamos 
o círculo familiar, substituído 
pelo semicírculo da televisão e, 
depois, pelas redes sociais, atra-
vés do celular, que isola os jovens 
do núcleo familiar, exibindo uma 
realidade perversa. Este projeto 
é da mais alta relevância, para 
tentar impedir a epidemia que 
está matando muito mais que 
doenças genéticas, hereditárias 
e acidentes de trânsito”, afi rmou.

O senador Eduardo Girão 
(Pode-CE) também saudou a 
aprovação do projeto e consi-
derou a proposta como a mais 

importante já aprovada no Se-
nado nos últimos tempos, tendo 
em vista a valorização da vida 
humana. “Em um mundo consu-
mista, muita gente se equivoca 
no desespero, achando que 
essa é a solução. O projeto vai 
dar alento e oportunidade para 
evitar suicídios e mutilações”, 
afi rmou. A aprovação do pro-
jeto também foi comemorada 
pela senadora Rose de Frei-
tas (Pode-ES), que cobrou a 
presença de um Estado mais 
atuante, voltado às questões 
educacionais (Ag.Senado).

Bolsonaro pode visitar 
árabes no primeiro 

semestre

da Agricultura, Tereza Cristina, 
disse que o Brasil é amigo dos 
países árabes e muçulmanos. E 
que há um esforço para manter 
este bom relacionamento com 
aumento da cooperação comer-
cial. Na próxima semana, ela se 
reúne com 51 embaixadores 
de países árabes na tentativa 
de desfazer o mal-estar em 
torno da instalação do escri-
tório de negócios do Brasil em 
Jerusalém.

Para a ministra, a instalação 
de um escritório de negócios em 
Jerusalém é um meio-termo, em 
vez de uma embaixada. Segun-
do ela, há um descontentamen-
to dos países árabes em relação 
a este assunto, mas disse que o 
Ministério da Agricultura tem 
de continuar trabalhando para 
manter o diálogo (ABr).

Processo para 
doação de órgãos

Apesar de o Brasil ser uma re-
ferência mundial de transplantes, 
o país precisa corrigir algumas 
deficiências nesse setor, disse 
o senador Styvenson Valentim 
(Pode-RN). Segundo ele, um dos 
problemas é a falta de consenti-

mento das famílias para a doação 
dos órgãos de um ente falecido. O 
parlamentar criticou a burocracia 
do processo para a realização de 
cirurgias de transplante. No Rio 
Grande do Norte, apesar da atuação 
de profi ssionais capacitados, não há 
hospitais credenciados para esse 
tipo de procedimento, afi rmou.

“É a vida dependendo da buro-

cracia que passa pela gente aqui. 
Essa burocracia, fomos nós que 
criamos. Somos nós que podemos 
mantê-la ou podemos acabar com 
isso. São vidas que estão lá fora”, 
alertou. Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira de Transplante 
de Órgãos, mais de 32 mil pessoas 
aguardam, na fi la de espera, pela 
doação de algum órgão.

Exigência de braile em 
cartões bancários

Pessoas com defi ciência visual 
poderão receber cartões de cré-
dito e de movimentação de contas 
bancárias com as informações em 
braile. A novidade, prevista no 
projeto de autoria do ex-deputado 
Rômulo Gouveia, falecido em 
2018, foi aprovada ontem (4), na 
Comissão de Direitos Humanos do 
Senado. Com a medida, os corren-
tistas cegos terão acesso a um kit 
que conterá uma etiqueta de fi lme 
transparente afi xado no cartão com 
identifi cação em braile do tipo de 
cartão e os seis dígitos fi nais. 

Também faz parte do kit um 
porta-cartão com as informações, 
em braile, necessárias ao uso do 
cartão, como número e tipo de 
cartão, bandeira, nome do emis-
sor, data de validade, código de 
segurança e nome do portador 
do cartão. O porta-cartão deverá 
ter tamanho sufi ciente para que 
constem todas as informações e 
ser conveniente ao transporte. Não 
deve haver nenhum custo adicional 
para os usuários.

O relator da matéria, senador 
Flávio Arns (Rede-PR) elogiou a 
iniciativa, afi rmando que a me-
dida é simples, barata e efi caz. A 
proposta também corresponde ao 
que prevê o Código de Defesa do 
Consumidor, que assegura direito 
a informações adequadas e claras 
sobre os diferentes produtos e 
serviços prestados.

Flávio Arns destacou que a Fe-
braban concordou com a proposta. 
No Brasil, cerca de 7% da população 
(16,5 milhões de pessoas) possui 
algum tipo de defi ciência visual. 
Dessas, 15%, ou seja, 2,4 milhões 
de pessoas necessitam do Sistema 
Braile para acessar informações no 
seu dia-a-dia. Além disso, o defi -
ciente visual é dependente dos seus 
cartões para uma maior garantia de 
sua autonomia, uma vez que a moe-
da corrente não possui identifi cação 
pelo toque (Ag.Senado).



Página 5São Paulo, sexta-feira, 05 de abril de 2019

SLSLSLSLSLW CORRETORA DE VW CORRETORA DE VW CORRETORA DE VW CORRETORA DE VW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LALORES E CÂMBIO LALORES E CÂMBIO LALORES E CÂMBIO LALORES E CÂMBIO LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
CNPJ nº 50.657.675/0001-86

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores em milhares de reais
Ativo NE     2.018     2.017
Circulante     7.873   14.614
Disponibilidades 4 77 196
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 5     5.643     9.227

Aplicações no mercado aberto 5.643 9.227
Títulos e Valores Mobiliários 6     1.404        279

Carteira própria 1.404 279
Outros Créditos        744     4.911

Rendas a receber 7 341 476
Negociação e intermediação de valores 8 64 4.323
Diversos 9 368 236
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (29) (124)

Outros Valores e Bens            5            1
Despesas antecipadas 5 1

Não Circulante   22.706   24.178
Realizável a Longo Prazo   22.537   23.920
Títulos e Valores Mobiliários 6     2.118     4.083

Carteira própria 717 3.722
Vinculados ao Banco Central 1.016 -
Vinculados a prestação de garantia 385 361

Outros Créditos 9   20.419   19.837
Diversos 27.206 26.616
(Provisão para outros creditos liquidação duvidosa) (6.787) (6.779)

Investimentos            6            6
Outros investimentos 6 6

Imobilizado de Uso 10        162        245
Outras imobilizações de uso 2.307 2.292
(Depreciações acumuladas) (2.145) (2.047)

Intangível            1            7
Ativos Intangíveis 614 614
(Amortização acumulada)       (613)       (607)

Total do Ativo   30.579   38.792

Passivo NE     2.018     2.017
Circulante     7.302   17.500
Relações Interdependências          33          87

Recursos em transito de terceiros 33 87
Outras Obrigações     7.269   17.413

Cobrança, arrec. tributos e assemelhado 11 19
Carteira de câmbio - 24
Fiscais e previdenciárias 11 429 690
Negociação e intermediação de valores 8 6.067 15.565
Diversas 12 762 1.115

Não Circulante   20.352   19.770
Exigível a Longo Prazo   20.352   19.770
Outras Obrigações   20.352   19.770

Diversas 12 20.352 19.770
Patrimônio Líquido     2.925     1.522

Capital: 13.a     5.918     4.918
De Domiciliados no país 5.918 4.918

Ajustes de avaliação patrimonial (40) (47)
(Prejuízos acumulados) 13.b    (2.953)    (3.349)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido   30.579   38.792

Demonstração dos Resultados Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017
Valores em milhares de reais, exceto prejuízo por ação

NE 2º Sem. 18     2.018     2.017
Receitas de Intermediação Financeira         1.454     2.509     2.732

Resultado de operações com
  títulos e valores mobiliários 610 779 685
Resultado de operações de câmbio 844 1.730 2.047

Despesas da Intermediação Financeira             (17)           (1)          59
Operações de captação no mercado - - (8)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (17) (1) 67

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.437 2.508 2.791
Outras Receitas/Despesas Operacionais        (2.931)    (6.048)    (6.582)

Receitas de prestação de serviços 15.a 4.058 8.449 9.785
Despesas de pessoal 15.b (2.764) (5.761) (5.915)
Outras despesas administrativas 15.c (3.485) (7.278) (8.698)
Despesas tributárias 15.d (634) (1.273) (1.719)
Outras receitas operacionais 15.e 192 324 500
Outras despesas operacionais 15.f (298) (509) (535)

Resultado Operacional (1.494) (3.540) (3.791)
Resultado Não Operacional - - 166
Resultado Antes da Tributação sobre
  o Lucro e Participações (1.494) (3.540) (3.625)
Imposto de Renda e Contribuição Social 16 - - 286

IRPJ - Ativo fiscal diferido - - 159
CSLL - Ativo fiscal diferido - - 127

Participações Estatutárias no Lucro                 -             -        (10)
Prejuízo do Exercício/Semestre        (1.494)    (3.540)   (3.349)
Nº de cotas.....................................: 72.644 72.644 51.642
Prejuízo por cota ..............R$ (20,56) (48,72) (64,85)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 - Valores em milhares de reais
Capital Ajustes de Prejuízos ou Prejuízos

Realizado Avaliação Patrimonial                 Acumulados       Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 46.051 (56) (42.833) 3.162

Rateio de prejuízos - - 1.700 1.700
Redução de capital (41.133) - 41.133 -
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - 9 - 9
Prejuízo do exercício                -                                    -                           (3.349)    (3.349)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017        4.918                                (47)                           (3.349)     1.522
Mutações do Exercício:     (41.133)                                   9                           39.484    (1.640)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 4.918 (47) (3.349) 1.522

Rateio de prejuízos - - 3.936 3.936
Aumento de capital 1.000 - - 1.000
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - 7 - 7
Prejuízo do exercício                -                                    -                           (3.540)    (3.540)

Saldos em 31 de Dezembro de 2018        5.918                                (40)                           (2.953)     2.925
Mutações do Exercício:        1.000                                   7                                396     1.403
Saldos em 30 de Junho de 2018 4.918 (52) (3.375) 1.491

Rateio de prejuízos - - 1.916 1.916
Aumento de capital 1.000 - - 1.000
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - 12 - 12
Prejuízo do semestre                -                                    -                           (1.494)    (1.494)

Saldos em 31 de Dezembro de 2018        5.918                                (40)                           (2.953)     2.925
Mutações do Semestre:        1.000                                 12                                422     1.434

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto Exercíciose findos
em 31/12/2018 e de 2017 - Valores em milhares de reais

2º Sem. 18     2.018     2.017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do semestre e exercício (1.494) (3.540) (3.349)
Depreciações e amortizações 46 104 161
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 17 1 94
Provisão de impostos no resultado                 -             -       (286)

       (1.431)    (3.435)    (3.380)
Variação de Ativos e Obrigações         2.951    (5.199)     9.237
Redução em TVM e instrumentos financeiros derivativos 176 847 355
(Aumento) redução de outros créditos (449) 3.584 (4.485)
(Aumento) de outros valores e bens (3) (4) -
(Redução) em relações interfinanceiras (42) (54) (102)
(Redução) em operações compromissadas - - (160)
Aumento (redução) em outras obrigações 3.397 (9.389) 13.629
Imposto de renda e contribuição social pagos           (128)       (183)             -
Caixa líquido proveniente das
  (aplicado nas) atividades operacionais 1.520 (8.634) 5.857
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em:
Imobilizado de uso (5) (5) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (5) (5) -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital/ Rateio de prejuízos 2.916 4.936 1.700
Caixa líquido proveniente das
  atividades de financiamento 2.916 4.936 1.700
Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalentes de caixa         4.431    (3.703)     7.557
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 1.289 9.423 1.866
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do semestre/exercício 5.720 5.720 9.423

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional: A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. („Corretora‰) tem
como objeto social as atividades de instituir, organizar e administrar fundos, clubes de in-
vestimentos, carteiras administradas e custódias de títulos e valores mobiliários; prestar ser-
viços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações e atividades
nos mercados financeiros e de capitais; exercer as funções de agente emissor de certifica-
dos e manter serviços de ações escriturais; prestar serviços de agente fiduciário; praticar
ou intermediar operações no mercado de câmbio além de operar em Bolsas de Valores,
Mercadorias e de Futuros por conta própria e de terceiros, comprar e vender títulos e valo-
res mobiliários por conta própria e de terceiros. Aproveitando dos seus mais de 40 anos de
experiência a Corretora tem como principal característica a relação de confiança, transpa-
rência e agilidade com seus clientes. Com grande experiência na administração e gestão
de patrimônio, a partir de março de 2015, reforçou sua atuação nos seguintes segmen-
tos:  Fundos de Investimentos; • Clubes de Investimentos; • Fundos Estruturados; • Servi-
ços Fiduciários; • Câmbio Comercial (Intermediação e Simplex); • Câmbio Turismo (Espécie
e Travel Card). Continuando o trabalho de prospecção de novas operações com o objeti-
vo de reverter os prejuízos que vem sofrendo, a Corretora está sempre buscando parceri-
as com novas Gestoras de Fundos e potenciais investidores, para a prestação de serviços
em Administração de Fundos de Investimentos e serviços qualificados. Com a saída de al-
gumas instituições financeiras deste nicho de mercado, a Corretora vem trabalhando no
sentido de incrementar a sua carteira algumas operações que ora eram feitas por estas
instituições, o que nos leva a vislumbrar um futuro promissor neste segmento. A Corretora
iniciou a administração de 3 (três) fundos recém constituídos, que já começaram suas ativi-
dades operacionais em 2018, e mais 5 (cinco) fundos já constituídos que iniciarão suas
atividades operacionais em 2019, representando um incremento de 20% nas receitas de
fundos a partir do mês de fevereiro de 2019. No final de 2018 foi feita uma reavaliação
de todos os custos da Corretora, com o objetivo de readequá-los à realidade da Institui-
ção. Após diversas renegociações de contratos de prestadores de serviços e ajuste de fo-
lha de pagamentos, é esperada uma redução do quadro de despesas no 1À semestre de
2019, na ordem de 10% no decorrer dos próximos meses. A Corretora concentrará esfor-
ços também na captação de novas operações qualificadas, que tem resultado em um re-
torno crescente, tendo em vista a reação positiva do mercado após as eleições, cujo novo
governo se alinha a uma agenda expansionista, focada em reformas estruturais, como a
reforma da previdência, programas de privatizações e melhor eficiência do setor público.
Mantendo-se este cenário, com a inflação abaixo da meta e a taxa Selic no patamar entre
6 e 7% ao ano, com aprovação da Reforma da Previdência na metade do ano, espera-
mos prospectar mais operações qualificadas e um giro maior de operações de nossos cli-
entes que operam no mercado de câmbio, principalmente pelas empresas importadoras
de mercadorias, visto o cenário positivo para o mercado de ações, onde a valorização po-
sitiva do Ibovespa geralmente impacta na queda da taxa de câmbio, o que favorecerá a
atividade de Câmbio na Corretora. Em janeiro de 2019 houve um aumento de 11,7% das
receitas de câmbio em relação a dezembro de 2018, reflexo do novo cenário
macroeconômico. Em 27 de novembro de 2018 o Banco Central do Brasil („Bacen‰) enviou
à Corretora o Ofício nÀ 23899/2018 PE 124107, solicitando um Plano de Ação para regu-
larização de limites operacionais, ofício este respondido em 12 de dezembro de 2018, re-
latando o plano de ação que a Corretora adotará para que não haja mais
desenquadramentos nos limites mínimos exigidos por aquela autarquia. Na resposta, a
Corretora comprometeu-se com a autarquia de manter-se enquadrada nos limites mínimos
exigidos, bem como também a fazer um aporte de capital de R$ 2.000, sendo integraliza-
do em dezembro de 2018 o total de R$ 1.000. O saldo remanescente será integralizado
no decorrer do ano de 2019. Após esse aporte de capital, a Corretora ficou enquadrada
nos Limites Mínimos Exigidos de Basileia, bem como também no Adicional de Conservação
Patrimonial (ACP). Dessa forma, a Corretora terá condições plenas de alocar recursos nas
áreas de negócios promissoras que demandarem recursos e, ao mesmo tempo, manter-se
enquadrada perante o Bacen. A Corretora teve em 2018 um total de despesas extraordi-
nárias que representou 57,5% do resultado contábil do mesmo período, valores estes
oriundos de atividades anteriores ao atual formato, sem a carteira de clientes repassada a
Guide Corretora, em 2015. Houve redução de 15,7% em relação ao total de despesas
extraordinárias do ano de 2017. É importante ressaltar que tais despesas têm impactado
significativamente nas áreas operacionais, dada a imprevisibilidade das mesmas e da difi-
culdade dos nossos assessores jurídicos em prever o tempo necessário para liquidação.
Diante deste cenário, entendemos que a Corretora poderá iniciar um ciclo de resultados
positivos a partir do 2À semestre de 2019, sendo necessários eventuais aportes de capital
apenas para cobertura de despesas extraordinárias. 2. Base de elaboração e apresen-
tação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autoriza-
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), com observância às disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas consubstanciadas no
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro (COSIF) e normatizações do Conse-
lho Monetário Nacional („CMN‰). Em aderência ao processo de convergência às normas
internacionais de contabilidade, foram adotados, pronunciamentos, as orientações e as in-
terpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologados
pelo CMN e pelo BACEN, quais sejam: • Resolução 3.566/08 - Redução ao valor recupe-
rável de ativos. • Resolução 3.604/08 - Demonstração do fluxo de caixa. • Resolução
3.750/09 - Divulgação sobre partes relacionadas. • Resolução 3.823/09 - Provisões, passi-
vos contingentes e ativos contingentes. • Resolução 3.973/11 - Evento subsequente. •
Resolução 3.989/11 - Pagamento baseado em ações. • Resolução 4.007/11 - Políticas
contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. • Resolução 4.144/12 - Pronuncia-
mento conceitual básico. • Resolução 4.424/12 - Benefícios a empregados. • Resolução
CMN nÀ 4.524/16 - CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão
de demonstrações contábeis; • Resolução CMN nÀ 4.534/16 - CPC 04 (R1) - Ativo Intan-
gível; e • Resolução CMN nÀ 4.535/16 - CPC 27 - Ativo Imobilizado. As demonstrações
contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para créditos
de liquidação duvidosa, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financei-
ros, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos,
perdas por redução ao valor recuperável, „impairment‰ de títulos e valores mobiliários classi-
ficados nas categorias títulos disponíveis para venda e títulos para negociação, ativos não
financeiros e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimati-
vas e premissas. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é
a moeda funcional da Corretora. Todas as informações apresentadas em Real foram con-
vertidas para o milhar, exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contá-
beis foram elaboradas com base no custo histórico e, quando aplicável, houve mensura-
ção a valor justo, conforme descrito nas principais práticas contábeis a seguir. As demons-
trações contábeis foram aprovadas pela Administração em 31 de janeiro de 2019. 3. Re-
sumo das principais práticas contábeis: a) Apuração de resultado: O regime de
apuração do resultado é o de competência. b) Disponibilidades: As disponibilidades são
representadas por recursos em moeda nacional, que são utilizados para gerenciamento
de seus compromissos de curto prazo, apresentando risco insignificante de mudança de
valor justo. c) Aplicações interfinanceiras de liquidez: São registradas pelo valor de
aquisição e acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. d) Títulos e va-
lores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários são classificados em suas respectivas ca-
tegorias de acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria „para negocia-
ção‰, são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo valor de mercado. Os classifi-
cados na categoria „disponíveis para venda‰ são avaliados pelo valor de mercado e os
classificados na categoria „mantidos até o vencimento‰ são contabilizados pelo custo de
aquisição, acrescido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos tí-
tulos classificados na categoria „para negociação‰ são contabilizados em contrapartida à
conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos clas-
sificados na categoria „disponíveis para venda‰ são contabilizados em contrapartida à con-
ta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva
dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do perí-
odo. Os títulos públicos foram apurados pelo preço médio de negociação, ou quando não
disponível, a Administração da Corretora adota parâmetro para cálculo do valor de merca-
do, obtido mediante técnica interna de precificação. Os valores de mercado das ações de
companhias abertas foram apurados, respectivamente, com base no preço de fechamen-
to na B3 S.A. Brasil, Bolsa Balcão no último pregão antes do encerramento do exercício e
no preço médio e nas taxas de juros divulgados pela ANBIMA no último pregão antes do
encerramento do exercício. e) Negociação e intermediação de valores: É demonstrada
pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos e valores a receber realizadas

