
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sábado a segunda-feira,
13 a 15 de abril

de 2019

Ano XVII – Nº 3.849

“Conheça todas as 
teorias, domine 
todas as técnicas, 
mas ao tocar uma 
alma humana, seja 
apenas outra alma 
humana”.
Carl Jung (1875/1961)
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O presidente Jair Bol-
sonaro questionou na 
sexta-feira (12) o rea-

juste de 5,7% no preço do óleo 
diesel anunciado na quinta 
(11), pela Petrobras. Bolsona-
ro disse que conversará com a 
direção da empresa para co-
nhecer melhor a composição 
de custos do combustível no 
país. Ele negou qualquer tipo 
de intervenção do governo na 
estatal. A petroleira adiou o 
aumento. 

“Eu não vou ser interven-
cionista, não vou praticar a 
política que fi zeram no passa-
do, mas eu quero os números 
da Petrobras. Tanto é que na 
terça-feira convoquei todas da 
Petrobras para me esclarecer 
porque 5,7% de reajuste, 
quando a infl ação projetada 

Presidente Jair Bolsonaro 
‘quer entender’ custo 
para reajuste do diesel

para este ano está abaixo de 
cinco. Só isso, mais nada. Se 
me convencerem, tudo bem. 
Se não me convencerem, nós 
vamos dar a resposta adequada 
para vocês”, afi rmou logo após 
inaugurar o novo terminal in-
ternacional do Aeroporto de 
Macapá. 

O presidente disse que há 
preocupação com reajuste dos 
combustíveis pelo impacto no 
setor de transporte de cargas, 
afetando diretamente os cami-
nhoneiros. “São pessoas que 
movimentam as riquezas de 
Norte a Sul, de Leste a Oeste, 
que têm que ser tratadas com 
o devido carinho e conside-
ração. E nós queremos um 
preço justo para o óleo diesel”, 
acrescentou. O vice-presidente 
Hamilton Mourão julga ser “um 

fato isolado e justamente pelo 
momento em que estamos 
vivendo”. “Tenho visto alguns 
dados da pressão que havia do 
lado dos caminhoneiros. Bolso-
naro está buscando a melhor 
solução para esse problema”, 
disse à rádio CBN.

A Petrobras informou que, 
“em consonância com sua 
estratégia para os reajustes 
dos preços do diesel divulgada 
em 25/3/2019, revisitou sua 
posição de hedge e avaliou ao 
longo do dia, com o fechamento 
do mercado, que há margem 
para espaçar mais alguns dias 
o reajuste no diesel”. A empre-
sa disse ainda que manterá o 
alinhamento do combustível 
com o Preço de Paridade In-
ternacional (PPI). Por causa do 
adiamento no reajuste, as ações 

ordinárias (direito a voto) e 
preferenciais da Petrobras 
registravam queda superior a 
7% na Bovespa, na tarde de 
sexta-feira.  

Com relação a morte do mú-
sico Evaldo dos Santos Rosa, 

assassinado pelo Exército no 
último domingo (7), Bolsonaro 
disse que “O Exército é do povo 
e não pode acusar o povo de 
ser assassino, não. Houve um 
incidente”. Lamentou a morte 
do “cidadão trabalhador, ho-

nesto” e disse que “está sendo 
apurada a responsabilidade”, 
porque no “Exército sempre 
tem um responsável. Não exis-
te essa de jogar para debaixo 
do tapete. Vai aparecer o res-
ponsável”, acrescentou (ABr).

Bolsonaro durante inauguração do novo terminal de passageiros do

Aeroporto Internacional de Macapá.

Alan Santos/PR

Isenção do Enem
Ao todo, 3.687.527 estudantes 

solicitaram a isenção da taxa de 
inscrição do Enem 2019, de acordo 
com balanço divulgado pelo Inep. 
O resultado fi nal será divulgado 
no próximo dia 17. Para consul-
tar o resultado, será necessário 
informar o CPF e senha criada na 
hora de fazer a solicitação. O prazo 
para pedir a isenção terminou na 
última quarta-feira (10). A taxa de 
inscrição deste ano é R$ 85. 

O cineasta Carlos José Fontes 
Diegues, o Cacá Diegues, um 
dos fundadores do Cinema 
Novo, disse que estava de 
sentindo muito bem e tranquilo 
na sexta-feira (12), dia em 
que tomou posse como novo 
imortal da Academia Brasileira 
de Letras (ABL). “Para mim, a 
academia não é uma medalha 
de honra, uma coisa de vaidade. 
É um lugar de concentração da 
cultura, de proteção da me-
mória cultural mas, ao mesmo 
tempo, de provocação cultural, 
ou seja, de você criar elementos 
que permitam à cultura brasi-
leira se desenvolver. É isso que 
eu vou tentar fazer”, afi rmou.