na B3 S.A. Brasil, Bolsa Balcão, por conta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos
prazos regulamentares ou de vencimento dos contratos. f) Imobilizado de uso: É registra-
do pelo custo de aquisição, a depreciação é calculada pelo método linear, com base em
taxas estabelecidas de acordo com a expectativa de vida útil dos bens, sendo de 20%
a.a. para „Sistema de Processamento de Dados e Transportes‰ e de 10% a.a. para as
demais contas. g) Demais ativos circulantes e não circulantes: Os demais ativos são
registrados pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetári-
as auferidas. h) Demais passivos circulantes e não circulantes: São demonstradas
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços; As
provisões são reconhecidas no balanço quando há uma obrigação legal, ou constituída,
como resultado de um evento passado onde é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi-
ciente segurança. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido. i) Provisão para imposto de renda e contribuição social: A provi-
são para Imposto de Renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente a R$240. A Medi-
da Provisória nÀ 675, de 21 de maio de 2015 („MP‰), convertida na Lei nÀ 13.169, de 06
de outubro 2015, elevou a alíquota da Contribuição Social de 15% para 20% com vigên-
cia a partir de 1À de setembro de 2015 até 31 de dezembro de 2018. Não foram reco-
nhecidos eventuais créditos sobre prejuízos fiscais ou adições temporárias em função do
não atendimento à Resolução nÀ 3.059 do Conselho Monetário Nacional. j) Ativos e
passivos contingentes e obrigações legais: As contingências ativas e passivas e obri-
gações legais, fiscais e previdenciárias são avaliadas, reconhecidas e demonstradas de
acordo com os critérios definidos na Resolução nÀ 3.823/09 do Conselho Monetário Nacio-
nal. • Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de asses-
sores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. • As obri-
gações legais, fiscais e previdenciárias são demandas judiciais onde estão sendo contesta-
das a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos (impostos e contribuições). Es-
tão reconhecidos e provisionados, independentemente, da avaliação das chances de êxi-
to no curso do processo judicial. • Os ativos contingentes são reconhecidos quando a Ad-
ministração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. k) Lucro/ Prejuízo por Cotas:
Calculado com base na quantidade de cotas do capital integralizado na data do balanço.
4. Caixa e equivalentes de caixa    2018    2017
Disponibilidades        77      196
Caixa - 1
Depósitos bancários 11 54
Disponibilidades em moeda estrangeira 66 141
Aplicações interfinanceiras de liquidez   5.643   9.227
Letras Financeiras do tesouro   5.643   9.227
Total caixa e equivalente de caixa 5.720 9.423
5. Aplicações interfinanceiras de liquidez – compromissadas    2018    2017
Letras Financeiras do Tesouro   5.643   9.227

5.643 9.227
6. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários estão classificados em
„Títulos Disponíveis para Venda‰, e abaixo estão compostos por prazo de vencimento:
2018 Sem

venci- Até Acima
Carteira Própria mento 1 Ano de 1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras do Tesouro - 1.403 513 1.916 1.918
Notas do Tesouro Nacional - - 204 204 194
Ações Companhias Abertas         1          -              -             1       49
Sub-total 1 1.403 717 2.121 2.161
Vinculados à Prestação
  de Garantias (*)
Letras Financeiras do Tesouro          -          -         385         385    385
Sub-total - - 385 385 385
Vinculados ao Banco Central
Letras Financeiras do Tesouro          -          -      1.016      1.016 1.016
Sub-total          -          -      1.016      1.016 1.016
Total 1 1.403 2.118 3.522 3.562
2017 Sem

venci- Até Acima
Carteira Própria mento 1 Ano de 1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras do Tesouro - 278 3.541 3.819 3.822
Notas do Tesouro Nacional - - 181 181 177
Ações Companhias Abertas 1 - - 1 48
Sub-total 1 278 3.722 4.001 4.047
Letras Financeiras do Tesouro          -          -         361         361    362
Sub-total          -         -         361         361    362
Total 1 278 4.083 4.362 4.409
(*) A Corretora por estar classificada como Participante de Negociação (PN), mantém na
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, garantias em títulos públicos (LFT) para a
realização das operações de Bolsa de seus clientes. Esses títulos poderão ser negocia-
dos, quando da liberação de suas garantias. Durante os exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2018 e 2017 não houve reclassificação entre as categorias de títulos e valores
mobiliários. Em 31 de dezembro de 2018, foram registrados ajustes ao valor de mercado
sobre os títulos classificados na categoria de títulos disponíveis para venda, reconhecidos
em contrapartida no patrimônio líquido, pelo montante de R$ 40 (R$ 47 em 2017), sem
os efeitos tributários. As ações de companhias abertas estão custodiadas na Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Os títulos públicos estão custodiados na Câ-
mara de Custódia e Liquidação (CETIP) e no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC), respectivamente. Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e
2017, a Corretora não realizou operações com instrumentos financeiros derivativos.
7. Rendas a receber    2018    2017
Corretagens de câmbio a receber 69 212
Serviços prestados a receber 173 254
Comissões sobre agente fiduciário        99        10

341 476
8. Negociação e intermediação de valores              Créditos        Obrigações

   2018    2017    2018    2017
Devedores/credores - conta liquidação pendentes 1 4.323 6.067 15.565
Operações c/ ativos financeiros e mercadorias 62 - - -
Obrigações p/ neg. intermediação de títulos          1           -           -           -

64 4.323 6.067 15.565
As negociações e intermediações de valores correspondem às operações financeiras reali-
zadas na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão especificamente as operações efetuadas nos três
últimos pregões a serem liquidadas em D+1 e D+3.
9. Outros créditos - diversos
Circulante    2018    2017
Adiantamentos e antecipações salariais 31 52
Impostos e contribuições a compensar 128 126
Pagamentos a ressarcir 47 36
Valores a receber sociedades ligadas 15 -
Devedores diversos País      147        22

368 236
Não circulante    2018    2017
Devedores por depósito em garantia (b) 20.419 19.837
Devedores diversos País (a)   6.787   6.779

27.206 26.616
a) Refere-se a processo Fundiágua, constituído 100% para provisão de devedores duvi-
dosos; b) Devedores por depósito em garantia: encontram-se pendentes de julgamento,
perante o judiciário, ações promovidas pela Corretora questionando a legalidade de diver-
sos tributos e recursos trabalhistas, tendo sido constituídas as provisões necessárias, con-
forme apresentado na nota explicativa nÀ 12. Para tanto, a Corretora efetuou depósitos judi-
ciais que são atualizados mensalmente pelo índice SELIC, conforme identificados a seguir:

   2018    2017
IRPJ 13.509 13.099
CSLL 4.863 4.715
Finsocial 426 418
Pis 786 770
Outros      835      835

20.419 19.837
10. Imobilizado de uso                                                        2018             2017

Taxa Custo Depreciação Imobilizado Imobilizado
deprec. corrigido    acumulada          líquido          líquido

Instalações 10% 300 (277) 23 32
Móveis e
 equipamentos de uso 10% 464 (393) 71 104
Sistema de
 comunicação 10% 458 (434) 24 34
Sist. processamento
  de dados 20%       1.085            (1.041)                44                 75

2.307 (2.145) 162 245
11. Outras obrigações - Fiscais e previdenciárias
Curto prazo    2018    2017
Imposto e contribuições a recolher      429      690

429 690
As obrigações fiscais e previdenciárias referem-se as retenções sobre fornecedores, clientes
e terceiros a serem recolhidos de acordo com os prazos previstos nas legislações vigentes.
12. Outras obrigações – Diversas
Curto prazo    2018    2017
Obrigações por aquisição de bens e direitos 10 -
Provisão trabalhista 273 276
Provisões administrativas (a) 473 477
Credores diversos País          6      362

762 1.115
Longo prazo    2018    2017
Provisão para passivos contingentes (b) 20.352 19.770

20.352 19.770
a) As provisões administrativas são as obrigações contraídas junto aos fornecedores de
serviços, inclusive os de agentes autônomos de investimentos, os fornecedores de ma-
teriais e outros fornecedores; b) Os processos judiciais em curso foram objeto de consti-
tuição da provisão para contingências. Os processos judiciais em curso, cuja expectativa
de perda foi considerada provável pelos assessores jurídicos, foram objeto de constitui-
ção da provisão para contingências, o saldo das provisões constituídas e os respecti-
vos depósitos judiciais foram:

Saldo Depósito Saldo Depósito
contingências judicial(ativo) contingências judicial(ativo)
               2018               2018                2017               2017

IRPJ 13.509 13.509 13.099 13.099
CSLL 4.863 4.863 4.715 4.715
Finsocial 426 426 418 418
Pis 786 786 770 770
Outros                  768                 835                  768                 835
Total 20.352 20.419 19.770 19.837
A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:    2018    2017
Saldo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 19.770 18.801
Atualizações monetárias      582      969
Saldo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 20.352 19.770
A Corretora é parte em ações de naturezas tributária, trabalhistas, administrativo e cível,
envolvendo riscos de perda classificados pela Administração como possíveis, com base na
avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída, confor-
me composição e estimativa a seguir:
Tributárias    2018    2017
IRPJ, CSLL e IR Fonte 29.230 46.728
Cíveis
Perdas e danos 14.179 17.500
Trabalhista
Reclamação Trabalhista 20.982 20.768
Administrativo
Outros           -      870
Total 64.391 85.866
Natureza das contingências com estimativa de perda possível: Contingências
Administrativas: A Corretora é parte em processos administrativos que versam em sua
maioria, na discussão sobre o procedimento operacional e administrativo adotado pela
Corretora em consonância com a legislação pertinente que disciplina nosso segmento.
Contingências Cíveis: A Corretora é parte em ações indenizatórias, em sua maioria,
onde se questionam a efetivação de ordens de negociação e o advento de prejuízos de-
correntes de sua não realização ou de sua realização alegadamente adversa da solicita-
da. Estas ações indenizatórias encontram-se ainda pendentes de julgamento. Contingên-
cias Tributárias: A Corretora é parte em ações de cunho tributário, em sua maioria, que
envolvem o processo de desmutualização da então BM&F e da Bovespa. Também há de-
mandas em relação a alíquotas de tributos relacionados a despesas de intermediação. A
maior parte destas contingências encontram-se depositadas em juízo, conforme demons-
trado na nota explicativa 9c). Contingências Trabalhistas: A Corretora é parte em recla-
mações trabalhistas que tratam em sua maioria, de pedido de reconhecimento de vínculo
empregatício por parte dos Agentes Autônomos de Investimentos e a condenação nos
consectários legais daí advindos. 13. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital so-
cial é de R$ 5.918 (R$ 4.918 em 2017), divididos em 72.644 (51.642 cotas em 2017),
totalmente integralizadas por cotistas domiciliados no País. Em 27 de dezembro de 2018,
foi deliberado o aumento do capital social de R$4.918 para R$5.918, mediante a emissão
de 21.002 novas cotas, no qual o montante de R$1.000 foi integralizado no ato. Este
processo está em fase de aprovação pelo Banco Central do Brasil. Em 29 de dezembro
de 2017, foi deliberada a redução do capital social, de R$46.051 para R$ 4.918 para
compensar saldos de prejuízos acumulados até dezembro de 2016, tal redução não acar-
retou em cancelamento de cotas da Sociedade. Este processo foi aprovado pelo Banco
Central do Brasil em 22 de janeiro de 2018. b) Prejuízos acumulados: No exercício en-
cerrado em 31 de dezembro de 2018 houve rateios de prejuízos pelos cotistas no mon-
tante de R$ 3.936, sendo R$ 1.000 em 28 de fevereiro de 2018, R$ 620 em 25 de abril
de 2018, R$ 400 em 27 de junho de 2018, R$ 430 em 31 de julho de 2018, R$ 430 em
31 de agosto de 2018, R$ 426 em 28 de setembro de 2018, R$ 300 em 31 de outubro
de 2018 e R$ 330 em 30 de novembro de 2018. No exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 2017 houve rateios de prejuízos pelos cotistas no montante de R$ 1.700,
sendo R$ 1.100 em 31 de agosto de 2017 e R$ 600 em 27 de dezembro de 2017.
14. Transações com partes relacionadas: 14.1. Transações de intermediação: A
Corretora possui transações com outras partes relacionadas não tendo cobertura de se-
guro e quaisquer garantias dadas ou recebidas, conforme a seguir:

                    2018                     2017
Outras obrigações                                   .     Ativo/(passivo)     Ativo/(passivo)
Negociação e intermediação de valores
Devedores/credores  conta de liquidação pendente
Diretores e acionistas (a) (68) (95)
(a) As operações foram realizadas com base em taxas, prazos e valores usualmente prati-
cados no mercado na data das operações, considerando-se a ausência de risco.
14.2. Outras transações com partes relacionadas    2018    2017
Despesas administrativas - Aluguel (*)      151      156
Total 151 156
(*) A Corretora paga aluguel para empresa de parte relacionada: Karta Participações
Ltda. As operações realizadas em bolsa de valores pelos sócios representam um total em
corretagem de R$ 2.103 (R$ 232 em 2017). Deste montante, R$ 2.099 (R$ 229 em
2017) refere-se a desconto de corretagem nestas operações. As operações com a SLW
Administradora e Gestora de Recursos Ltda. referem-se substancialmente a comissão so-
bre serviços financeiros prestados, realizada a preços e condições usuais de mercado, ge-
rou uma despesa de R$ 114 (R$ 92 em 2017). 14.3. Remuneração do pessoal-chave
da Administração: A remuneração total do pessoal-chave da Administração para o exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 946 (R$ 898 em 2017), a qual é
considerada benefício de curto prazo. 15. Demonstração do resultado:
a) Receitas de prestação de serviços 2º sem/18    2018     2017
Assessoria técnica 2.004 3.693 3.744
Administração de fundos e sociedade de investimento 859 1.822 2.375
Comissões de colocação de títulos - - 35
Corretagem de câmbio 180 605 918
Corretagem de operações em bolsa 658 1.539 1.965
Serviços de custódia 250 551 388
Outros serviços           107      239       360
Total 4.058 8.449 9.785
b) Despesas de pessoal 2º sem/18    2018     2017
Despesas de honorários (479) (946) (898)
Despesas de benefícios (440) (891) (895)
Despesas de encargos sociais (479) (980) (1.009)
Despesas de proventos (1.331) (2.868) (3.073)
Despesas de treinamentos (6) (9) (6)
Despesas de remuneração de estagiários            (29)       (67)        (34)
Total (2.764) (5.761) (5.915)
c) Outras despesas administrativas 2º sem/18    2018     2017
Despesas de aluguel (171) (352) (387)
Despesas de comunicação (77) (179) (205)
Despesas de processamento de dados (705) (1.327) (1.267)
Despesas do sistema financeiro (222) (372) -
Despesas com comissões (763) (1.919) (2.173)

2º sem/18    2018    2017
Despesas de serviços técnicos especializados (1.051) (2.157) (3.595)
Despesas de transporte (71) (165) (179)
Despesas de amortização e depreciação (46) (104) (161)
Outras despesas administrativas          (379)     (703)     (731)
Total (3.485) (7.278) (8.698)
d) Despesas tributárias 2º sem/18    2018    2017
Despesas de ISS (176) (363) (414)
Despesas de COFINS (227) (449) (502)
Despesas de PIS (37) (73) (81)
Juros/ multas fiscais - - (282)
Processo PERT IRPJ/CSLL desmutualização do CETIP - - (323)
Outras despesas tributárias          (194)     (388)    (117)
Total (634) (1.273) (1.719)
e) Outras receitas operacionais 2º sem/18    2018    2017
Recuperação de encargos e despesas 1 2 34
Reversão de provisões operacionais - - 369
Juros 1 5 8
Créditos não identificados 5 5 -
Venda Carteira de Clientes 184 302 60
Outras               1        10        29
Total 192 324 500
f) Outras despesas operacionais 2º sem/18    2018    2017
Processo judicial / Ações de indenizações (246) (348) (205)
Processo multa CVM (30) (30) (252)
Perdas e furtos - (90) -
Outras            (22)       (41)       (78)
Total (298) (509) (535)
16. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido: O cálculo do impos-
to de renda e da contribuição social está assim representado:

                      2018                      2017
Apuração de IR/CS      IRPJ     CSLL      IRPJ     CSLL
Resultado antes da tributação sobre o lucro (3.540) (3.540) (3.625) (3.625)
(-) Participações estatutárias no lucro - - (10) (10)
Total (3.540) (3.540) (3.635) (3.635)
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis 16 16 322 322
Despesas marcação a mercado - - - -
Provisão para devedores duvidosos 47 47 96 96
Provisão de passivos contingentes cíveis - -
Processos CVM  não tributáveis - - (36) (36)
Contingencias Fiscais - - 252 252
Receitas de marcação ao mercado - - - -
Outras provisões temporárias - - (5) (5)
(Reversão) provisão para devedores duvidosos (69) (69) (153) (153)
(Reversão) de contingentes trabalhistas             -            -      (183)      (183)
Lucro real (3.546) (3.546) (3.342) (3.342)
Encargos de 15% IR / 20% CS
  + Adicional de 10% IR - - - -
Impostos e contribuições diferidos (*)             -            -        159       127
Total de imposto de renda
  e contribuição social - - 159 127
Em 31 de dezembro de 2018 a Corretora apresentava prejuízos fiscais e base negativa
da contribuição social no montante de R$ 23.793 (R$20.247 em 2017), para os quais a
Corretora registrou apenas a compensação do saldo utilizado para liquidação de tributos.
Para o saldo remanescente, é entendimento da administração não haver lucros históricos
ou projetados que permitam o reconhecimento de créditos tributários. (*) No processo do
PERT de 31 de agosto de 2017 foi utilizado prejuízo fiscal e base negativa da contribui-
ção social no montante de R$ 636, para amortização dos tributos, que gerou o IRPJ dife-
rido no montante de R$ 159 e contribuição social diferido no montante de R$ 127. 17.
Gerenciamento de Risco: 17.1. Estrutura de gerenciamento de risco: A avaliação
dos riscos é fundamental para a tomada de decisão na Corretora. Por isso, a Corretora
conta com uma estrutura de Gerenciamento de Riscos, que é constituída de acordo com
a natureza e o grau de complexidade dos negócios e atividades desenvolvidas. O resumo
das descrições das estruturas de gerenciamento de riscos está publicado em diretório de
acesso público, disponível no endereço http://www.slw.com.br/fatores_risco.asp. 17.2. Es-
trutura de gerenciamento de riscos operacionais: A Corretora tem aperfeiçoado conti-
nuamente seus sistemas tecnológicos voltados ao controle e prevenção de riscos, visando
reduzir possíveis perdas, por meio do acompanhamento constante de suas operações. Os
riscos inerentes à atividade são analisados e administrados diretamente pela diretoria
acompanhando o controle dos fatores de exposição a riscos de mercado, crédito e
institucionais. 17.3. Estrutura de gerenciamento de riscos de mercado: Risco de
mercado: é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da
flutuação dos valores de mercado de posições detidas pela Corretora. A Corretora possui
políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de mercado baseadas nas diretrizes
do Comitê de Basileia, estando em conformidade com a Resolução CMN nÀ 4.557/2017.
O gerenciamento do risco de mercado consiste em um conjunto de instrumentos para a
identificação, mensuração, a avaliação, o monitoramento e o controle do risco, com uma
clara definição de responsabilidades, níveis de alçada e de reporte. 17.4. Estrutura de
gerenciamento de risco de liquidez: Risco de liquidez pode ser entendido como a pos-
sível incapacidade da Corretora honrar suas obrigações, causada pela ocorrência de
desequilíbrios entre a entrada e saída de recursos no fluxo de caixa. A Corretora gerência
o risco de liquidez através do permanente monitoramento do fluxo de caixa esperado, de-
finição de níveis mínimos de liquidez, de um plano de contingência, da delegação de res-
ponsabilidades, de níveis de alçada e de reporte. Este gerenciamento é baseado nas di-
retrizes do Comitê de Basiléia, estando em conformidade com a Resolução CMN nÀ 4.557/
2017. 17.5. Estrutura de gerenciamento de risco de crédito: Conforme a Resolução
CMN nÀ 4.557/2017, a Corretora considera risco de crédito „a possibilidade de ocorrência
de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respecti-
vas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito
decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou
remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação‰.
Na Corretora, o gerenciamento do risco de crédito consiste na avaliação e no monitora-
mento de forma contínua da qualidade das operações de crédito, objetivando manter as
exposições em níveis considerados aceitáveis pela alta administração. 17.6. Estrutura de ge-
renciamento de capital: Em atendimento ao disposto na Resolução CMN nÀ 4.557/2017, a
Corretora constitui estrutura de gerenciamento de risco de capital. O gerenciamento de
risco de capital trata-se de um processo contínuo com os seguintes objetivos: 1) Monitora-
mento e controle do capital mantido pela Corretora; 2) Avaliação dos requisitos de capital
face aos riscos a que a Corretora está sujeita; e 3) Planejar as necessidades de capital,
considerando os objetivos estratégicos da Corretora. 17.7. Estrutura e gerenciamento
de risco socioambiental: A Corretora mantém políticas e procedimentos internos refe-
rentes às obrigações para o gerenciamento de risco socioambiental. Cumprindo com as
datas exigidas pelo Banco Central do Brasil; o processo de melhoria continua é praticado
diariamente e no momento de avaliação de novos clientes, como exemplo: possíveis casos
de trabalho escravo; crimes ambientais; informações dos diários oficiais, onde podemos
consultar detalhes de possíveis ações judiciais que envolvam crimes ambientais e outros.
Nossos procedimentos estão em permanente atualização e adaptação perante os depar-
tamentos envolvidos e à Alta Administração. Nas adaptações mencionadas acima, desta-
camos a utilização de nossos sistemas de gerenciamento de risco operacional também
para mapearmos as não conformidades, riscos e controles vinculados às exigências sócio
ambientais. 18. Limites operacionais (Acordo de Basileia): Em 31 de dezembro de
2018, a Corretora se enquadrou nos limites de capital e patrimônio compatível com o risco
da estrutura dos ativos, conforme normas e instruções estabelecidas pela Resolução nÀ
2.099/94 do Conselho Monetário Nacional e normas complementares. Conforme mencio-
nado na nota explicativa nÀ 1, a Corretora apresentou ao Banco Central do Brasil em de-
zembro de 2018 plano de ação para reenquadramento do limite operacional, que previa
o aumento de capital no valor de R$ 2.000, sendo integralizado em dezembro/2018 o
total de R$ 1.000 e a diferença a integralizar no decorrer do ano de 2019. O índice de
Basileia da Corretora em 31 de dezembro de 2018 era de 15,21% (5,90% em 2017).
19. Outras informações: A Corretora administra fundos e clubes de investimento, confor-
me composto abaixo:

Patrimônio Patrimônio
líquido  líquido

Administrado Administrado
Denominação                                           .                   2018                   2017
Fundos de investimento financeiro 41.214 44.998
Soc. Fundos carteiras inv. capital estrangeiro 60.161 82.262
Clubes de investimento 33.395 27.427
Fundos de ações 120.211 162.225
Outros fundos de renda variável              103.200                83.625

358.181 400.537
Em atendimento à Resolução nÀ 3.198 do Conselho Monetário Nacional, a Instituição, no
exercício, somente contratou a BDO RCS Auditores Independentes para a prestação de
serviços de auditoria externa, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro tipo
de serviço a Instituição. A política adotada atende aos princípios que preservam a inde-
pendência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam,
o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu
cliente ou promover os interesses deste. 20. Eventos Subsequentes: Não ocorreram até
a presente data eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações
contábeis, bem como as operações da Corretora.

A Diretoria
Reinaldo Dantas

Contador CRC 1 SP 110330/O-6

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

ção da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela audi-
toria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de au-
ditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas re-
feridas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avali-
amos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemen-
te se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não

Aos Administradores e Acionistas da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. São
Paulo - SP. Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstra-
ções contábeis da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“Corretora”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas de-
monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para os semestres e exercícios findos nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SLW Corretora de Valores
e Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para os semestres e exercícios findos nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações
contábeis: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada „Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis‰. Somos independentes em relação a Corretora, 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 funda-
mentar nossa opinião. Incerteza relacionada com a continuidade operacional e

desenquadramento operacional: Conforme mencionado na nota explicativa nÀ 1 às
demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2018 a Corretora apresenta prejuí-
zos acumulados, com sucessivos aportes realizados por seus cotistas controladores
para fazer face as suas necessidades imediatas de caixa. Está em andamento plano
de ação para que não haja mais desenquadramento em relação aos limites de capital
e patrimônio compatíveis com o seu risco de estrutura de ativos e consequente
reequilíbrio financeiro da Corretora, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário
Nacional. É esperado que estas medidas possam trazer a Corretora aos níveis de ren-
tabilidade que possam assegurar sua continuidade operacional. Nossa opinião não
está ressalvada em relação à este assunto. Responsabilidade da Administração pe-
las demonstrações contábeis: A Administração da Corretora é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções re-
levantes, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança e administra-

com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Corretora; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluí-
mos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza signi-
ficativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional do Corretora. Nossas conclusões es-
tão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em
continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 02 de abril de 2019.

BDO RCS
Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Paulo Sérgio Barbosa
Contador

CRC 1 SP 120359/O-8

1ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000134-
83.2012.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LILIAN SILVA WILLISH 
MARTOS, Brasileira, CPF 350.585.508-14 e RG nº 350312850, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que a requerente 
é credora da requerida pela importância de R$28.659,19 (Jan/2012) referentes ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, relativos a mensalidades vencidas e não 
pagas de 09/01/2007 a 31/12/2007. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,  pagar ou oferecer embargos. 
Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de fevereiro de 2019. 

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001806-
41.2014.8.26.0009. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado 
de São Paulo, Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SÉRGIO LUIZ 
ONORIO, Brasileiro, CPF 273.305.578-03, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC 
- Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que a requerente é credora do requerido pela 
importância de R$17.723,26 (Jan/2014) referentes ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
em benefício do requerido, relativos a mensalidades não pagas, referentes ao período letivo de 2009. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2018.  

1ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018950-
21.2009.8.26.0009. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NATALI 
PEREIRA DE GODOI, Brasileira, CPF 343.649.328-76, que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que a requerente é credora 
da requerida pela importância de R$7.904,89 (Dez/2009) referentes ao Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes, relativos a mensalidades vencidas e não pagas no ano 
letivo de 2005. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 14 de dezembro de 2018. 
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Especial

Mais de três anos após o rompimento 
da barragem da mineradora Samarco em 
Mariana (MG), centenas de pescadores 
atingidos em toda a bacia do Rio 
Doce ainda não receberam nenhuma 
indenização

Leo Rodrigues/ABr

Cada vez mais descrentes em relação à reparação dos 
danos, eles reclamam que a demora agrava os problemas 
fi nanceiros. Segundo a Fundação Renova, entidade criada 

para reparar os prejuízos decorrentes da tragédia, a difi culdade 
na indenização se dá por causa da informalidade desses pesca-
dores. Mas uma metodologia foi desenvolvida para superar os 
impasses neste ano.

Em linhas gerais, a proposta consiste na elaboração da chamada 
cartografi a da pesca, que reunirá as características da atividade 
em cada comunidade. Assim que ela estiver concluída, os pesca-
dores informais serão chamados e deverão entregar uma decla-
ração na qual mais dois pescadores confi rmam suas atividades. 
A partir daí, eles participarão de entrevistas de autonarrativa, 
cujo conteúdo será avaliado considerando sua compatibilidade 
com a cartografi a da pesca na região. Ao fi m do processo, será 
decidido o deferimento da indenização.

Essa metodologia, que ganhou o nome de Pescador de Fato, já 
está sendo testada em um projeto-piloto que envolve três comu-
nidades. Em dezembro do ano passado começou em Regência e 
Povoação, distritos de Linhares (ES), na foz do Rio Doce. Nesta 
semana, teve início a elaboração da cartografi a da pesca de Con-
selheiro Pena (MG). No fi m da mês, a população será chamada 
para uma reunião em que receberá explicações sobre o processo 
de atendimento. No segundo semestre, o projeto poderá ser 
estendido para o restante da bacia.

"A participação das comunidades pesqueiras foi fundamental 
para o desenvolvimento dessa proposta inovadora. O termo 'pes-
cador de fato' foi criado pelas próprias comunidades", diz André 
Vasconcelos, que atua no Programa de Indenização Mediada da 
Fundação Renova. Ele explica que há ainda outra alternativa que 
substitui a entrevista de autonarrativa. Trata-se da apresentação 
de documentos ofi ciais secundários que possam comprovar a ativi-
dade pesqueira. "Pode ser, por exemplo, a certidão de casamento 
ou a certidão de nascimento do fi lho que tenha sido registrada 
antes do rompimento da barragem, no qual esteja constando a 
profi ssão de pescador", explica. Nessa caso, embora elimine a 
necessidade da entrevista, o atingido ainda deve apresentar a 
declaração assinada por mais 
dois pescadores que reconheçam 
suas atividades.

André lembra que, em 2017, 
começaram a ser pagas indeni-
zações a pescadores que têm a 
carteira da pesca e o Registro 
Geral da Atividade Pesqueira 
(RGP) ativo no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento. Nesse sentido, a nova 
metodologia é voltada para os 
atingidos que atuavam na pesca 
comercial e tinham a atividade 
como principal fonte de renda, 
mas não têm o documento que 
ofi cializa a profi ssão ou estão 
com o RGP suspenso porque 
não atualizaram seus cadastros.

"Há pescadores que têm so-
mente carteiras antigas. Além disso, há ribeirinhos que, devido 
à sua simplicidade e ao seu modo de vida, muito ligado ao dia 
a dia da comunidade, não têm o documento. E diante dessa 
informalidade, esse público se viu alijado do processo e passou 
a demandar à Fundação Renova para que fossem reconhecidos 
entre os atingidos", disse André.

A mesma difi culdade foi enfrentada por Fernanda de Souza, 
moradora de Barra do Cuieté, um distrito de Conselheiro Pena. 
Ela participou, no início da semana, da ofi cina de elaboração da 
cartografi a da pesca, mas está descrente. "A Fundação Renova 
já veio aqui, fi zeram uma vistoria do nosso material. Tiraram 
fotos da rede, das tarrafas, das varas, do caíque. Chegamos a 
receber, em 2017, uma carta reconhecendo que fomos impac-
tados e informando que seríamos indenizados. Mas nunca saiu 
do papel", afi rmou.

Cartografi a é saída para indenizar 
pesca informal no Rio Doce

Fernanda explicou que ela e o marido tinham a pesca como 
única fonte de renda. Além de vender na própria comunidade, 
eles comercializam o pescado em Governador Valadares (MG), 
mas nenhum dos dois tinha a carteira e o RGP. Ela acrescentou 
que há peixes na região onde mora, mas não pesca porque não 
consegue vender, uma vez que a desconfi ança fez os clientes 
desaparecerem. Também há regras restritivas para a pesca no 
Rio Doce, que vigoram desde maio de 2017. Segundo Fernanda, 
sua situação fi nanceira nunca esteve tão ruim.

"Moramos de aluguel. Durante um tempo, meu marido fazia 
um bico aqui e ali de pedreiro, mas depois não conseguiu mais 
trabalho. Estamos sem renda e a ponto de sermos despejados 
porque não pagamos o aluguel neste mês. Meu marido acabou 
surtando e está internado. Estou com as contas de água e luz 
todas atrasadas. Antes atrasava uma conta, mas depois pagava. 

Agora está tudo atrasado. E fi quei sozinha para enfrentar esse 
monte de problema".

A falta de esperança também toma conta de seu Virgílio 
Pinto, outro pescador que não tem a carteira. "Já faz mais 
de três anos e não recebemos nada. Acho que não sai mais 
não. O dinheiro que a gente consegue dá para o aluguel e não 
sobra mais nada". Segundo ele, boa parte dos apetrechos que 
possui não tem mais serventia. "Meu estoque de anzóis fi cou 
todo enferrujado".

Tanto Fernanda quanto Virgílio reclamam que não recebem 
nem mesmo o auxílio emergencial mensal, que não configura 
verba indenizatória e deve ser pago a todos os atingidos que 
perderam renda. O valor é de um salário mínimo, acrescido 
de 20% para cada dependente, além do valor de uma cesta 

básica. Eles também afirmam 
não ter conhecimento de 
nenhuma assessoria técnica 
atuando entre os atingidos na 
região. A situação contraria 
um acordo firmado em novem-
bro de 2017 entre o Ministério 
Público Federal (MPF) e a 
Samarco. Ele estabelece que a 
Fundação Renova deve arcar 
com os custos da contratação 
de assessorias técnicas inde-
pendentes que auxiliem os 
atingidos a reivindicar seus 
direitos.

Segundo dados da Fundação 
Renova, até o dia 31 de janeiro 
de 2019, cerca de 9 mil pescado-
res já haviam sido reconhecidos 
como vítimas do impacto da 
tragédia de Mariana. Para esse 
público, foram desembolsados 
até o momento R$ 790 milhões, 
entre indenizações e auxílio 
emergencial.

Imagem aérea mostra a lama no Rio Doce, na cidade de Resplendor.

Fred Loureiro/Secom-ES

Avaliação
André Vasconcelos contou que a ideia das entrevistas de 

autonarrativa começou a se desenhar em abril de 2018 por 
meio do Conselho Consultivo da Fundação Renova, que inclui a 
participação de representantes dos pescadores. A entidade, no 
entanto, teria avaliado que lhe faltava legitimidade para avaliar 
os depoimentos dos atingidos. As lideranças pesqueiras também 
não se dispuseram a assumir a tarefa de dizer quem recebeu e 
quem não recebeu impacto.

Para solucionar o problema, o caminho encontrado foi esta-
belecer parâmetros que permitam a avaliação da autonarrativa. 
"Foi aí que nós identificamos a oportunidade de construir 
uma cartografia da pesca. É um mapa falado. Um mapa que 
traça perfis de pescadores de fato em cada comunidade. E 
as próprias comunidades pesqueiras de cada lugar vão nos 
dizer como se dá a pesca, quais são as espécies da região 
e atributos específicos de cada uma delas. Vão nos dizer, 
por exemplo, qual o período do ano de pesca, o horário do 
dia mais propício para cada espécie, quais os preparativos 
necessários, os apetrechos usados, os aspectos culturais da 
pesca na região".

Em Regência, onde o projeto-piloto está mais avançado, 80 
pessoas já estão na fase das entrevistas. Em Povoação, mais 46 
estão nessa etapa. A autonarrativa de cada atingido será gravada 
em áudio e vídeo. Para analisar a compatibilidade das entrevistas 
com a cartografi a da pesca foi contratada a empresa de consul-
toria Knowledge Media (KM), que deverá dispor de técnicos 
capacitados exclusivamente para a tarefa.

A proposta de valoração dos danos, elaborada pela Fundação 
Renova, também teria levado em conta reuniões periódicas com 
lideranças pesqueiras. O dano moral foi fi xado em R$ 10 mil. Já o 
dano material varia de acordo com cada caso. Em algumas situa-
ções, os equipamentos sofreram danos. Além disso, a maior parte 
do dano material diz respeito aos lucros cessantes, relacionados 
à renda que o pescador tinha e deixou de ter.

Segundo André, a metodologia foi bem recebida por lideranças 
da pesca. Ele avalia que um processo frágil poderia trazer proble-
mas às comunidades. "Eles também não queriam que pessoas que 
não são pescadores profi ssionais ou que nem são da comunidade 
se apresentassem e conseguissem se qualifi car para receber 
indenização. Eles se sentem injustiçados quando isso acontece. 
E há receio, por exemplo, de que ocorram migrações para essas 
regiões em busca desse tipo de reparação".

O advogado Leonardo Amarante, que representa diversas 
colônias de pescadores atingidas na tragédia, considera a ini-
ciativa positiva. "Vai atingir pessoas que, até então, estavam 
alijadas do processo. Tem que ter certa fl exibilidade para 
incluir os pescadores que não têm prova documental. Não 
conheço em detalhes a metodologia e, obviamente, é preciso 
ver os critérios que serão adotados. Mas acho que a saída é 
essa: chamar os pescadores para participar do processo ati-
vamente. Estava faltando isso".

Pesca de subsistência
Para mapear os atingidos pela tragédia de Mariana, a Fundação 

Renova organizou um cadastro dos moradores de municípios da 
bacia do Rio Doce que foram afetados. De acordo com André, cerca 
de 70% das pessoas que se cadastraram declararam impactos na 
pesca. "Vai desde pessoas que dependem da atividade para viver, 
até aqueles que pescam e comercializam eventualmente para 
complementar a renda e também os que pescam exclusivamente 
para subsistência", explica.

No caso dos pescadores que não tinham a atividade como 
principal fonte de renda, a indenização ocorre por outra dinâmi-
ca. De acordo com a Fundação Renova, a maioria dos atingidos 
que pescam para subsistência já foi indenizada por meio de 
um enquadramento socieconômico, pois integra as populações 
ribeirinhas de baixa renda, situadas a menos de um quilômetro 
do rio. Esse público, considerado mais vulnerável, foi prioriza-
do. "Sobre os demais pescadores de subsistência que não estão 
dentro desse critério, nós estamos em debate sobre a melhor 
forma de atendê-los. Ainda não temos a solução, mas estamos 
construindo", informou André.
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No início do século XX 

muito se falou sobre 

QI ou quociente de 

inteligência e foram 

desenvolvidos testes 

para poder classifi car 

o grau de inteligência 

das pessoas e quanto 

maior o QI, maior a 

inteligência, dizia-se

 

A inteligência intelectu-
al é a grande respon-
sável pelas soluções 

de problemas lógicos que 
exigem de nós a racionali-
dade. Através de diversas 
pesquisas, na década de 90, 
neurocientistas e psicólogos 
trouxeram à tona a presença 
do QE, quociente emocional.

Pelo QE ou inteligência 
emocional é que percebe-
mos ou melhor, sentimos o 
mundo, e é por intermédio 
dessa inteligência que te-
mos a empatia, motivação, 
capacidade de reagir a dor 
ou prazer.

Mais recentemente come-
çou a cogitar-se a hipótese de 
um terceiro “Q”, o QS (spiri-
tual quocient) ou inteligên-
cia espiritual, sendo essa 
responsável pela solução de 
problemas de sentido e valor 
e pelo funcionamento efi caz 
do QI e do QE. Seres huma-
nos são seres complexos e 
essencialmente espirituais. 
Se olharmos apenas o QI e 
o QE, seja em conjunto ou 
separadamente, não conse-
guimos explicar a complexi-
dade de nossa inteligência e 
tão pouco a necessidade que 
temos de encontrar sentido 
e valor no que fazemos.

Nossa inteligência espiri-
tual é que nos dá capacidade 
de escolher, é por ela que 
avaliamos se um determi-
nado caminho faz sentido 
ou não.

Atualmente, a maioria das 

pessoas tem enfrentado o 
que costumou-se chamar 
de crise existencial, que é 
a falta de sentido mais pro-
fundo na vida. Passamos a 
nos questionar sobre nossas 
vidas, profi ssões, escolhas, 
padrões comportamentais, 
impostos ou não pela famí-
lia e sociedade e com esses 
questionamentos houve um 
verdadeiro “bum” nas do-
enças de fundo psicológico 
mental.

Isso é refl exo de quando 
não temos as três inteligên-
cias funcionando juntas e 
se apoiando mutuamente. 
A inteligência espiritual é 
a inteligência da alma, que 
nada tem a ver com religião 
ou religiosidade. Trazendo 
para uma metáfora que 
gosto de contar é como se as 
religiões fossem os rios que 
desembocam no oceano e a 
inteligência espiritual fosse o 
oceano. A busca por sentido 
é a principal motivação da 
vida de uma pessoa.

Qual o signifi cado da minha 
vida? Do meu trabalho? Do 
meu relacionamento? Por 
que estou estudando o que 
estudo? Por que trabalho ou 
fundei essa empresa? Por 
que estou lendo esse artigo? 
A inteligência intelectual não 
é sufi ciente para responder 
essas ou outras perguntas, 
visto que racionalidade e 
nem mesmo o emocional 
são capazes de trazer o sen-
tido mais profundo dessas 
questões.

Somente a inteligência 
espiritual é capaz de nos tor-
nar conscientes dos nossos 
problemas existenciais e nos 
dá formas de solucioná-los, 
pois é daí que vem a nossa 
criatividade. 

(*) - É especialista em liderança e 
terapeuta holística de carreira. Ref. 

bibliográfi ca: Inteligência espiritual, 
Danah Zohar e Ian Marshall.

Você sabe o que 
é inteligência 

espiritual? 
Lucia Quintino (*)

Para veiculação
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 05 de abril de 2019 Página 7

DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunir em
assembleia geral ordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2019, às 12:00 horas, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, 
exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da companhia, relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) destinação do resultado
do exercício referido em “a” supra; (c) eleição dos membros da diretoria. Comunicamos 
que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e 
informações pertinentes às matérias a serem deliberadas, inclusive os documentos a que
se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. São Paulo, 28 de março de 2019 Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia 
geral ordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2019, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as
demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; (c) fixação da verba global
destinada à remuneração anual dos membros da diretoria; e (d) eleição dos membros do Conselho
da Administração. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede
social, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas, inclusive os 
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018. São Paulo, 28 de março de 2019 Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir 
em assembleia geral ordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2019, às 11:00 horas,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, 
exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da companhia, relativas 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) destinação do resultado do 
exercício referido em “a” supra; (c) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos
membros da diretoria; e (d) eleição dos membros do Conselho de Administração. Comunicamos 
que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos
e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas, inclusive os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. São Paulo, 28 de março de 2019 Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 18 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa
Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018; (ii) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleger
os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do Presidente e do
Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da
Companhia; (v) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (vi) atualizar o capital autorizado da
Companhia; e em Assembleia Geral Extraordinária: (vii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2019; (viii) fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2019; (ix) aprovar
a consolidação do Estatuto Social da Companhia; (x) rerratificar o aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia de 29 de novembro de 2018; e (xi) instruir o voto da Companhia, na condição de acionista única da Santo Antônio 
Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as
mesmas matérias constantes dos itens “i”, “ii”, “iii”, “iv”, “v”, “vii”, “viii” e “ix” acima no âmbito de sua subsidiária integral. Instruções
Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de 
mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo,
03 de abril de 2019. Madeira Energia S.A. - MESA. Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração.

Edital de Citação: Prazo 30 dias, Proc Nº 0003447-87.2011.8.26.05 26. expedido nos autos da 
Ação de Sumário. A Dra. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa, Juíza de Direito da 2ªVC 
do Foro de Salto-SP, na forma da lei. Faz saber a, Roseli Mendes da Cruz , réu ausente, incerto, 
que Rodovias das Colinas S/A move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em 
decorrência do acidente que ocorreu no dia 04/05/2010,por volta das 16h00min, o Requerido  
estava trafegando pela Rodovia na altura do quilômetro 078+800m, sentido Sul, com o veículo 
marca GM, modelo Monza, cor azul, ano 1982, placa BUH-0259, segundo o Boletim de Nº 
006455311. Ocor rência e relatório da Concessionária, o condutor perdeu o controle do veículo, 
devido a um problema no sistema de freio, vindo a colidir contra as defensas metálicas, causando 
engavetamento e danifican do o patrimônio publico sob concessão da rodovia. O referido acidente 
gerou diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela Requerente, sendo necessária a 
mobilização regional de empre gados, bem como a instalação de novo material em substituição ao 
danificado. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para 
a realização da obra e resguardo  da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, 
sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a 
Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 3.905,00, conforme demonstrativo 
anexo. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

K.PK.PK.PK.PK.P.R. INVESTIMENTOS S/A.R. INVESTIMENTOS S/A.R. INVESTIMENTOS S/A.R. INVESTIMENTOS S/A.R. INVESTIMENTOS S/A
CNPJ nº 23.361.939/0001-87

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento as 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 contabéis adotadas pela Sociedade, no Exercício encerrado em 31/12/2018. Colocamo-nos a disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer
esclarecimentos que julgarem necessários.

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2.018 e 2.017
Ativo  31.12.2018  31.12.2017
Ativo Circulante

Caixa e Bancos Conta Movimento 5.029,94 38.574,85
Clientes 77.860,92 1.470,64

Total do Ativo Circulante 82.890,86 40.045,49

Ativo não Circulante
Imobilizado Líquido 36.998,18 49.584,62

Total do Ativo não Circulante 36.998,18 49.584,62

Total do Ativo 119.889,04 89.630,11

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2018      31.12.2017
Passivo Circulante
Obrigações Tributárias 795,28 -
Retenções Tributárias 4.663,54 3.103,95
Fornecedores 13.464,40 24.640,94
Obrigações Previdenciárias 7.086,53 7.390,23
Provisões 9.128,77 7.242,67
Outras Obrigações 2.190,84 -

Total do Passivo Circulante 37.329,36 42.377,79
Patrimônio Líquido
Capital Social 2.205.540,00 200.000,00
Resultados Acumulados - Lucro Real (1.522.747,68) (719.221,03)
Resultado Liquido do Periodo (600.232,64) (803.526,65)
Adiantamento para Futuro
 Aumento de Capital - 1.370.000,00

Total do Patrimônio Líquido 82.559,68 47.252,32
Total do Passivo e
  Patrimônio Líquido 119.889,04 89.630,11

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercício Findos em 31 de Dezembro de 2.018 e 2.017
Total do

Adiantamento Patrimônio Líquido
Total do para Futuro e Adiantamento

Capital Prejuízos Patrimônio Aumento para Futuro
Descrição        Social  Acumulados        Líquido       de Capital  Aumento de Capital
Saldo em 31.12.2017    200.000,00 (1.522.747,68) (1.322.747,68)     1.370.000,00                  47.252,32
Integralização de Capital 2.005.540,00 - 2.005.540,00 (1.370.000,00) 635.540,00
Prejuízo do Exercício - (600.232,64) (600.232,64) - (600.232,64)
Saldo em 31.12.2018 2.205.540,00 (2.122.980,32)       82.559,68                    -                  82.559,68

Apresentação das Demonstrações Contabeis: As Demonstra-
ções Contabeis são elaboradas de acordo com as práticas
contabeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legislação soci-
etária, os pronunciamentos e as interpretações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contabeis(CPC) e as normas emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A empresa iniciou
suas atividades em 14 de Setembro de 2.015, a empresa possui

Notas Explicativas
por atividade preponderante a Prestação de Serviços de Adminis-
tração e/ou gestão de Fundos e de Carteira de Valores Mobiliári-
os para Pessoas Físicas ou Juridicas. O Capital Social Subscrito
é de R$ 2.205.540,00(Dois Milhões, Duzentos e Cinco Mil, Qui-
nhentos e Quarenta Reais) representados por 2.205.540 Ações
Ordinárias nominativas de R$ 1,00(Hum Real) cada.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2.019.

Demonstração do Resultado Para Exercicio Findos
em 31/12/2018 e 2017

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Para os Exercicios
Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - R$

Resultado com Receitas Operacionais   31.12.2018   31.12.2017
Receitas Operacionais 154.163,05 30.238,68
Impostos Incidentes (8.749,50) (3.636,29)

Resultado com a Locação de Imóveis 145.413,55 26.602,39
Despesas e Receitas do Exercicio
Despesas Administrativas (585.627,62) (535.807,13)
Despesas Comerciais - (342,63)
Taxas e Contribuições (15.752,62) (11.157,46)
Despesas Financeiras (4.791,79) (2.548,02)
Despesas Patrimoniais (12.586,44) (12.586,44)
Despesas Administrativas - Pessoal (71.896,07) (185.532,42)
Encargos e Contribuições (54.991,65) (82.154,94)

Total das Despesas do Exercicio (745.646,19) (830.129,04)
Resultado Liquido do Exercicio (600.232,64) (803.526,65)

Atividades Operacionais             2018           2017
Resultado Antes do IRPJ e CSLL (600.232,64) (803.526,65)
Ajustes: Depreciações e Amortizações 12.586,44 12.586,44
Lucro/Prejuizo Ajustado (587.646,20) (790.940,21)
Decrescimos/Acrescimos em Ativos
Contas a Receber Clientes (77.860,92) 2.083,92
Decrescimos/Acrescimos em Passivos
Fornecedores (13.464,40) (3.978,56)
Emprestimos e Financiamentos 2.190,84 -
Obrigações Trabalhistas e Tributárias        7.695,77      2.582,90
Caixa líquido Originária das
 Atividades Operacionais    (669.084,91) (790.251,95)
Atividades de financiamento
Adiantamento para Futuro
 Aumento de Capital(AFAC) (1.370.000,00) 740.000,00
Aumento de Capital   2.005.540,00                -

     635.540,00   740.000,00
Aumento (Redução)
  das Disponibilidades     (33.544,91)   (50.251,95)
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
Inicial 38.574,85 88.826,80
Final         5.029,94     38.574,85
Aumento das Disponibilidades       33.544,91    50.251,95

Paulo Aristakessian
Diretor

João Carlos Granero
Contador C.R.C.: 1SP199020/O-3

Edital Citação, prazo de 20 dias. Processo Nº 1044771-18.2015.8.26.0100. O(a) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo. Dr(a) Mario Chiuvite Júnior, na 
forma da lei, etc. Faz Saber a(o) aos Correu Geraldo Fernandes Dias CPF Nº 600.916.066-91, 
que ADIDAS AG E OUTROS, ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas 
de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e Variações, 
para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos 
prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que 
Contestem a presente ação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 14 de Março de 2019. 

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  442.804,02 450.799,81
Caixa e Equivalentes de Caixa  1.921,88 496,49
Clientes  28.014,22 34.999,99
Adiantamento a Empregados  1.530,17 3.965,58
Tributos a Recuperar  411.337,75 411.337,75
Não Circulante  102.771.638,68 102.739.596,24
Créditos a Receber  191.250,00 191.250,00
Títulos a Receber  12.905.512,47 12.905.512,47
Investimentos  89.674.876,21 89.642.833,77
Total do Ativo  103.214.442,70 103.190.396,05

Passivo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  45.902,11 51.660,66
Fornecedores  - 3.447,83
Obrigações Trabalhistas e Sociais  26.689,58 30.814,18
Obrigações Tributárias  19.212,53 17.398,65
Não Circulante  18.119.618,95 18.108.132,95
Créditos de Pessoas Ligadas  18.119.618,95 18.108.132,95
Patrimônio Líquido  85.048.921,64 85.030.602,44
Capital Social  55.599.089,00 55.599.089,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial  1.623.035,01 3.246.070,02
Reservas de Lucros  27.826.797,63 26.185.443,42
Total do Passivo  103.214.442,70 103.190.396,05

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro 2018
  2018/R$ 2017/R$
Receita Operacional Bruta
Serviços e Arrendamentos  672.467,11 678.464,53
(-) Impostos sobre Serviços 
 e Arrendamentos  39.139,18 40.167,97
Receita Operacional Líquida  633.327,93 638.296,56
Despesas Administrativas  593.424,13 598.650,06
Impostos e Taxas  291,43 2.277,04
Despesas Financeiras  1.030,24 1.003,14
Outras Receitas  32.042,44 1.660.810,76
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  70.624,57 1.697.177,08
Imposto de Renda e Contribuição Social  52.305,37 52.106,38
Lucro Líquido do Exercício  18.319,20 1.645.070,70
Lucro Líquido por Ação  0,000001 0,000041

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2018/R$ 2017/R$
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Lucro / Prejuízo Líquido do exercício  18.319,20 1.645.070,70
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  (32.042,44) (1.660.810,76)
Lucro / Prejuízo Líquido Ajustado  (13.723,24) (15.740,06)
Redução (Aumento) de contas do ativo
Créditos a Receber  6.985,77 (34.999,99)
Outros Ativos  2.435,41 4.931,58
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  (3.447,83) 3.447,83
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (4.124,60) (15.918,07)
Obrigações Tributarias  503,09 721,11
Imposto de Renda e Contribuição Social  1.310,79 1.310,79
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (10.060,61) (56.246,81)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  11.486,00 56.236,43
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  11.486,00 56.236,43
Fluxo de caixa do exercício  1.425,39 (10,38)
Saldo no início do exercício  496,49 506,87
Saldo no final do exercício  1.921,88 496,49
Fluxo de caixa do exercício  1.425,39 (10,38)

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos 
bancários (R$1,00 em 2018 e R$225,45 em 2017) e aplicações fi-
nanceiras (R$1.920,88 em 2018 e R$271,04 em 2017). 
3- Participações societárias:  % de
  Capital Partici- Patrimônio
Empresa  Social pação Líquido
Cotonifício Guilherme 
 Giorgi S/A  42.600.442,00 22,85 (109.901.188,26)
Metalúrgica 
 Aricanduva S/A  3.583.582,00 93,17 2.471.672,54
Refinaria Nacional 
 de Sal S/A  46.485.104,00 75,31 111.206.492,42

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A.
CNPJ 61.339.172/0001-89

Relatório da 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, 13 de Março de 2019.

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Ajustes de Avaliação Patrimonial Reserva de Lucros Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2016  55.599.089,00 4.869.102,60 22.917.340,14 83.385.531,74
Reserva de Lucros  - - 3.104.698,12 3.104.698,12
Reserva Legal  - - 163.405,16 163.405,16
Reserva de Reavaliação  - (1.623.032,58) - (1.623.032,58)
Saldos em 31/12/2017  55.599.089,00 3.246.070,02 26.185.443,42 85.030.602,44
Reserva de Lucros  - - 1.640.438,25 1.640.438,25
Reserva Legal  - - 915,96 915,96
Reserva de Reavaliação  - (1.623.035,01) - (1.623.035,01)
Saldos em 31/12/2018  55.599.089,00 1.623.035,01 27.826.797,63 85.048.921,64

4- O Capital Social é de R$55.599.089,00 totalmente integralizado e
representado por 40.025.750.252 ações ordinárias sem valor nomi-
nal.  5- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo
regime de competência. 6- O Imposto de Renda e a Contribuição
Social são apurados com base no lucro presumido.

Comer muito e/ou de modo errado é a principal causa de 
alguns dos fatores de risco das doenças cardiovasculares, 
como a obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol e 

triglicérides elevados. “Por isso, é fundamental alimentar-se 
bem, de maneira equilibrada e sem excessos”, salienta a Profa. 
Dra. Nagila Raquel Teixeira Damasceno , diretora executiva do 
Departamento de Nutrição da Socesp. 

Com exceção de pacientes com diagnóstico de doenças e res-
trições alimentares (alergias e intolerâncias alimentares), cujas 
escolhas alimentares têm ser mais específi cas, a população deve 
optar por uma alimentação natural, variada e adequada a sua faixa 
etária. Abaixo, a nutricionista relaciona os alimentos que podem 
ser mais benéfi cos ou nocivos à saúdo do coração. Também faz 
sugestões de como podemos compor cardápios diários pensando 
na saúde cardiovascular atual e futura: 

ALIMENTOS benéfi cos para o coração

 • Peixes de água frias - fontes de ômega 3. O consumo 
regular favorece a ingestão de gorduras mais saudáveis e 
redução de produtos cárneos ricos em gorduras saturadas e 
colesterol. Atualmente, os benefícios de alimentos ricos em 
ômega-3 vão além da redução do LDL-c (colesterol ruim) e 
aumentar do HDL-c (colesterol bom). O ideal é se alimentar 
de peixes pelo menos 2 vezes por semana. 

 • Alho – rico em substâncias antioxidantes, esse alimento con-
tém substâncias com efeito dilatador dos vasos sanguíneos, 
que auxiliam no controle da pressão arterial. 

 • Aveia – Rica em Fibras solúveis, são consideradas essenciais 
à redução da absorção de gorduras, devendo fazer parte das 
escolhas alimentares diárias.

 • Oleaginosas (castanhas, nozes etc.) – Têm em sua 
composição grande parte de gorduras monoinsaturadas 
e poli-insaturadas, as quais promovem manutenção e até 
elevação do bom colesterol (HDL), além do magnésio que 
ajuda a reduzir pressão arterial. 

 • Canela – Estudos sugerem que a canela auxilia no metabo-
lismo dos açúcares, contribuindo para a redução da glicemia 
pós-prandial - aumento do nível de glicose na corrente san-
guínea cerca de dez minutos após uma refeição. Isso auxilia 
na prevenção de doenças associada à resistência à insulina.

Alimentação saudável é aliada na 
luta contra doenças cardiovasculares

Por ocasião do Dia da Saúde e Nutrição, comemorado no último de 31, data ofi cial do Ministério da 
Saúde, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) reforça importância dos bons 
hábitos alimentares na prevenção contra doenças do coração

 • Laticínios desnatados - estudos comprovam que o Cálcio 
e Magnésio presentes neste alimento, aliados aos produtos 
de sua fermentação natural, auxiliam no controle da pressão 
arterial e na redução da adiposidade abdominal. A escolha 
pelos produtos desnatados mantém esses nutrientes e reduz 
o consumo de gorduras saturadas e colesterol.

ALIMENTOS nocivos quando

consumidos inadequadamente:

 • Açúcar – Promove elevação de glicemia, insulina, peso 
corporal, e está relacionado diretamente com a obesidade e 
Diabetes, que representam importantes fatores de risco para 
as doenças cardiovasculares. Recomenda-se que o consumo 
de açúcar não ultrapasse 10% das calorias diárias de um in-
divíduos saudável e se limite a 5% naqueles que necessitam 
controlar fatores de risco cardiovasculares.

 • Sal - Principal fonte de sódio da dieta. Quando em excesso, 
pode-se elevar a pressão arterial. Atualmente há diversos 
tipos de sal no mercado, entretanto, todos, devem ser con-
sumidos com moderação, sendo recomendado eliminar o uso 
de substitutos industrializados do sal de cozinha.