Nascido no dia 19 de maio de 
1940, em Maceió, Cacá Diegues 
foi eleito no dia 30 de agosto 
do ano passado para a cadeira 
número 7, sucedendo ao cine-
asta Nelson Pereira dos Santos, 
que morreu no dia 21 de abril 

Cacá Diegues tomou posse
na Academia Brasileira de Letras

Cineasta Cacá Diegues, o novo imortal.

Fe
rn

an
do

 F
ra

zã
o/

A
B

r

Berlim, Nova York e Toronto, 
e exibida comercialmente na 
Europa, nos Estados Unidos e 
na América Latina, o que o tor-
na um dos cineastas brasileiros 
mais conhecidos no mundo. O 
fi lme mais recente, O Grande 
Circo Místico, baseado em po-
esia de Jorge de Lima, é o dé-
cimo oitavo de sua fi lmografi a e 
traz de novo à cena o realismo 
mágico, contando a história de 
cinco gerações de uma família 
circense, dona do circo.

Após a promulgação do AI-
5, durante o regime militar, 
Diegues exilou-se na Itália e 
depois na França. Foi casado 
com a cantora Nara Leão, da 
qual se separou em 1977, e 
com quem teve dois fi lhos: Isa-
bel e Francisco. Desde 1981, 
é casado com a produtora 
de cinema Renata Almeida 
Magalhães, com quem teve a 
fi lha Flora (ABr).

de 2018. Cacá Diegues venceu 
dez concorrentes: Conceição 
Evaristo, Pedro Corrêa do 
Lago, Raul de Taunay, Remil-
son Soares Candeia, Francisco 
Regis Frota Araújo, Placidino 
Guerrieri Brigagão, Raquel 
Naveira, José Itamar Abreu 

Costa, José Carlos Gentili e 
Evangelina de Oliveira. Dos 
atuais 39 membros da ABL, 
apenas cinco são mulheres.

A maioria dos fi lmes que 
Diegues foi selecionada por 
grandes festivais internacio-
nais, como Cannes, Veneza, 

A foto que girou o mundo 
de uma menina hondurenha 
de 2 anos de idade chorando, 
enquanto sua mãe era revistada 
na fronteira do México com os 
Estados Unidos, foi a ganhadora 
World Press Photo of The Year, 
o mais importante prêmio de 
fotojornalismo. 

A imagem foi tirada pelo fo-
tógrafo americano John Moore 
em 12 de junho de 2018 e gerou 
polêmica sobre as políticas 

imigratórias do presidente dos 
EUA, Donald Trump, e as or-
dens de separação de familiares 
na fronteira. 

Apesar da criança na foto 
não ter sido separada da mãe, 
a imagem virou símbolo das 
críticas à política de Trump. 
O vencedor do prêmio foi 
anunciado em uma cerimônia 
em Amsterdã, pois o concurso 
nasceu na Holanda em 1955 
(ANSA).

John Moore/EPA 

Foto de criança na 
fronteira vence

World Press Photo

A Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) revisou 
de +2,0% para +1,7% a ex-
pectativa de crescimento do 
volume de receitas do setor de 
serviços em 2019, tendo como 
base resultado da pesquisa de 
serviços, divulgada pelo IBGE 
na sexta-feira (12), que indica 
queda de 0,4% no volume de 
receitas do setor de serviços 
em fevereiro, na comparação 
com janeiro.

Para a Confederação, os 
resultados de curto prazo 
evidenciam a fragilidade da 
recuperação do nível de ativida-
de econômica, especialmente 
considerando-se que as ativi-
dades pesquisadas respondem 
por aproximadamente 1/3 do 
PIB. “O ritmo das atividades 
do setor de serviços se funda-
menta na lenta regeneração 
do mercado de trabalho. A 
contar pelo resultado desse 
primeiro bimestre, ainda não 
se pode prever um cenário 

de recuperação nos serviços”, 
explica o economista da CNC, 
Fabio Bentes.

O destaque negativo nessa 
base comparativa foi o setor de 
transportes, que recuou 2,6% 
em relação a janeiro, contrastan-
do com a prestação de serviços 
de informática e comunicação. 
Este, por sinal, foi o único dos 
cinco subgrupos de atividades a 
registrar variação positiva este 
mês, cujo resultado foi +0,8%. 
Dos dez itens que mais pressio-
naram o IPCA nos últimos 12 
meses encerrados em fevereiro, 
sete são serviços. 