 • Carnes processadas - Ricas em gorduras saturadas, sal 
e outros conservantes químicos ricos em sódio. Podem ser 
consumidos somente em situações de exceção e não devem 
fazer parte do hábito alimentar da população.

 • Gordura Trans (ou óleos hidrogenados parcialmen-

te) – São as gorduras mais nocivas ao coração e chegam 
a ser proibidas em países ricos e desenvolvidos. Apesar do 
Brasil possuir limites para a presença desse tipo de gordura 
nos produtos industrializados, a maioria não atende essas 
restrições, deixando a população vulnerável ao consumo de 
alimentos falsamente isentos de gorduras trans. 

Fazem parte da elaboração de diversos alimentos industriali-
zados (biscoitos, sorvetes, chocolate, pizzas, massas congeladas, 
etc), devendo seu consumo ser reduzido ao máximo possível. 
Impactam negativamente no colesterol ruim (LDL) e reduzem 
o bom (HDL), favorecem à resistência à insulina e tem pro-
priedades pro-infl amatórias. Fonte e mais informações: (www.
socesp.org.br).
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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
SEXTA 05 de Abril de 2019. Dia de São Vicente Ferrer, Santa Cata-
rina Tomás, e Dia do Anjo Lauviah, cuja virtude é a compreensão. Dia 
Nacional de Luta pela Educação. Hoje aniversaria o comentarista Valter 
Casagrande Junior que nasceu em 1963, a atriz Krista Allen que faz 47  
anos e a atriz Lisandra Souto que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau tem espírito competitivo, dinamismo, 
é autoconfi ante e ousado. A determinação o faz superar os obstáculos 
para a conquista de suas realizações; sua personalidade forte o leva 
a ocupar posições de liderança, mas precisa evitar ser exigente. Nor-
malmente desenvolve talento para a concretização de seus objetivos, 
embora, quase sempre, precisem de muita luta e perseverança, embora 
determinação é o que não lhe falta. O seu sistema nervoso se excita com 
facilidade, gosta de falar e possui uma grande atração pessoal. No lado 
negativo tende a ser exageradamente sentimental.

Dicionário dos sonhos
HERANÇA – Receber, morte em família ou perda de 
posição. Pequena, afl ição. Perde-la, cuidado, pois corre 
perigo de miséria. Receber, aviso de felicidade no jogo 
durante três dias. Números de sorte: 07, 19, 28, 52 e 99

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

Esta sexta é o primeiro dia da lunação . A Lua na fase Nova faz a gente sentir e absorver a energia de Áries. Esta 

infl uência está disponibilizando coragem, impulso e força para trilharmos novos caminhos. Porém, temos que 

saber onde estamos pisando. É necessário também ter planejamento e estratégia. A Lua faz aspectos tensos com 

Saturno e Plutão que nos lembram que temos que ter disciplina e trabalho para colocar nossos planos em prática. 

Agora temos que nos deparar com alguns limites, nos responsabilizar por nossas escolhas e se não respeitarmos as 

regras, seremos cobrados. A noite deve ser mais leve. A Lua em bom aspecto com Júpiter nos deixa mais otimistas. 

A Lua vai fi car fora de curso a partir das 23h16 e aí tudo pode acontecer na noite desta sexta. 
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A Lua na fase Nova faz a gente sentir 
e absorver a energia de Áries. Esta 
influência está disponibilizando 
coragem, impulso e força para 
trilharmos novos caminhos. Um 
período de grande energia pessoal 
com o Sol em seu signo e a Lua em 
Aquário para ter cooperação das 
pessoas. 84/784 – Vermelho.

A sexta-feira só não é boa para 
assuntos de dinheiro, mas é seu 
dia favorável da semana. Comece a 
preparar novos planos para executar 
depois que passar seu aniversário. 
Até lá cuide melhor de sua saúde, 
resolvendo algumas diferenças para 
ter paz na vida. 04/404 – Cinza.

Fique perto dos familiares e amigos, 
vai precisar do apoio deles para algo 
que pretende realizar. Um novo 
contato pode trazer redefi nições 
para a sua carreira profi ssional. 
Como elemento negativo o dia dá 
um humor mais instável e reação à 
palavra. 94/394 – Amarelo.

A falta de ânimo, indisposição e 
situações vagas e confusas podem 
se apresentar nesta sexta. O fi m 
de semana será bom para fazer e 
tomar decisões que foram adiadas. 
Defenda seus ideais e aquilo que 
acredita e comece a mudar o que 
não lhe agrada. 93/393 – Verde.

Dê mais atenção e carinho às 
pessoas queridas, pois irá precisar 
delas, já que sozinho pode muito 
pouco neste momento. É preciso 
compartilhar para que possa lucrar 
mais. O sentimento de coletividade e 
forte, mas não deixe de se importar 
com você mesmo. 56/556 – Amarelo.

É melhor seguir as tendências e dei-
xar maiores esforços para semana 
que vem. As emoções estarão sendo 
mais percebidas, por isso use nesta 
sexta o seu lado mais emocional e 
abra o coração dizendo que sente 
pelas pessoas íntimas. A noite deve 
ser mais leve.  68/468 – Branco.

Força interior e disposição para a 
atividade sexual. Mantendo o seu 
ritmo de vida esta sexta-feira para 
o dia ser mais leve. Nos assuntos de 
dinheiro saiba compartilhar e terá 
grande força que o impulsionará a 
elevar-se e conseguir o que deseja 
de alguém. 93/693 – Verde.

A Lua faz aspectos tensos com Sa-
turno e Plutão que nos lembram que 
temos que ter disciplina e trabalho 
para colocar nossos planos em 
prática. Cuide melhor da saúde e 
faça viagens. A noite deve ser mais 
leve. A Lua em bom aspecto com 
Júpiter nos deixa mais otimistas. 
87/587 – Cinza.

As emoções estarão sendo mais 
percebidas e seguidas, por isso 
teremos mais barulho. Com pode 
usar a sensibilidade para realizar 
mudanças. Irá resolver situações 
pendentes na vida social, junto de 
amigos e familiares e será mais feliz. 
55/555 – Branco.

A falta de ânimo, indisposição e 
situações vagas e confusas podem 
se apresentar nesta sexta. O Sol na 
casa três em Áries ajuda a realizar 
mudanças preparadas. Com a Lua 
em Áries na fase Nova saiba compar-
tilhar com as pessoas suas tarefas, 
não queira fazer tudo sozinho. 
49/349 – Lilás.

A vida pode sofrer grande transfor-
mação e uma revisão deve ser feita. 
Período bom para algo realizado por 
conta própria que tende a render 
bons lucros. As emoções estão in-
tensas e profundas em um momen-
to em que a sensibilidade aumenta 
a graus altos. 15/415 – Azul.

A Lua fora de curso no fi nal da noite 
aconselha manter a rotina depois 
das onze. Talvez precise de ajuda 
no setor profi ssional, mas o melhor 
será mostrar sua competência. Faça 
uma revisão para colocar tudo em 
ordem na vida ainda neste mês de 
abril. 84/584 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para afastar invejosos em sua casa Quando uma 
pessoa invejosa entra em sua casa, acaba deixando 
nela as marcas de sua inveja e isso é alimento que 
atrai tudo que é negativo para dentro de seu lar. Para 
evitar isso e afastar os invejosos que vão a sua casa, 
faça o seguinte. Tenha sempre na porta da entrada um 
tapete que, após lavado, foi deixado de molho ao sol, 
por uma hora, numa bacia de água com um punhado 
de sal grosso, três galhinhos de guiné, três de arruda e 
três de alecrim. Sem pre que uma pessoa invejosa visitar 
a sua casa, a inveja fi cará presa no tapete.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CÓDIGO DE ACESSO PARA O E-SOCIAL
Empresas optantes pelo simples, para o envio do eSocial tem que 
ter certificado digital ou pode ser feito através de código de acesso e 
senha? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O FUNCIONÁRIO RECEBIA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E 
MUDOU DE LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMO PROCEDER 
PARA CALCULAR AS FÉRIAS ATUAIS?

Conforme determina o artigo 142 da CLT, o empregado perceberá, 
durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da 
sua concessão. Portanto, se na data da concessão das férias não 
mais receber adicional de periculosidade, este não comporá a 
base de cálculo das férias e a empresa não deve fazer a média 
do período em que percebeu a parcela.

PLANO DE SAÚDE NO E-SOCIAL
Como a empresa deve informar o plano de saúde no eSocial? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

IMPOSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Quais os impostos da folha de pagamento (INSS, FGTS) serão emitidos 
via EFD-REINF e/ou DCTF/WEB? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTÁ DISPENSADA 
DA ENTREGA DO EFD-REINF?  

Esclarecemos, conforme IN RFB nº1.701/17 que empresa optante pelo 
Simples Nacional não está excluída da entrega da EFD-Reinf.

RETIFICAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Empresa necessita retificar as obrigações acessórias: EFD Reinf e a DCTF 
Web. Como proceder e qual o valor da multa? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Refl exõesRefl exõesRefl exões

No total, 2.375 trabalhadores foram submetidos

a condição análoga à escravidão. 

A lista denuncia pela 
prática do crime 187 
empregadores, entre 

empresas e pessoas físicas.
No total, 2.375 trabalhadores 

foram submetidos a condi-
ção análoga à escravidão. Na 
lista constam empregadores 
que foram adicionados na 
relação entre 2017 e 2019. 
Na lista, a maioria dos casos 
está relacionada a trabalhos 
praticados em fazendas, obras 
de construção civil, ofi cinas de 
costura, garimpo e mineração.  

A legislação brasileira atual 
classifi ca como trabalho análo-
go à escravidão toda atividade 
forçada - quando a pessoa é 
impedida de deixar seu local 
de trabalho - desenvolvida sob 
condições degradantes ou em 
jornadas exaustivas. Também é 
passível de denúncia qualquer 
caso em que o funcionário seja 

vigiado constantemente, de 
forma ostensiva, por seu patrão.

De acordo com a Coorde-
nadoria Nacional de Erradi-
cação do Trabalho Escravo 
(Conaete), jornada exaustiva 
é todo expediente que, por 
circunstâncias de intensidade, 
frequência ou desgaste, cause 
prejuízos à saúde física ou 
mental do trabalhador, que, vul-
nerável, tem sua vontade anu-
lada e sua dignidade atingida.

Já as condições degradantes 
de trabalho são aquelas em 
que o desprezo à dignidade 
da pessoa humana se instau-
ra pela violação de direitos 
fundamentais do trabalhador, 
em especial os referentes a 
higiene, saúde, segurança, 
moradia, repouso, alimenta-
ção ou outros relacionados 
a direitos da personalidade.

Outra forma de escravidão 

contemporânea reconhecida 
no Brasil é a servidão por dívida, 
que ocorre quando o funcio-
nário tem seu deslocamento 
restrito pelo empregador sob 
alegação de que deve liquidar 
determinada quantia de dinhei-

ro. O Ministério Público do Tra-
balho disponibiliza, em seu site, 
um canal para registro de de-
núncias de crimes que atentem 
contra os direitos dos trabalha-
dores. A notifi cação pode ser 
feita de forma anônima. (ABr) 

Lista suja do trabalho escravo tem 
187 empregadores

O ministério da Economia divulgou na quarta-feira (3) a atualização do cadastro de empregadores que tenham 
submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, conhecido como lista suja do trabalho escravo
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Cada infl uenciador, da sua maneira, dita tendências para 
seus seguidores. 

Saber eleger qual infl uenciador representa os valores de 
uma empresa é uma missão difícil, porém mais difícil que isso 
é defi nir (à exaustão) as obrigações e deveres advindos desta 
parceria. Na prática as negociações acontecem de um jeito 
fl uido, muitas vezes através de mero acordo verbal, ou simples 
trocas de mensagens por correio eletrônico. 

Essa interação costuma ser remunerada em dinheiro ou via 
permuta de bens e serviços. Mas quem garante que o infl uen-
ciador fará os posts prometidos, nos horários esperados e com 
as fotos combinadas? E se ele não fi zer? Quem poderá dizer 
que os produtos ofertados não passam de “presentes”, sendo 
mera liberalidade dele agradecer perante seu público.

Empresas responsáveis e preocupadas com sua imagem devem 
resguardar suas relações através de bons contratos que defi nam: 
número de posts, processo para escolha das fotos, aprovação 
prévia do texto a ser postado, valor a ser pago, bem como o 
momento do pagamento e recolhimento dos impostos aplicáveis.

Além destas regras básicas negociais vale a pena garantir que 
o infl uenciador informe seu público sobre o acordo comercial 

existente com as partes, esclarecendo que determinado post 
não é uma opinião pessoal do Infl uenciador, mas sim uma 
propaganda remunerada.

Justamente para cumprir esta recomendação, é que a ABRADI 
sugeriu o uso de algumas hashtags no post, tais como #promo 
e #publi. A falta de informação pode caracterizar propaganda 
invisível ou oculta, e até sofrer responsabilização civil com base 
no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É direito básico do consumidor identifi car imediatamente a 
publicidade, devendo a empresa garantir “a proteção contra a 
publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos 
ou desleais (…)”.  Nos Estados Unidos já temos notícias de 
imposição de penalidades a alguns Infl uenciadores Digitais que 
não deixaram claro o vínculo publicitário de seus anúncios. É 
bem possível que o Brasil siga esta tendência.

São muitos questionamentos para uma única resposta: apenas 
um bom contrato de parceria poderá deixar tudo esclarecido 
entre as partes, sem dúvidas. Como já dizia aquele velho ditado 
popular “o combinado não sai caro”.

(*) - É advogada do escritório Braga & Moreno.

Contratos para infl uenciadores digitais
Maria Carla Fontana Gaspar Coronel (*) 

FLUXO DA ALMA - Mensagem de Kate Spreckley

Sua Alma existe em um fl uxo de energia, que você acessa 
através do seu coração. Um plano para toda a existência da sua 
Alma é mantido dentro desse fl uxo de energia. Quando você 
acessa conscientemente seus reinos, você desperta a sabedoria, 
os insights e a orientação nele contidos. Com esta informação, 
você é capaz de viver a vida motivada pela inspiração, clareza, 
direção e foco de sua Alma. O acesso ao fl uxo de energia da sua 
Alma lhe fornece as informações necessárias para seguir em 
frente. Nos próximos dias, semanas e meses confi e em como 
sua vida começa a se revelar.Sua alma sabe exatamente o que 
está fazendo e por quê. Confi e no fl uxo e no que você está sendo 
chamado a fazer. No seu nível mais profundo, você sabe que é a 
verdade da sua Alma que está guiando e infl uenciando todos os 
aspectos da sua vida. https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond -reginamadrumond@yahoo.com.br



O cenário atual das 

relações comerciais 

entre a China e os EUA 

favorecem a posição 

no Brasil no mercado 

internacional com as 

exportações de soja

O agronegócio brasileiro 
está muito bem estru-
turado e possui pontos 

fortes relevantes que garantem 
a competitividade no cenário 
internacional: recursos huma-
nos profi ssionais e qualifi ca-
dos, boa capacidade de gestão 
na produção e comercialização 
das commodities agropecuá-
rias, clima e topografi a de solo 
favoráveis que nos permitem 
produzir mais de uma safra, 
bom nível de desenvolvimento 
tecnológico, alta capacidade 
de produção de maquinário e 
insumos agrícolas, e grande ex-
tensão de terras com potencial 
agrícola ainda não cultivada. 

O país também é precursor 
da criação do sistema de in-
tegração lavoura, pecuária e 
fl oresta (ILPF), que permite, 
simultaneamente, o cultivo de 
grãos, de forma saudável e sus-
tentável, junto com a produção 
pecuária e com a manutenção 
do eucalipto como reserva 
neste contexto integrado. 
Este sistema, um dos mais 
modernos no mundo, permite 
a geração de vários benefícios 
adicionais permitindo que toda 
a cadeia ganhe na geração de 
valor e que produtor possa oti-
mizar recursos, mão-de-obra e 
maquinários. 

De fato, o Brasil possui 
pesquisadores de ponta e 
tem adotado o que há de mais 
moderno na prática agrícola, 
desde o desenvolvimento e uso 
da biotecnologia até a aplica-
ção destes sistemas integrados 
de produção como acontece 
com o ILPF. Apesar de investir 
no que há demais moderno 
em tecnologia de campo, o 
agricultor brasileiro ainda não 
se profi ssionalizou em gestão 
de tecnologia. Este profi ssio-
nal ainda precisa se preparar 
para a revolução digital – seja 
na adoção da agricultura de 
precisão, no uso da inteligência 
artifi cial ou big data. 

Junto com o desafio da 
gestão deste universo agro e 
tecnológico, outro obstáculo 
é instruir os agricultores a 
lidar com o compartilhamento 
de informação. Este público 
ainda teme que seus dados 
sejam compartilhados ou ven-
didos, muitos ainda não vêm 
vantagens em compartilhar 
as informações. A defi ciência 
de compreensão é facilmente 
notada na subjetividade que 
ainda é muito presente na 
produção e no processo de 
classifi cação de sementes e 
grãos.

Na falta de automação na 
coleta de informações; na 
baixa precisão na coleta atual 
de dados e falta ou defi ciência 
de conectividade nas fazendas. 

Quando se fala em conectivida-
de o ponto também é crítico, a 
grande maioria dos agriculto-
res ainda possuem internet a 
rádio em suas fazendas e um 
grupo mínimo deles possui 
via satélite. A difi culdade de 
aquisição e os preços são os 
principais entraves.

O mundo é tecnológico e 
digital. Os sistemas e tecno-
logias são desenvolvidos e 
se multiplicam todos os dias 
para facilitar todas as rela-
ções da sociedade mundial.  
Conexão e uso de dados, de 
forma inteligente, não apenas 
impulsionam os negócios, mas 
os mantém sustentáveis e 
competitivos hoje e nos pró-
ximos anos. Dados precisam 
ser gerados, armazenados e 
cruzados para que produzam, 
em tempo real, informações 
precisas que suportem as to-
madas de decisão e melhorem 
a rentabilidade dos negócios 
em todos os mercados. 

Diante deste atual cenário 
é preciso que se invista em 
sistemas de gestão em toda 
a cadeia do agronegócio. Não 
basta gerar dados, é preciso 
conectá-los e analisá-los da 
forma correta para que sejam 
usados de forma eficiente. 
Não adianta ter dados se não 
tivermos sistemas de gestão. 
Não adianta ter sistemas se 
não existir conexão.  

O uso da Inteligência Ar-
tifi cial (AI) proporcionará o 
aprendizado de máquinas e o 
aprimoramento de sistemas e 
processos produtivos, redução 
de perdas e desperdícios na 
produção de alimentos até 
a orientação na tomada de 
decisão do produtor rural, 
posicionamento de produtos 
agrícolas nos mercados in-
ternos e externos, bem como 
para a agregação de valor aos 
produtos. A AI Infl uenciará 
nas decisões de toda a cadeia.

Ainda como tendência, o 
controle de decisões ligadas à 
cadeia produtiva, como irriga-
ção e aplicação de fertilizantes 
e insumos, poderá ser realizado 
de forma automatizada, pos-
sibilitando um maior controle 
das condições da lavoura. 
Enquanto uns engatinham, 
outros despontam e investem 
pesado para serem referência 
na adoção de tecnologia no 
setor agro, como é o caso da 
SCL Agrícola, que adota desde 
2016 investimentos e testes de 
todos os novos conceitos de 
tecnologia como IoT (internet 
das coisas), cloud, drones e big 
data em suas fazendas. 

Assim como a SCL o grupo 
Scheffer investe pesado e tem 
a meta de se tornar referência 
e liderar a vanguarda tecnoló-
gica nos próximos dois anos. A 
virada digital tende a favorecer 
as empresas que investem em 
inovação e que deverão, por 
esta razão, alçarem o topo 
em performance em seus 
segmentos.

(*) - É diretora de Agronegócios na 
Senior (cintia.leitao@senior.com.br).

Agronegócio passa por 
virada digital e pede 

gestão para alavancar
Cintia Leitão
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em 31 
de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em milhares 

de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) básico e diluído por ação)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

      Adianta-
      mento
      para
 Nota  Re- Lucros Divi- futuro
 expli- Capital serva acumu- dendos aumento
Saldos em 1º de  cativa   social    legal     lados    retidos de capital    Total
 janeiro de 2017  135.030 12.271 105.554 103.662 2.260 358.777
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital  - - - - - -
Aumento de capital 
 em 28 de abril 11.a)  2.260 - - - (2.260) -
Reversão dos dividendos 
 propostos em 2017 11.a)  - - - 8.825 - 8.825
Dividendos pagos  - - - (38.200) - (38.200)
Prejuízo líquido do exercício          -     -     (2.869)       -       -   (2.869)
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2017  137.290 12.271 102.685 74.287 - 326.533
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital  - - - - - -
Lucro líquido do exercício  - - 38.875 - - 38.875
Constituição de reserva legal 11.b)  - 1.944 (1.944) - - -
Dividendos propostos  - - (36.931) - - (36.931)
Dividendos pagos          -      -  (29.413)  (74.287)           - (103.700)
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2018  137.290 14.215   73.272             -           - 224.777

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida 13 138.193 86.076
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados 14     (86.710)     (64.551)
Lucro bruto  51.483 21.525
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais 14 (16.868) (20.089)
Despesas gerais e administrativas 14 (1.892) (2.179)
Despesas tributárias  (40) (121)
Provisão (reversão) de riscos e demandas judiciais  (429) 2.217
Outras despesas operacionais             (37)                 -
Lucro antes das receitas e despesas fi nanceiras  32.217 1.353
Receitas fi nanceiras 15 14.884 6.190
Despesas fi nanceiras 15       (4.966)       (8.065)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
 renda e da contribuição social  42.135 (522)
Imposto de renda e contribuição social correntes 9 (5.099) (3.921)
Imposto de renda e contribuição social 
 com recolhimentos diferidos 9          1.839          1.574
Lucro (prejuízo) líquido do exercício         38.875       (2.869)
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação - R$ 12            0,28         (0,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 38.875 (2.869)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa 
 líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
 Ajuste a valor presente sobre clientes (4.366) (2.688)
 Provisão para distratos e provisão para perda de créditos (2.951) 1.900
 Provisão (reversão) de riscos e demandas judiciais 429 (2.217)
 Variação monetária e juros, líquidos (10.802) (459)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.839) (1.574)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber 115.451 89.008
 Imóveis a comercializar 49.989 10.139
 Outros créditos (221) (4.644)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Adiantamento de clientes (3.279) (922)
 Fornecedores (2.058) (12.918)
 Outros passivos          4.754          2.240
Caixa líquido gerado pelas operações 183.982 74.996
Imposto de renda e contribuição social pagos (4.910) (3.774)
Juros pagos        (6.544)       (7.062)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais      172.528        64.160
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de aplicações fi nanceiras (96.250) (78.449)
Resgate de aplicações fi nanceiras      106.984        67.079
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento        10.734      (11.370)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Captação de empréstimos e fi nanciamentos 51.251 60.305
Amortização de empréstimos e fi nanciamentos (127.753) (88.417)
Pagamento de dividendos   (103.700)      (38.200)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento   (180.202)     (66.312)
Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa       3.060     (13.522)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5.676 19.198
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 8.736 5.676

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2018 31/12/2017
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 38.875 (2.869)
Outros componentes do resultado abrangente                  -                 -
Resultado abrangente total do exercício        38.875       (2.869)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Phaser Incorporação SPE S.A. (“Companhia”) possui propósito espe-
cífi co que consiste no desenvolvimento de empreendimento imobiliário de uso residencial e co-
mercial no imóvel localizado no município de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua General Ma-
noel Azambuja Brilhante, 400 - Centro, com prazo determinado em consonância com o 
desenvolvimento do empreendimento. 2. Apresentação das demonstrações fi nanceiras e 
principais práticas e políticas contábeis: 2.1. Base de apresentação: As demonstrações fi -
nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que in-
cluem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações técni-
cas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade - CFC, e normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Os 
aspectos relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o 
entendimento da Administração da Companhia, conforme descrito na nota explicativa nº 2.9. 
alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/18 sobre a aplica-
ção do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15). As demonstrações fi nanceiras são apre-
sentadas em milhares de reais. A moeda funcional para a preparação das demonstrações fi nan-
ceiras é o real (R$) e, exceto se indicado de outra forma, as transações foram registradas pelo 
custo histórico. 2.2. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis signifi cativas: Julga-
mentos: a preparação das demonstrações fi nanceiras requer que a Administração faça julga-
mentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despe-
sas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das 
demonstrações fi nanceiras. Estimativas e premissas: as principais premissas e estimativas 
estão discutidas a seguir: • Custos orçados: são regularmente revisados, conforme a evolução 
das obras e os ajustes com base nesta revisão são refl etidos nos resultados. • Tributos e deman-
das administrativas ou judiciais: a Companhia está sujeita no curso normal de seus negócios a 
investigações, auditorias, processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, 
tributária, trabalhista, ambiental, societária e direito do consumidor, entre outras. Dependendo do 
objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos administrativos podem ser movi-
dos contra a Companhia e podem afetar adversamente os resultados. Com base na sua melhor 
avaliação e estimativa, suportada por seus consultores jurídicos, a Companhia avalia a necessi-
dade de reconhecimento de provisão. • Avaliação do valor recuperável de ativos (“impairment”): 
a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deteriora-
ção ou perda do valor recuperável dos ativos não fi nanceiros. Quando essas evidências são 
identifi cadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para 
deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O principal grupo de contas 
sujeitas à avaliação de recuperação são os imóveis a comercializar. Em 31 de dezembro de 2018, 
não foram identifi cados indicadores de perda. 2.3. Instrumentos fi nanceiros:  (a) Ativos fi nan-
ceiros não derivativos - classifi cação e mensuração: A Companhia classifi ca ativos fi nancei-
ros não derivativos nas seguintes categorias: ativos fi nanceiros mensurados pelo custo amortiza-
do, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do 
resultado (VJR). Essa classifi cação tem como base as características dos fl uxos de caixas contra-
tuais e o modelo de negócios para gerir o ativo da entidade, ou pode ser designado no reconheci-
mento inicial ao valor justo por meio do resultado de forma irrevogável. A Companhia mensura os 
ativos fi nanceiros a custo amortizado quando: os fl uxos de caixas contratuais serão mantidos até 
o fi nal e que seu objetivo é tão somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em 
datas específi cas, para mensuração é utilizado o método da taxa efetiva de juros. A Companhia 
mensura os ativos fi nanceiros pelo valor justo por meio de resultado quando o objetivo for a 
gestão imediata do seu “caixa”, de forma a ter a liberdade para venda ou não de seu ativo. Esses 
ativos são mantidos para receber fl uxos de caixa contratuais e vender. Caixa e equivalentes de 
caixa - representado por numerário existente no caixa, contas correntes bancárias, mensuradas 
com base no custo amortizado, com seus efeitos reconhecidos no resultado. Aplicações fi nancei-
ras - referem-se a aplicações em fundo não exclusivo de investimentos cujo vencimento é de 
curto prazo e com alta liquidez e encontram-se disponíveis para negociação. Nas datas de encer-
ramento das demonstrações fi nanceiras, todas as aplicações fi nanceiras estão mensuradas com 
base no custo amortizado com os seus efeitos reconhecidos no resultado. Contas a receber, pro-
visão para perdas de crédito esperadas (“PCE”) e distrato - os créditos a receber de clientes 
(circulante e não circulante) apresentados como contas a receber são provenientes das vendas 
de unidades dos empreendimentos imobiliários, sendo o valor do saldo devedor dos contratos 
atualizado monetariamente em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste e des-
contado a valor presente. A provisão para perdas de crédito esperadas e provisão de distratos, 
quando necessárias, são constituídas em montante considerado sufi ciente pela Administração, 
considerando os riscos envolvidos, para cobrir as perdas prováveis na realização dos créditos. 
Para os créditos decorrentes de contratos de venda de unidades em construção são aplicados os 
procedimentos descritos na Nota Explicativa nº 2.9. Os montantes referentes à atualização mo-
netária dos valores a receber são registrados no resultado do exercício, na rubrica “Receita de 
venda de imóveis”, até a entrega das chaves, e como “Receitas fi nanceiras” (juros ativos), após 
a entrega das chaves. (b) Impairment de ativos fi nanceiros: A Companhia avalia a necessida-
de de reconhecimento de perdas por impairment, para todos ativos fi nanceiros avaliados a custo 
amortizado. O valor da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor presen-
te dos fl uxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros original dos ativos fi nancei-
ros e seu valor contábil, sendo sua diferença reconhecida no resultado do exercício. Se, num pe-
ríodo subsequente, o valor da perda por impairment diminuir, a reversão dessa perda 
reconhecida anteriormente, também impactará na demonstração do resultado. (c) Passivos fi -
nanceiros não derivativos - Classifi cação e mensuração: A Companhia classifi ca passivos 
fi nanceiros não derivativos nas seguintes categorias: passivos fi nanceiros mensurados ao custo 
amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado. Um passivo fi nanceiro é classifi cado e 
mensurado inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação diretamen-
te atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos fi nanceiros são mensurados pelo 
custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. Os passivos fi nanceiros são mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado quando do reconhecimento inicial e de forma irrevogável, 
eliminarem ou reduzirem diferenças entre ganhos e perdas dos descasamentos que ocorreria de 
mensuração de ativos e passivos. Os instrumentos fi nanceiros são reconhecidos conforme des-
critos a seguir: (i) Ativos e passivos fi nanceiros não derivativos - reconhecimento e desre-
conhecimento: A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos fi nanceiros são 
reconhecidos na data da negociação quando a Companhia se tornar parte das disposições con-
tratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo fi nanceiro quando os direitos con-
tratuais aos fl uxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao 
recebimento dos fl uxos de caixa contratuais sobre um ativo fi nanceiro em uma transação na qual 
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fi nanceiro são transferidos. 
Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos fi nanceiros trans-
feridos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. A Companhia desreconhece um 
passivo fi nanceiro quando sua obrigação contratual é retirada (por pagamento ou contratualmen-
te), cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos fi nanceiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha um direito 
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (ii) Instrumentos fi nanceiros 
derivativos, incluindo contabilidade de hedge: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a 
Companhia não possuía transação envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 2.4. Imó-
veis a comercializar: Representados pelo custo de aquisição dos terrenos, acrescidos dos cus-
tos de construção e outros gastos relacionados ao processo de desenvolvimento dos empreendi-
mentos em construção, cujas unidades ainda não foram comercializadas. Os encargos 
fi nanceiros de empréstimos e fi nanciamentos voltados para o desenvolvimento dos imóveis são 
capitalizados durante sua formação e realizados ao resultado de acordo com as vendas das uni-
dades. Após a conclusão das obras, os encargos incorridos são reconhecidos como despesa fi -
nanceira. 2.5. Provisão garantia: Constituída em montante julgado necessário para cobrir gastos 
com manutenção em empreendimentos cobertos no período de garantia. A provisão é constituída 
em contrapartida do resultado (custo) à medida que os custos de unidades vendidas incorrem; 
eventual saldo remanescente não utilizado da provisão é revertido após o prazo de garantia ofe-
recida. 2.6. Provisão para riscos e demandas judiciais: A provisão para demandas judiciais é 
reconhecida quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resul-
tado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liqui-
dar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. A Companhia se utiliza da avaliação 
até a última instância judicial para determinar a necessidade de reconhecer provisão, conside-
rando o histórico e perspectivas futuras de conclusão dos processos. 2.7. Imposto de renda e 
contribuição social: Conforme permitido pela legislação fi scal, as receitas relacionadas às 
vendas de unidades imobiliárias são tributadas com base no regime de caixa. Em cada ano fi scal, 
a Companhia, desde que atenda aos requisitos legais, pode optar por apurar o lucro tributável 
utilizando o critério do lucro real ou do lucro presumido e/ou patrimônio de afetação. No critério de 
apuração pelo lucro presumido, o lucro é presumido à razão de 8% (contribuição social sobre o 
lucro líquido a razão de 12%) sobre as receitas brutas, sobre as quais se aplicam as alíquotas 
regulares do respectivo imposto de renda (25%) e contribuição social (9%). Para o caso de patri-
mônio de afetação, o imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre as receitas 
decorrentes da atividade de incorporação aplicando-se as taxas de 1,26% e 0,66%. Tributos 
correntes com recolhimento diferido: O imposto de renda e a contribuição social são diferidos 
em decorrência das diferenças temporárias apuradas entre o regime de caixa adotado fi scalmen-
te e o regime de competência contábil e são registrados no passivo circulante e não circulante, 
conforme projeção de sua realização. 2.8. Ajuste a valor presente de contas a receber e de 
passivos: Os saldos de contas a receber a prazo de unidades não concluídas e passivos, foram 
ajustados a valor presente considerando a taxa de desconto a variação das Notas do Tesouro 
Nacional - série B (NTN-B). 2.9. Apuração do resultado de incorporação e venda de imóveis: 
Nas vendas de unidades em construção, são observados os seguintes procedimentos: O custo 
incorrido (custo do terreno, construção e outros gastos inerentes à respectiva incorporação imo-
biliária) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado. Para as 
unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é apropriado ao estoque. As receitas de 
vendas são apropriadas ao resultado, utilizando-se o método do percentual de conclusão - “POC” 
de cada empreendimento, sendo esse percentual mensurado em razão do custo incorrido em 
relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos. Os montantes das receitas de 
vendas reconhecidas superiores aos valores efetivamente recebidos de clientes são registrados 
em ativo circulante ou não circulante, na rubrica “Contas a receber”. Os montantes recebidos de 
clientes superiores aos valores reconhecidos de receitas são contabilizados na rubrica “Adianta-
mentos de clientes” no passivo circulante. A receita de venda é reconhecida pelo seu valor justo, 
em função do ajuste a valor presente efetuado sobre as contas a receber de empreendimentos em 
construção. 2.10. Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação: O resultado por ação básico e 
diluído é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e a 
média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. 2.11. IFRS novas 
e alteradas em vigor no exercício corrente: Na preparação dessas demonstrações fi nanceiras, 
a Administração da Companhia considerou, quando aplicável, novas revisões e interpretações às 
IFRS e aos pronunciamentos técnicos, emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que en-
traram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis iniciados a partir de 1° de janeiro de 
2018. A adoção dessas Normas e Interpretações não teve impacto relevante sobre as divulgações 
ou os valores apresentados nestas demonstrações fi nanceiras e estão descritas a seguir: 2.11.1. 
Impacto da adoção inicial do CPC 48 (IFRS 9) - Instrumentos Financeiros (substitui o CPC 
38 - IAS 39): O CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: estabelece requerimentos para reco-
nhecer, mensurar e classifi car Ativos Financeiros, Passivos Financeiros e alguns contratos de 
compra ou venda de itens não fi nanceiros. Os novos requerimentos de classifi cação e mensura-
ção de Ativos Financeiros são baseados em fl uxos de caixa contratuais e modelos de negócios, e 
Passivos Financeiros baseados no reconhecimento inicial destes instrumentos. A natureza da 
alteração e os principais impactos decorrentes da adoção do CPC 48/IFRS 9 Instrumentos Finan-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Ficamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclare-
cimentos referentes ao exercício. São Paulo, 21 de março de 2019

ceiros, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, são: Classifi cações de ativos e passivos 
fi nanceiros: O CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros elimina as antigas categorias do CPC 
38/IAS 39 para Ativos Financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e dis-
poníveis para venda e, no reconhecimento inicial, os Ativos Financeiros são classifi cados como 
mensurados a: custo amortizado, valor justo em outros resultados abrangentes e valor justo por 
meio do resultado. Perda por redução ao valor recuperável (“impairment”): Em relação à 
redução ao valor recuperável de ativos fi nanceiros, o CPC 48 (IFRS 9) requer um modelo de per-
das de crédito esperadas. Após a análise da Administração da Companhia, optou-se por mensu-
rar provisões para perdas com contas a receber por um valor igual a perda de crédito esperada 
para a vida inteira onde concluiu-se que a adoção inicial dessa norma a partir de 1º de janeiro de 
2018 não apresentou impactos relevantes na mensuração da provisão para perdas em contas a 
receber de clientes. 2.11.2. CPC 47 (IFRS 15) - Receitas de Contratos com Clientes: O CPC 
emitiu o pronunciamento técnico CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente (IFRS 15), novo pro-
nunciamento contábil que trata do reconhecimento de receita, com aplicação inicial para os 
exercícios ou períodos iniciados em/ou após 1º de janeiro de 2018. A Companhia reconhece a 
receita referente aos contratos com clientes, utilizando a metodologia do “Percentage of Comple-
tion Method - POC”, conforme nota explicativa nº 2.9. 2.12. IFRS novas e revisadas emitidas e 
não aplicáveis: Na data de autorização destas demonstrações fi nanceiras, a Companhia não 
adotou as IFRS novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não aplicáveis.
Pronunciamento  Descrição                   Vigência     
CPC 6 R2 (IFRS 16) - 
 Operações em 
 arrendamento 
 mercantil

Estabelece princípios para o reconhecimento, 
mensuração, apresentação e divulgação 
de arrendamentos para ambas as partes 
na transação.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 1º de janeiro 
de 2019.

ICPC 22 (IFRIC 23) - 
 Incerteza sobre 
 tratamento de 
 impostos sobre o lucro

Esclarecer a contabilização de posições 
fi scais que ainda não foram aceitas pelas 
autoridades fi scais.

Exercícios 
iniciados em/ou 
após 1º de janeiro 
de 2019.

IFRS 17 - Contratos 
 de seguro

Auxiliar os usuários a compreender melhor 
a exposição aos riscos, a lucratividade e a 
posição fi nanceira dos seguradores.

Exercícios iniciados 
em/ou após 1º de 
janeiro de 2022.