São eles: preços da energia 
elétrica, que subiram +15,5%; 
planos de saúde, com alta de 
+10,6%; e tarifas de ônibus 
urbanos, que tiveram alta de 
7,3%. Juntos, esses três itens 
respondem por 10,4% dos gas-
tos mensais das famílias brasi-
leiras e representaram quase a 
metade da infl ação acumulada 
no período (AI/CNC).

Ainda não se pode prever cenário de recuperação nos serviços.

CNC reduz expectativa 
de crescimento do 
setor de serviços

CNCorg/Reprodução

Foi publicado na sexta-feira 
(12) no DOU o decreto que 
formaliza os critérios para a 
doação de bens móveis ou 
serviços para o Executivo por 
pessoas físicas ou jurídicas. As 
regras começam a valer a partir 
do dia 12 de agosto, 60 dias 
após a publicação do decreto. 
A medida foi anunciada na 
quinta-feira (11), em cerimônia 
no Palácio do Planalto, como 
uma das ações de 100 dias de 
governo. Além de bens móveis, 
como mesas e cadeiras, podem 
ser oferecidos consultorias 
e tecnologias de ponta, que 
possam auxiliar, por exemplo, 
na melhoria da gestão pública e 
na prestação de serviços.

Segundo o ministério da Eco-
nomia, as doações não serão 
realizadas se houver confl ito de 
interesses; se gerar responsa-
bilidade subsidiária ou despesa 
adicional que tornem a doação 
antieconômica; ou se originar 
obrigação futura de contrata-
ção, tanto no caso de marcas 
exclusivas quanto de serviços 
que podem ser contratados por 
inexigibilidade de licitação. Estão 
impedidas de doar pessoas físicas 

Decreto formaliza critérios 
para doação de bens

para o Executivo Federal

condenadas por ato de impro-
bidade administrativa ou crime 
contra a administração pública. 

Foram estabelecidas duas 
formas de doação, que não 
geram nenhum ônus ou paga-
mento de taxas. A primeira é 
a Manifestação de Interesse, 
processo eletrônico em que os 
cidadãos ou empresas vão ca-
dastrar no (www.reuse.gov) os 
itens que desejam ofertar. A ou-
tra forma de contribuição é por 
meio do Chamamento Público, 
uma espécie de “classifi cados” 
em que o governo publicará 
os itens que está precisando. 
Neste caso, a gestão dos editais 
de divulgação será da Central 
de Compras do Ministério da 
Economia, o que vai desbu-
rocratizar o processo e gerar 
menos custo nas transferências 
de bens e serviços. 

A etapa do recebimento de 
materiais e serviços será res-
ponsabilidade de cada órgão 
solicitante. A formalização das 
doações ocorrerá por meio de 
Termos de Doação, que serão 
padronizados e publicados no 
DOU, para garantir transpa-
rência em relação a todos os 
procedimentos. A medida foi 
inspirada nos exemplos da 
prefeitura de São Paulo e do 
governo de Minas Gerais (ABr).
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Governo federal 
extingue mais de 13 
mil cargos efetivos

Passado um mês do decreto 
presidencial que extinguiu 21 
mil cargos comissionados, fun-
ções e gratifi cações da esfera fe-
deral, o governo Jair Bolsonaro 
anunciou o fi m de 13.231 vagas. 
Desta vez, são cargos efetivos da 
administração pública federal 
que já estão vagos ou que devem 
vagar nos próximos meses. De 
acordo com o texto publicado 
no DOU, mais de 93% desses 
cargos já estão vagos. Apenas 
916 aguardam a desocupação 
pelos órgãos aos quais estão 
submetidos.

Assessores do governo expli-
caram que as funções aplicadas 
a estas vagas estão obsoletas 
para a atual dinâmica. Entre 
cargos incluídos no decreto 
fi guram os de jardineiro, téc-
nico em radiologia, guarda de 
endemias, mestre de lancha 
e operador de máquinas agrí-
colas. As vagas elencadas no 
texto ofi cial deixam de existir a 
partir de 12 de junho, reduzindo 
organogramas.

O enxugamento da máquina 
pública e a ampliação da efi ci-
ência dos serviços prestados à 
população, têm sido reforçados 
pela equipe de Bolsonaro desde 
o início do governo (ABr).