A Administração não espera que a adoção das normas listadas tenha um impacto relevante 
sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia em períodos futuros. 
3. Caixa e equivalentes de caixa: 31/12/2018 31/12/2017
Caixa 34 29
Bancos conta movimento     8.702     5.647
     8.736     5.676
4. Aplicações fi nanceiras: O saldo em 31 de dezembro de 2018 de R$17.859 (R$27.241 
em 31 de dezembro de 2017) refere-se a aplicações em fundos de investimentos não ex-
clusivos, mensuradas com base no custo amortizado com seus efeitos reconhecidos no 
resultado, registradas de acordo com as necessidades de caixa da Companhia. As taxas 
médias de remuneração destas aplicações estão em 100% do CDI (98% do CDI em 2017).
5. Contas a receber: 31/12/2018 31/12/2017
Contas a receber de clientes 89.482 191.465
Provisão para distrato e Provisão para perda (i)  (38) (6.548)
Ajuste a valor presente      -      (4.366)
     89.444     180.551
Circulante     49.188   133.966
Não circulante     40.256     46.585
(i) Contém efeitos na norma CPC 48 - Instrumentos Financeiros (IFRS 9). Valores líquidos de ajuste 
a valor presente registrados ao resultado do exercício, receita de R$4.366 em 31 de dezembro de 
2018 (receita de R$2.688 em 31 de dezembro de 2017). Os valores de ajuste a valor presente 
foram revertidos em linha com a conclusão das obras. A composição da parcela do ativo não cir-
culante, em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, por ano de recebimento, é demonstrada a seguir:
Ano  31/12/2018 31/12/2017
2019 - 9.605
2020 7.960 7.804
2021 6.608 6.191
A partir de 2022     25.688     22.985
     40.256     46.585
6. Imóveis a comercializar: 31/12/2018 31/12/2017
Imóveis concluídos 137.882 166.201
Imóveis em construção (i)  - 20.702
Terreno para futura incorporação (ii)  23.955 22.819
Encargos fi nanceiros 7.435 10.472
Adiantamento para fornecedores      -       829
   169.272   221.023
Circulante 169.272 198.204
Não circulante - 22.819
(i) Empreendimento Imobiliário Jardins do Brasil - Atlântica foi concluído em 2018. (ii) Terreno 
para futura incorporação, com previsão de lançamento em 2019, no complexo de empreendi-
mentos Jardins do Brasil. A Administração da Companhia avalia anualmente seus estoques 
de unidades imobiliárias concluídas e terrenos, a preço de mercado, e com base no resul-
tado dessas avaliações verifi ca a necessidade de ajuste, por redução do valor recuperável. 
7. Empréstimos e fi nanciamentos:   Vencimento 31/12/ 31/12/
Instituição fi nanceira Objeto   Moeda Encargos             fi nal   2018    2017
Banco Bradesco S.A. Crédito  TR + 9,0% Julho
  imobiliário R$ a 9,5% a.a.  de 2021 15.665 92.895
Circulante     6.735 39.024
Não circulante     8.930 53.871
Os empréstimos e fi nanciamentos obtidos são atrelados ao desenvolvimento de obras, cuja 
garantia é a hipoteca do próprio imóvel e direito sobre créditos de clientes. Nos contratos 
destes fi nanciamentos não estão previstas cláusulas de vencimento antecipado (“cove-
nants”) atreladas com índices fi nanceiros da Companhia. A movimentação dos empréstimos 
e fi nanciamentos pode ser assim demonstrada: Juros
 Saldo inicial Cap- Amorti- Juros incor- Saldo fi nal
Empréstimos   31/12/2017  tação      zação  pagos   ridos 31/12/2018
 e fi nanciamentos   92.895  51.251 (127.753) (6.544)   5.816     15.665
8. Adiantamentos de clientes: Não há saldo correspondente aos valores recebidos de clien-
tes em excesso à receita obtida pela evolução fi nanceira do empreendimento, de acordo com 
os critérios descritos na nota explicativa nº 2.9, em 31 de dezembro de 2018 (R$3.279 em 
31 de dezembro de 2017). 9. Tributos com recolhimento diferido: O IRPJ, a CSLL, o PIS e a 
COFINS diferidos são calculados tomando-se por base as receitas apropriadas ao resultado 
do exercício que não foram realizadas fi nanceiramente. O recolhimento é efetuado à medi-
da que os respectivos recebimentos ocorrem, em conformidade com o estabelecido pela 
legislação fi scal. Os saldos no passivo circulante e passivo não circulante são como segue:
 31/12/2018 31/12/2017
IRPJ com recolhimento diferido 1.071 2.314
CSLL com recolhimento diferido 561 1.229
PIS e COFINS com recolhimento diferidos      1.767      3.688
      3.399      7.231
Circulante 1.789 5.370
Não circulante 1.610 1.861
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam 
a seguinte reconciliação:
Correntes e diferidos                  31/12/2018 31/12/2017
Receita bruta deduzida dos cancelamentos de vendas 141.229 88.044
Receita de juros sobre contas a receber 12.392 4.922
Rendimentos de aplicações fi nanceiras      1.286      1.268
   154.907     94.234
Efeito do imposto de renda e da contribuição no exercício    (3.260)        (2.347)
Correntes (5.099) (3.921)
Diferidos 1.839 1.574
A apuração das alíquotas de imposto de renda e contribuição social do regime de patrimônio de 
afetação é de 1,92% das receitas de vendas e juros sobre clientes e de 34% sobre as receitas 
fi nanceiras. 10. Provisão para riscos e demandas judiciais: Em 31 de dezembro de 2018, 
a Companhia não possui ativos contingentes com ganhos prováveis passíveis de divulgação. 
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cíveis e trabalhistas, 
a Administração constituiu provisão em montante considerado sufi ciente para cobrir prováveis 
perdas, que totalizaram em R$987 em 31 de dezembro de 2018 (R$558 em 31 de dezembro 
de 2017). A Companhia é parte em processos judiciais, cuja probabilidade de perda é possível. 
Em 31 de dezembro de 2018, o total era de R$2.258, sendo R$412 de demandas judiciais de 
natureza trabalhista e R$1.846 de demandas judiciais de natureza cível (R$1.953 em 31 de 
dezembro de 2017, referente a processos de natureza cível). 11. Patrimônio líquido: a) Capi-
tal social: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social é de R$137.290, dividido em 
137.290.226 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Alterações societárias ocor-
ridas - 2018: Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2018 foi autorizada 
a destinação do prejuízo líquido do período de 2017 para conta de lucros acumulados, sendo 
absorvido pelo lucro acumulado da Companhia. Alterações societárias ocorridas - 2017: 
Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017 foi autorizado o aumento de 
capital mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC no 
montante de R$2.260, com subscrição de 2.260.000 novas ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal. Adicionalmente, foi aprovada a destinação do resultado de 2016, exceto a 
distribuição dos dividendos de R$8.825, os quais fi carão alocados como lucros acumulados até 
o momento de sua distribuição, tendo em vista que os recursos fi nanceiros da Companhia es-
tão vinculados aos empreendimentos imobiliários, que se encontram submetidos ao regime do 
patrimônio de afetação, na forma da lei 10.931/04. b) Destinação dos lucros: Do lucro líquido 
do exercício, 5% são destacados para fi ns de constituição de reserva legal, até que atinja o 
montante de 20% do capital social. Após a constituição da reserva, o saldo se houver, será inte-
gralmente distribuído, a título de lucros aos acionistas, de acordo com o Estatuto Social. A des-
tinação do resultado dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 é a seguinte:
 31/12/2018 31/12/2017
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 38.875 (2.869)
Reserva legal - 5%        (1.944)      -
     36.931       (2.869)
Dividendos propostos         36.931                  -
A Assembleia Geral Ordinária, datada de 30 de abril de 2018, autorizou a absorção do pre-
juízo do exercício de 2017 com os lucros acumulados, por este motivo não houve compen-

A T I V O Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3 8.736 5.676
 Aplicações fi nanceiras 4 17.859 27.241
 Contas a receber 5 49.188 133.966
 Imóveis a comercializar 6 169.272 198.204
 Outros créditos        662          2.477
Total do ativo circulante       245.717      367.564
Não circulante
 Contas a receber 5 40.256 46.585
 Imóveis a comercializar 6 - 22.819
 Depósitos judiciais           9.703          7.666
Total do ativo não circulante         49.959        77.070
Total do ativo       295.676      444.634

sação com o resultado do exercício do período de 2018. Durante o exercício de 2018, foram
aprovados para distribuição e distribuídos a título de dividendos R$ 103.700 (R$ 38.200 
durante o exercício de 2017). 12. Lucro (prejuízo) por ação: A seguir, o cálculo do lucro
(prejuízo) por ação:
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação: 31/12/2018 31/12/2017
 Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas 38.875 (2.869)
 Média ponderada das ações ordinárias (em milhares)   137.290   136.560
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação expresso em real (R$)     0,28     (0,02)
A Companhia não possui instrumentos fi nanceiros que possam vir a ser conversíveis em
ações e que possam representar diluição do lucro por ação. Consequentemente, o lucro 
básico por ação não difere do lucro diluído por ação.
13. Receita líquida: 31/12/2018 31/12/2017
Receita bruta 204.065 196.908
Deduções da receita bruta:
 Cancelamento de vendas (62.836) (108.864)
 Tributos incidentes sobre as vendas
  incluindo tributos diferidos      (3.036)      (1.968)
Receita líquida   138.193     86.076
14. Custos e despesas por natureza: 31/12/2018 31/12/2017
Custo dos imóveis vendidos:
Custo de obra/terreno (80.831) (56.586)
Encargos fi nanceiros capitalizados (5.799) (6.308)
Manutenção/garantia             (80)        (1.657)
  (86.710)      (64.551)
Despesas comerciais:
Despesas com publicidade, comissões e outros (12.874) (18.118)
Despesas com estande de vendas e decorado        (3.994)        (1.971)
      (16.868)      (20.089)
Despesas gerais e administrativas:
Despesas com serviços prestados (815) (979)
Demais despesas        (1.077)        (1.200)
        (1.892)        (2.179)

15. Resultado fi nanceiro: 31/12/2018 31/12/2017
Receitas:
Juros, variação monetária e outras 13.598 4.922
Rendimentos em aplicações fi nanceiras          1.286         1.268
        14.884         6.190
Despesas:
Juros e variação monetária sobre fi nanciamento (3.154) (4.700)
Descontos concedidos sobre contas a receber (1.708) (3.294)
Outras despesas fi nanceiras          (104)             (71)
       (4.966)        (8.065)
16. Instrumentos fi nanceiros: Gerenciamento de risco: A Companhia possui operações
envolvendo instrumentos fi nanceiros, os quais se destinam a atender suas necessidades ope-
racionais, bem como a reduzir a exposição a riscos fi nanceiros. A Administração destes riscos
é efetuada por meio da defi nição de estratégias, estabelecimento de sistema de controles e
determinação de limite de operação. A Companhia não realiza operações envolvendo instru-
mentos fi nanceiros com a fi nalidade especulativa e, tampouco, em instrumentos derivativos. A
Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital. Risco de crédito
e de realização: Estes riscos são administrados por normas específi cas de análise de crédito
e estabelecimento de limites de exposição por cliente. Adicionalmente, há análises específi cas
e normas para aplicações em instituições fi nanceiras e os tipos de investimentos ofertados no
mercado fi nanceiro. Risco de taxa de juros: A Companhia possui empréstimos com terceiros,
sujeitos às fl utuações dos índices previstos nos referidos contratos, através de variação da Taxa
Referencial (TR) e juros. Estão expostas a fl utuações das taxas de juros a receber de clientes
e saldos de aplicações fi nanceiras, nesse caso, pela variação do CDI. Em 31 de dezembro de
2018, a Administração da Companhia efetuou análise de sensibilidade para um cenário de
12 meses. Foi considerado um decréscimo (ativo) e acréscimo (passivo) de 25% e de 50%
nas taxas de juros, utilizando 6,5% (CDI), 3,9% (INCC, IGP-DI e IGP-M) e 0% (TR) esperadas
sobre os saldos de aplicações fi nanceiras, contas a receber e empréstimos e fi nanciamentos:
  Cenário I Cenário II Cenário III
Indicadores                 31/12/2018 provável     (25%)     (50%)
Ativo:
 Aplicações fi nanceiras (decréscimo do CDI) 17.859 1.160 870 580
 Contas a receber (decréscimo 
  de INCC, IGP-DI e IGP-M)  89.444 3.488 2.616 1.744
Passivo:
 Empréstimos e fi nanciamentos
  (acréscimo da TR) 15.665 - - -
Valor de mercado dos instrumentos fi nanceiros: Os valores contábeis dos principais
instrumentos fi nanceiros da Companhia em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, que se en-
contram registrados pelo custo amortizado, aproximam-se do valor justo, uma vez que a na-
tureza e a característica das condições contratadas se assemelham àquelas disponíveis no 
mercado nas datas das demonstrações fi nanceiras. O saldo de caixa e equivalentes de caixa,
bem como as aplicações fi nanceiras, é indexado ao CDI, portanto, os valores registrados 
aproximam-se do valor justo desses instrumentos fi nanceiros. O saldo a receber de clientes
é atualizado a índices contratuais praticados no mercado. 17. Seguros: A Companhia man-
tém seguro, segundo a cobertura contratada, para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos 
e/ou responsabilidades. 18. Aprovação das demonstrações fi nanceiras: As demonstra-
ções fi nanceiras foram aprovadas para divulgação pela Diretoria em 21 de março de 2019.
A DIRETORIA Alberes Marçal Papa
 Contador - CRC 1 SP 262537/O-8

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos 7 6.735 39.024
 Fornecedores  2.196 4.254
 Obrigações trabalhistas  317 357
 Obrigações fi scais  2.245 1.062
 Rescisões de contratos de venda a pagar  6.413 5.822
 Contas a pagar  2.746 1.745
 Adiantamentos de clientes 8 - 3.279
 Dividendos a pagar 11.b 36.931 -
 Tributos com recolhimento diferido 9          1.789          5.370
Total do passivo circulante         59.372        60.913
Não circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos 7 8.930 53.871
 Tributos com recolhimento diferido 9 1.610 1.861
 Provisão de riscos sobre demandas judiciais 10 987 558
 Outras contas a pagar                   -             898
Total do passivo não circulante         11.527        57.188
Patrimônio líquido
 Capital social 11.a 137.290 137.290
 Reserva legal 11.b 14.215 12.271
 Lucros acumulados         73.272      176.972
Total do patrimônio líquido       224.777      326.533
Total do passivo e patrimônio líquido       295.676      444.634

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras 
para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

PHASER INCORPORAÇÃO SPE S.A.
CNPJ nº 12.141.557/0001-21

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0041304-71.2003.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ROBERTA FUSER HUNNICUTT e RICARDO ARAUJO GLAZ, que foi instaurado 
Incidente de Habilitação dos Herdeiros de Jacques Glaz nos autos da Ação de Despejo,  autos nº 
0041304-71.2003.8.26.0002, encontrando-se na fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se 
os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para responderem 
ao Incidente de Habilitação, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, devendo apresentar contestação. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 
de março de 2019. 

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

FATO RELEVANTE 
BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus 
acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia 
geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante 
a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser 
solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme 
alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar 
todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro 
perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de 
realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco 
mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.

Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO

Cada vez mais, planos que estavam na ga-
veta, como o sonho de criar uma marca e 
de ter o próprio negócio, se concretizam 

no mercado de trabalho brasileiro. Acontece 
que a falta de planejamento e de uma avalia-
ção mais criteriosa para empreender pode ser 
um “balde de água fria” na vida de quem quer 
apostar em sua nova ideia e conquistar clientes 
no ramo escolhido.

O alerta é do diretor geral da People+Strategy, 
João Roncati, e serve tanto para o funcionário 
de uma empresa que vê uma oportunidade de 
negócio para alçar voo sozinho, quanto para 
empresários que querem mudar de segmento 
e explorar novas frentes de atuação.

“No primeiro caso, em que a pessoa é 
funcionária, devem ser levadas em conta as 
seguintes questões: é possível mostrar as ideias 
ao empregador e, assim, ter reconhecimento e 
promoção? Que prós e contras se apresentarão 
caso eu decida apostar na minha ideia sozinho?”, 
avalia João Roncati.

Decidindo abrir uma empresa, o futuro em-
preendedor deve estar ciente de que estudar 
o mercado de maneira minuciosa, pesquisar o 
investimento “de partida”  e o capital de giro 
necessários, entre outras ações são fundamen-

tais para que o negócio tenha sucesso.
“O empreendedor (ou futuro) que tem um boa 

idéia não pode se antecipar e mudar sua vida 
profi ssional de uma vez, apenas porque acredita 
ter o melhor produto ou serviço a ser oferecido”, 
esclarece João. “Antes, recomendamos dar 
um passo para trás e analisar o horizonte de 
consumidores, concorrência, para que ele não 
se sinta frustrado e tenha problemas ainda na 
posição de largada”, avalia.

Outro ponto muito importante é que a 
frustração na função ou na empresa que o 
profi ssional trabalha, não é motivo sufi ciente 
para ser empreendedor. É necessário uma boa 
idéia, investimento, perfi l e, capacidade de 
implementação.

A preocupação tem sentido. Pesquisa re-
alizada pelo Sebrae, em 2013, sobre a causa 
mortis das empresas mostrou que metade 
dos estabelecimentos abertos no País fecham 
em até quatro anos, em média. O dado vem 
acompanhado de um índice signifi cativo: mais 
da metade dos empreendedores entrevistados 
sequer tinham realizado planejamento básico 
antes de entrar em operação. E o curioso é que 
37% deles abriram as empresas por vontade 
de empreender.

João Roncati explica que essa é uma falha 
comum no mundo do empreendedorismo. “Sem 
um planejamento de negócio, o empreendedor 
se vê em sérios riscos de a ideia não dar certo. 
Mesmo que ele tenha entusiasmo, dedicação 
para seu próprio negócio, encare o desafi o de ser 
independente e contrate até uma equipe parceira 
e disposta a crescer, a empresa simplesmente 
não vai para frente. Organizar o esforço é vital”.

 
Como fazer planejamento de negócio

Ainda que, de acordo com o Sebrae, 69% 
dos empreendedores tenham aberto a empresa 
por terem percebido um nicho de mercado em 
potencial, boa parte deles ignora itens básicos 
para o planejamento do negócio.

“Conhecer o mercado, investigar a concor-
rência e descobrir como eles vendem, defi nir 
os segmentos de clientes e seus desejos, são 
preocupações iniciais na abertura de qualquer 
empresa”, orienta João. 

“É preciso estar atento a detalhes, desde a 
localização do negócio, os investimentos, até 
saber a forma jurídica e o enquadramento tri-
butário da empresa”. Empresas de consultoria 
e instituições de apoio à gestão empresarial 
podem ser ótimas aliadas nessa tarefa.

Sair de emprego para abrir novo 
negócio é uma boa ideia? 

Diretor geral da People+Strategy, João Roncati, dá dicas a empregados que querem abrir empresa em 2019

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)

Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019
Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-
tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela 
Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-
dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da 
Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-
nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto 
de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, 
mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-
sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as 
penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não 
instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-
cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-
respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o 
depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como 
a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer 
outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-
ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; 
Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem 
designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-
OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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 Empre-

sas & Negócios

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente:  MARVIN MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão carto-
rário, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 22/08/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelino Caetano da Silva e de 
Cristina Martins da Silva. A pretendente:  FRANCIELE CRISTINA SILVA LEITE, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia 19/08/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco das Chagas 
Leme e Odete Antonia da Silva

O pretendente: GILENO ALMEIDA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Valença - BA, no dia 28/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gileno Almeida e de Marizete Suasmikat de Sousa Almeida. A 
pretendente: TATIANE SODERO NILSEN, estado civil solteira, profi ssão analista de 
atendimento, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 11/11/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jairson Nilsen e de Patricia 
Ramos Sodero Nilsen.

O pretendente: LOURIVAL ALMEIDA BRASIL, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Palmas - PR, no dia 20/05/1952, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Silveira Brasil e de Alcinda Almeida Brasil. A 
pretendente: MARIA IZABEL DA CRUZ LEITE, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Campo do Tenente - PR, no dia 27/11/1957, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tacilia da Cruz Leite.

O pretendente: WESLEY RODRIGUES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 20/01/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lazaro Oliveira Silva e de Sheila 
Cicera Rodrigues Silva. A pretendente: YASMIN DISSELLI VIANA GOMES, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 16/04/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Machado Gomes 
Junior e de Vânia Disselli Viana Gomes.

O pretendente: JOSÉ GERALDO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
confeiteiro, nascido em Tavares - PB, no dia 04/07/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo da Silva e de Adalva Pereira da Silva. 
A pretendente: MARINEIDE MORAIS DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em Mata Grande - AL, no dia 15/07/1950, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Henrique Rodrigues do Nascimento 
e de Creuza Morais do Nascimento.

O pretendente: RENAN TERUYA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
nesta Capital, Perus - SP, no dia 06/10/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ricardo Teruya e de Regina Yoko Teruya. A pretendente: ANDREIA 
SATIYE TERUYA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, no dia 20/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Julio Teruya e de Lúcia Yurie Mitsuru Teruya.

O pretendente: MARCELO APARECIDO BONATE, estado civil divorciado, profi ssão-
mecânico, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 02/08/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Silveira Bonate e de Neli Aparecido 
Bonate. A pretendente: AMANDA HENRIQUE AVANÇO, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 02/08/1991, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cassio Avanço e de Edineia Aparecida 
Henrique Aff onso Avanço.

O pretendente: RICARDO SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em manutenção, nascido em Governador Valadares - MG, no dia 09/03/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Fagundes da Silva e Hilda 
Soares Barros da Silva. A pretendente: POLIANE DA SILVA DUARTE, estado civil sol-
teira, profi ssão compradora, nascida em Governador Valadares - SP, no dia 25/10/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jarbas Ferreira Duarte 
e de Iolanda Flauzina da Silva Duarte.

O pretendente: EDUARDO DE ARRUDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido nesta Capital, Brasilandia - SP, no dia 21/11/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joelson Simplicio da Silva e de Rosana Cristina 
de Arruda. A pretendente: FABRINE SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
radialista, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 12/05/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabricio Pereira e de Karine Mares Santos.

O pretendente: DENILSON RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnólogo de gestão loística empresarial, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no 
dia 29/01/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Alves de Souza e de Gildete Rodrigues Doria de Souza. A pretendente: RENATA KELLI 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnóloga em radiologia, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia 07/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Romildo Manoel da Silva e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: MURILO BRAGA BAESSO, estado civil solteiro, profi ssão coordenador 
tributário, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 26/10/1982, residente e 
domiciliado neste Subsdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Baesso e de Aparecida 
de Fatima Braga Baesso. A pretendente: CIBELE SALGADO GOMES, estado civil 
solteira, profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 26/08/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Caetano 
Gomes e de Mariangela Ribeiro Salgado Gomes.

A pretendente: JOICE PIERAZZO, estado civil solteira, profi ssão gerente fi nanceira, 
nascida em Barretos - SP, no dia 01/07/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Pierazzo e de Neuza Aparecida Fachini Pierazzo. 
A pretendente: MISLENE SAMPAIO MACEDO, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi scal, nascida em Jequié - BA, no dia 18/10/1993, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio da Silva Macedo e de Waldirene Ribeiro Sampaio

O pretendente: RODRIGO ARAUJO IGNACIO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 06/03/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Ignacio e de Maria de 
Lourdes de Araujo Ignacio. A pretendente: SHEILA DOS SANTOS COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em Guarulhos - SP, no dia 15/04/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ferreira da Costa e de 
Sebastiana dos Santos Costa.

O pretendente: GUILHERME PEREIRA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão empresá-
rio, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 11/07/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto de Lira Maia e de Silvana Maria Pe-

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE SANTANA, solteiro, profi ssão zelador, nascido 
em Bezerros - PE, no dia 08/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Augusto Joaquim de Santana e de Maria José Cabral de Santana. A 
pretendente: MARIA ELISANGELA DA SILVA, solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Bezerros - PE, no dia 13/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Reinaldo Claudino da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: VICTOR MIGLIARI FERREIRA DE SÁ, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Murilo Leão Ferreira de Sá e de Fabricia de Freitas Migliari 
Ferreira de Sá. A pretendente: ADRIANA ALVES, solteira, profi ssão advogada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 01/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rogerio Antonio Alves e de Salete Aparecida Felissimo Alves.

O pretendente: JAMIL EDUARDO MANSOUR, divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/04/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mohamad Ismail Mansour e de Isabel Marina de Oliveira 
Mansour. A pretendente: SUSAN HAYDEE BLICK, divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 18/09/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Thomas Frederick Graham Blick e de Rosa Maria Cansian Blick.

O pretendente: JOÃO SONDERMANN ESPINDOLA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Porto Alegre - RS, no dia 21/01/1984, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Mario Fernando Fettermann Espindola e de Susana 
Sondermann Espindola. A pretendente: MARINA ZAVERUCHA, solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em Chicago - EUA, no dia 18/10/1990, residente e domiciliada no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Zaverucha e de Irene Faiguenboim.

O pretendente: FLAVIO LUIZ DE FREITAS LEONEL, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Araraquara - SP, no dia 14/07/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Leonel dos Santos e de Vera Lúcia de Freitas 
Leonel dos Santos. A pretendente: EMANUELA BAPTISTA D'OLIVEIRA, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 19/09/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rui Alberto Baptista 
D'oliveira e de Maria Teresa de Araujo Lima Batista D'oliveira.

O pretendente: LUCAS GODOI SENE, solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
Jundiaí - SP, no dia 09/02/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Roberto Batista Sene e de Francini Godoi Sene. A pretendente: ANA SOFIA 
SANTANA CALIXTO, solteira, profi ssão atriz, nascida em Barão Geraldo - SP, no dia 
23/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Delfi m 
Magela Calixto e de Olga Elias Santana.

O pretendente: WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA FILHO, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/08/1983, residente e domiciliado no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Waldir Antonio Serafi m da Silva e de Elenice Ribeiro 
Serafi m da Silva. A pretendente: FERNANDA MELLO RIBEIRO, solteira, profi ssão 
médica, nascida em Cuiabá - MT, no dia 10/05/1989, residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Marco Aurelio Silva Ribeiro e de Beatriz Prieto Mello.

O pretendente: LEONARDO MESQUITA DA CRUZ, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 02/01/1980, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de João Sebastião da Cruz e de Maria Celeste Mesquita da Cruz. 
A pretendente: SABRINA JALES GOMES, solteira, profi ssão engenheira, nascida em 
Mariana - MG, no dia 21/01/1991, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de Geraldo Tomaz Gomes e de Maria Gorette Jales Gomes.

O pretendente: MARCELO GOLDFARB, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 16/09/1982, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de Marcio Luiz Goldfarb e de Fany Rachel Goldfarb. A pretendente: GABRIELA 
ALCANTARA DE SOUZA NETTO, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 14/09/1984, residente e domiciliada no Brooklin, São Paulo - SP, fi lha 
de Márcio Vaz Guimarães de Souza Netto e de Gisela Alcantara de Souza Netto. Obs.: 
Edital enviado ao cartório do 30º Subdistrito Ibirapuera - SP.

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:

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

O pretendente: FELIPE CAMPANA PADIN IGLESIAS, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/01/1984, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Padin Iglesias e de Maria Clélia Campana 
Padin Iglesias. A pretendente: KARINA CANCELLARO AZEVEDO, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/01/1989, residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Wilson de Azevedo e de Cinthya 
Aparecida Cancellaro Azevedo.

O pretendente: ANTONIO PEDRO DE GAYOSO E ALMENDRA, solteiro, profi ssão 
engenheiro de produção, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 12/12/1988, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de João Adalberto de Gayoso e Almendra 
e de Maria Tereza Lourenço Jorge de Gayoso e Almendra. A pretendente: MARIA 
EDUARDA ANDRADE DOBBIN, solteira, profi ssão economista, nascida no Rio de 
Janeiro - RJ, no dia 22/03/1990, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de James Edwards Dobbin e de Monica Luzia Pinheiro Andrade Souza.

O pretendente: MARCOS ROBERTO SILOTTO VERZANI, solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Serra Negra - SP, no dia 11/11/1956, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Verzani e de Maurina Silotto Verzani. 
A pretendente: MARIA BEATRIZ CARDOSO, divorciada, profi ssão professora 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/05/1954, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Bras Cardoso e de Judith Vernareccia 
Cardoso.

O pretendente: DANIEL CASTILHO AGOSTINI, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Alfenas - MG, no dia 13/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto de Ávila Agostini e de Edyr de Castilho Agostini. A 
pretendente: TAIS OZI, solteira, profi ssão médica, nascida em Itapetininga - SP, no dia 
27/02/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Roberto Ozi e de Neide Paques Ozi.

O pretendente: WILSON BASSANI NETO, solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 01/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Wilson Bassani Junior e de Rosmari Bauab Honório Bassani. A 
pretendente: IVY MARUCHEL TOZZE, solteira, profi ssão psicóloga, nascida no Rio de 
Janeiro - RJ, no dia 25/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Jair Humberto Tozze e de Isabel Maruchel Tozze.

O pretendente: RENAN BAYDE WEYBE ABRUNHOSA, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 23/06/1999, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesar Pereira Abrunhosa 
e de Mary Christhiane Bayde Weyne Abrunhosa. A pretendente: GIOVANNA CUCIO 
ESTEVES, solteira, profi ssão estilista, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/06/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Esteves e de 
Regina Cucio Esteves.

O pretendente: RICARDO DE ALMEIDA BRESSALIN, solteiro, profi ssão técnico 
em segurança do trabalho, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 19/08/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho José Carlos Bressalin e de 
Tereza Rosa Bressalin. A pretendente: GABRIELA CARDOSO PRADO ARANTES, 
solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/05/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Frederico Pinto Prado 
Arantes e de Renata Alves Cardoso.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DIEGUES RODRIGUES, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1961, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues Barga e de Palmira Felicia 
Diegues Rodrigues. A pretendente: LÚCIA MARIA BUENO DORIA, solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1965, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Pinheiro Doria e de Ivany Bueno Doria.

O pretendente: VITOR AGUINAGA DE MORAES, solteiro, profi ssão marketing, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 29/08/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Aguinaga de Moraes e de Isabela Lima 
Aguinaga de Moraes. A pretendente: BIANCA TELLES MENCHISE, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Volta Redonda - RJ, no dia 10/09/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Alvares Menchise e de Denise 
Campos Menchise.

O pretendente: ANDRÉ MONTEIRO DE BARROS BISELLI, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/07/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pietro Biselli e de Celina Monteiro de Barros Biselli. 
A pretendente: MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA TEMPRANO, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/09/1990, residente 
e domiciliada em Indianópolis, São Paulo - SP, fi lha de Héctor Jorge Temprano e de 
Suely Maria Marques de Oliveira Temprano. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital 
de Proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: ROBERTO DE MELLO ALMADA RAMOS, solteiro, profi ssão produtor 
rural, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/02/1952, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio Vieira Ramos e de Ieda de Mello Almada Vieira Ramos. 
A pretendente: THÁBATA HERNANDES LOPES, solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Angatuba - SP, no dia 06/05/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Carlos Eduardo Lopes e de Rosemeire Aparecida Hernandes Lopes.

O pretendente: LUIS BARBOSA DE SOUSA, solteiro, profi ssão zelador, nascido em 
Barras - PI, no dia 01/11/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Domingos José de Sousa e de Teresa Barbosa de Sousa. A pretendente: 
MARIA LUCILENE CARVALHO DA SILVA, solteira, profi ssão assistente de saúde 
bucal, nascida em Campo Maior - PI, no dia 23/03/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Osmar da Silva e de Agostinha Pereira Silva.

O pretendente: CAMILO GOMIDE CAVALCANTI SILVA, solteiro, profi ssão jornalista, 
nascido em Araçatuba - SP, no dia 13/08/1986, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Fausto Humberto Cavalcanti da Silva e de Mirian 
Gomide Cavalcanti Silva. A pretendente: MARILIA MONTEIRO DE LIMA, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Recife - PE, no dia 07/05/1985, residente e domiciliada 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Aracaty Rocha de Lima e de Flávia 
Monteiro de Lima.

O pretendente: PEDRO REDOSCHI IGOA, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/05/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bernardo Igoa e de Demise Redoschi Igoa. A 
pretendente: MARIA STAMATO AUADA, solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 26/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcelo Buchalla Auada e de Vera Helena Stamato Auada.

reira Maia. A pretendente: TALITA DE CÁSSIA ALEXANDRINO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 17/05/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, Jairo Alexandrino e de Aparecida de Fátima 
Rodrigues Alexandrino.

O pretendente: LUCAS AGULHÃO SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de vendas, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 12/04/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Messias de Castro Santiago e de 
Ana Aparecida Agulhão Santiago. A pretendente: JESSICA VIEIRA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão gerente de loja, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no 
dia 26/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Alberto de Oliveira e de Neuza Maria Vieira.

O pretendente: MARCOS NOBILO, estado civil divorciado, profi ssão empresario, nas-
cido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 12/10/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Nobilo Filho e de Edith Rodrigues Nobilo. A 
pretendente: CAROLINE BAPTISTA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida nesta Capital, Penha de Franaça - SP, no dia 16/03/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Péricles Pereira Souza e de Geni Aparecida 
Baptista Souza.

O pretendente: MARCO ANTONIO ANTENUCCI, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 20/10/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Antenucci e de Telma Aparecida Antenucci. 
A pretendente: ROBERTA ESPINOZA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
consultora de marketing, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 07/02/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Roberto de Sousa e de 
Marilú Espinoza Flores Vasquez.

O pretendente: FERNANDA ANTUNES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
aeronauta, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 28/03/1975, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Antunes de Souza e de Maria 
Lucia Pegorer Antunes. A pretendente: ELIANE ZANETTE, estado civil solteira, profi ssão 
aeronauta, nascida Arvorezinha - RS, no dia 01/07/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arazi Celso Zanette e de Nelci Cichelero Zanette.

 
Paulo Exel (*)

 

Contratar para o merca-
do de tecnologia é um 
desafi o constante para 

os gestores de RH. Isso porque, 
quando sentados frente a frente, 
recrutador e candidato precisam 
“falar a mesma língua”.

Na hora de encontrar e contratar, 
o recrutador precisa respirar tecno-
logia, conhecer muito bem sobre o 
momento e objetivos da empresa, 
mercado onde está inserida, além 
de entender as habilidades técnicas 
e comportamentais necessárias 
para cada atividade. Já na retenção, 
um dos fatores que prejudica a 
permanência desses profi ssionais 
é a alta demanda por mão de obra 
qualifi cada.

 O número de vagas em TI 
continua crescendo mesmo com 
a crise econômica no Brasil. Um 
estudo feito em 2015, apontou que 
as ofertas de trabalho na cidade 
de São Paulo cresceram cerca de 
três vezes mais do que todas as 
outras profi ssões na capital. Dados 
de outro levantamento, feito pela 
Associação Brasileira de Empresas 
de Tecnologia da Informação e Co-
municação (Brasscom), mostram 
que em 2016, existiam 50 mil vagas 
de TI abertas no nosso país.

O problema é que a formação 
dos profissionais e a abertura 
de novos postos de trabalho não 
crescem no mesmo ritmo. O Brasil 
forma muitos profi ssionais todos os 
anos, mas a grande maioria deixa 

os bancos da universidade com 
um nível de qualidade ainda muito 
aquém do desejado pelo mercado 
corporativo. Nessa dinâmica, a 
maioria das vagas fi cam sem serem 
preenchidas, e o maior desafi o das 
empresas é manter nos cargos os 
bons trabalhadores. 

Se a quantidade de mão de obra 
qualifi cada não ajuda a preencher 
as vagas que estão em aberto, en-
contrar esses profi ssionais passa 
a ser um desafi o ainda maior para 
o recrutador. É preciso, além do 
conhecimento técnico, um vasto 
networking com o mercado e um 
excelente relacionamento com os 
profi ssionais que estão emprega-
dos. Na grande maioria das vezes, 
as cadeiras são preenchidas por 
pessoas que já estão trabalhando 
na área.

Se a tarefa é atrair o profi ssional 
que já está empregado, a proposta 
da empresa precisa ser trabalhada 
de maneira muito assertiva e, na 
maioria dos casos, o plano tático é 
mais importante do que a execução 
do processo seletivo. Planejar a 
estratégia de recrutamento sig-
nifi ca levar em consideração os 
valores corporativos, os objetivos 
da empresa como corporação, o 
propósito e outros fatores como 
habilidades que estão faltando 
dentro da equipe.

É preciso considerar ainda o 
conhecimento técnico para o cargo 
e se o comportamento está alinha-
do com a cultura e ambiente da 
empresa. Não adianta encontrar o 
profi ssional mais experiente e com 

maior grau de conhecimento téc-
nico, é preciso ir além e preencher 
todos os requisitos acima.

Fazer o profi ssional se encantar 
pelo projeto, abraçar o propósito da 
empresa, ou mesmo se relacionar 
com a marca como uma Love Brand 
pode ser um diferencial na hora 
de atrair. No entanto, apesar das 
motivações estarem mudando em 
um ritmo cada vez mais acelerado, 
salário e benefícios ainda são os fa-
tores mais considerados para atrair 
esses profi ssionais no mercado 
brasileiro. A abordagem é outro 
fator de diferenciação do setor de 
tecnologia quando comparamos 
com o restante do mercado. 

De modo geral, é muito difícil 
encontrar o profi ssional certo so-
mente com a publicação de uma 
vaga e esperar que o candidato 
ideal se aplique. A realidade atual 
é de que esse tipo de profi ssional 
já esteja trabalhando e engajado 
em outros projetos, o que faz com 
que ele, naquele momento, não se 
inscreva em processos seletivos.

 Uma vez que esse profi ssional é 
encontrado e atraído para dentro 
da empresa é preciso que está 
também se empenhe para preen-
cher uma série de requisitos para 
mantê-lo motivado, caso contrário 
a crescente demanda por profi ssio-
nais qualifi cados irá rapidamente 
seduzi-lo para outra companhia. 
Em linhas gerais, os profi ssionais 
levam em consideração o quanto 
estão expostos a um ambiente de 
inovação e em contato com novas 
tecnologias. São profi ssionais que 

vivem esse universo e precisam se 
alimentar dele com frequência para 
continuarem ativos e motivados.

 Horários engessados, regras 
muito rígidas de trabalho, politicas 
empresariais muito burocráticas 
são fatores que afastam o interes-
se do profi ssional em se manter 
na empresa. Quando o assunto é 
fl exibilidade, medir o trabalho pelo 
resultado e pela qualidade do que 
é entregue é muito mais cativante 
do que a quantidade de horas tra-
balhadas. Uma gestão voltada para 
pessoas e uma cultura empresarial 
maleável são outros fatores impor-
tantes para esses talentos.

 Os profi ssionais de TI também 
levam muito em consideração a 

proximidade que terão com uma 
liderança inspiradora. Serem con-
duzidos, motivados e inspirados 
por pessoas que admiram é um 
diferencial e tanto para cativar 
um bom funcionário nesse setor. 
Eles avaliam se estão evoluindo na 
carreira ou não, o quanto a empresa 
está disposta a apostar e investir ne-
les, assim como, se existe um plano 
de carreira dentro da organização.

 Com tanta complexidade, as 
consultorias especializadas nesse 
tipo de recrutamento são grandes 
parceiras na hora de encontrar os 
profi ssionais certos para cada posi-
ção. Isso porque elas trabalham  em 
conjunto com a área requisitante 
e com o RH, para defi nir o plano 

estratégico e o diagnóstico para 
cada vaga, o que aumenta expo-
nencialmente o sucesso de cada 
contratação. 

Outro papel importante preen-
chido pelos especialistas do setor 
é o networking e o relacionamento 
contínuo com o mercado. Sem isso, 
encontrar, atrair e reter talentos 
nessa área torna essa tarefa mais 
desafi adora. E, contratar errado 
pode ser tão prejudicial quanto 
não contratar.

(*) - Formado em Administração de Em-
presas, possui MBA executivo em Ges-
tão de Negócios e tem certifi cação em 

coaching. Experiência no recrutamento 
especializado nas áreas de Tecnologia, 

Digital e Vendas, Exel é diretor de opera-
ção da Yoctoo (www.yoctoo.com).

Como encontrar, atrair e reter talentos em TI?
Contratar para o mercado de tecnologia é um desafi o constante para os gestores de RH.
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