Mantida prisão de 
militares acusados 
de matar músico

O ministro do Superior Tribu-
nal Militar (STM) e general de 
Exército Lúcio Mário de Barros 
Goes decidiu na sexta-feira 
(12), manter a prisão preven-
tiva de nove militares acusados 
de atirar contra um carro, matar 
um homem e ferir duas pessoas, 
no Rio de Janeiro, no domingo 
(7). O magistrado entendeu 
que não há irregularidades na 
decisão da Justiça Militar no 
Rio que determinou a prisão 
dos integrantes do Exército, 
que faziam o patrulhamento 
da localidade. 

“Destacou a referida auto-
ridade judiciária que, no caso 
em tela, foram desrespeitadas 
as regras de engajamento que 
devem pautar a atuação dos 
militares, o que culminou na 
prática delitiva”, afi rmou. O 
músico Evaldo dos Santos Rosa 
foi morto em uma operação do 
Exército, em Guadalupe, na 
zona oeste da cidade. O carro 
em que estava a família foi 
atingido por mais de 80 tiros 
disparados pelos militares. 
Evaldo, a mulher, o fi lho de 7 
anos, o sogro e uma amiga da 
família estavam indo para um 
chá de bebê (ABr).
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O outro lado
do balcão

O assunto do dia, 

quando se fala em 

atendimento e qualidade 

de vida ao cidadão, é a 

Telemedicina

Empresas de tecnologia, 
entidades médicas, ges-
tores, planos e opera-

doras de saúde, só para citar 
alguns exemplos, debatem 
exaustivamente se é ou não a 
salvação para todos os proble-
mas e mazelas da assistência 
aos cidadãos. Todas as novida-
des, obviamente, trazem prós 
e contras. 

Contudo, diz a história da 
humanidade, o copo nem está 
meio cheio quanto parece aos 
otimistas nem tem menos da 
metade de seu conteúdo, como 
querem ver os pessimistas. 
Fato é que meio copo de água, 
por exemplo, contém exata-
mente a metade de sua capa-
cidade em volume. Assim, em 
meio à polêmica, certo é que 
há porta-vozes para defender 
os interesses dos mais diver-
sifi cados, boa parte inclusive 
contestável. 

Existem aqueles que só 
olham para seu ganha-pão 
profi ssional, os corporativistas, 
os que visam exclusivamente 
ao lucro, empresários mercan-
tilistas, e até os que pensam no 
bem-estar da coletividade em 
termos de acesso, qualidade 
de atendimento e boa oferta 
de saúde, infelizmente -- um 
grupo ainda minoritário. No 
Canadá, e em outros países 
cultural e economicamente 
mais avançados do que o Brasil, 
a Telemedicina funciona muito 
bem, graças a Deus.

A questão é que a base do 
atendimento é completamen-
te diferente. Por exemplo, as 

especialidades médicas são 
direcionadas apenas para 
os atendimentos mais com-
plexos. Todo o restante, ou 
seja, a assistência primária, é 
realizado pelo clínico médico 
ou por médicos de família. 
Nessas nações, também se tem 
como prioridade a promoção 
e a prevenção. Bem diferente 
do Brasil, em que o foco é a 
doença. Por aqui, esperamos 
primeiro que a enfermidade se 
manifeste para, então, entrar 
com a intervenção curativa.

Em um cenário com tal dis-
torção, nem Telemedicina nem 
milagre resolverão os gargalos 
da rede de saúde e a defi ciência 
nos cuidados aos cidadãos. 
É urgente rever a sistemati-
zação e as políticas do setor, 
para vislumbrar um caminho 
de efi cácia e resolubilidade. 
Outra prioridade é regatar os 
princípios da humanização da 
Medicina. Desde as faculdades, 
os futuros doutores devem ter 
a consciência de que paciente 
tem nome e sobrenome. 

O indivíduo enfermo não 
pode ser visto como um nú-
mero de quarto ou um usuário 
do plano de saúde X, Y ou Z. 
Medicina de qualidade tem 
como premissa gostar de gen-
te. Portanto, somente aquele 
que tem respeito e apreço por 
seu semelhante pode exercer 
profi ssão relevante com a no-
breza que lhe é inerente. 

Certeza ainda é que não 
existe Medicina quando se 
olha focando os rendimentos 
do mês ou o enriquecimento 
acima de tudo. Saúde é coisa 
séria, da mesma forma que gen-
te é para ser feliz, como diria o 
poeta. Não existe felicidade na 
doença, como bem sabemos.

 
(*) - É presidente da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)
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News@TI
Inscrições para curso de especialização em 
reabilitação neuropsicológica 
@Está aberto o período de inscrições para o curso de espe-

cialização "Reabilitação Neuropsicológica: Tópicos básicos 
para atendimento da criança ao idoso", promovido pelo Depar-
tamento de Psicologia (DPsi) da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), por meio do Laboratório de Neurociências 
do Bem-Estar (LaNeuBE). O intuito é capacitar profissionais 
a compreenderem os principais conceitos relacionados à reabi-
litação neuropsicológica. Ao longo dos meses, a especialização 
trabalha tópicos básicos para o atendimento da criança ao idoso, 
do diagnóstico ao tratamento, e aborda temas como o funcio-
namento do cérebro, doenças da infância e do envelhecimento, 
além de memória, linguagem e qualidade de vida, dentre outros. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de julho, pelo site 
https://reabilitaneuro2018.faiufscar.com. Ao final do curso, os 
estudantes obtêm o certificado de especialista na área, emitido 
pela UFSCar e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Claro e HBO levam experiência Game of Thrones 
para lojas
@Os fãs de Game of Thrones esperam pelo dia 14 de abril ansio-

samente. A data de estreia da última temporada, exibida pela 
HBO, é um dos assuntos mais comentados entre os amantes de série. 
A Claro, comprometida em sempre oferecer novas experiências, 
vai surpreender todos os visitantes do Shopping Vila Olímpia e 
MorumbiShopping. A operadora entrou no clima pelo controle dos 
Sete Reinos de Westeros e o Trono de Ferro e transformou suas 
lojas. Os reinos do fogo e gelo estarão reproduzidos nos espaços e 
serão grandes atrações com uma ambientação especial. Cenários 
instagramáveis e com os dragões – os fenômenos da série – foram 
montados para que os fãs possam fazer registros e levar para casa 
uma recordação da batalha. Os apaixonados por GOT também 
poderão tirar fotos com cosplayers dos personagens no Brasil, 
além de receber brindes exclusivos (https://www.youtube.com/
watch?v=NLp_TY6S8kk). 

Zoop possibilita empresas de software de varejo 
virarem Fintechs
@A fi ntech enabler Zoop acaba de lançar um sistema que 

permite que empresas de tecnologia para o varejo façam o 
gerenciamento do fl uxo transacional dos clientes e lucrem com 
isso. O novo produto é uma porta de entrada para toda a camada 
de serviços fi nanceiros da Zoop, permitindo, por exemplo, a criação 
de contas digitais, split de pagamentos e antecipação de recebíveis, 
além de reduzir custos e aumentar a agilidade e a transparência 
da integração dos sistemas de gestão e cobrança. A nova ferra-
menta, chamada Zoop PC, é um SDK (Kit de desenvolvimento de 
software) para a plataforma Windows que pode ser integrado a 
qualquer sistema de frente de caixa, permitindo que o software 
assuma o papel de um adquirente, por exemplo. A solução tem uma 
integração rápida, transparente e whitelabel, que possibilita que 
qualquer parceiro cliente da Zoop possa explorar comercialmente 
as tecnologias usando a sua própria marca.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Darlei Dário Padilha (*)

Assim como este jovem do século 21, 
diversos rapazes e moças começam 

a apresentar seus sinais de maturidade 
celebrando uma das fases mais impor-
tantes da vida: a juventude. De acordo 
com a Organização das Nações Unidas 
(ONU), os indivíduos entre os 15 e 24 
anos são considerados jovens e estima-se 
que existem no mundo mais de um bilhão 
de seres humanos nessa faixa etária - um 
terço da população mundial, o que indica 
mais esperança de um mundo melhor. 
Infelizmente, sabemos que nem todos 
têm as mesmas oportunidades de acesso 
à educação, saúde, moradia e etc. 

Apesar disso, a chamada Geração Z 
representa os nativos digitais, pessoas 
muito familiarizadas com o uso da internet 
e o pensamento em rede, extremamente 
conectadas por telefones móveis e tam-
bém pelo constante compartilhamento 
de arquivos por meio das redes sociais. 
Dotados de uma grande compreensão da 

Valores da juventude na era da 
hiperconectividade

Você já parou para pensar que todos aqueles que nasceram no começo dos anos 2000 hoje já 
caminham para idade adulta?

tecnologia, uma das maiores nuances dessa 
juventude é o ato de zapear entre várias 
opções de experiências, seja em séries de 
televisão, fi lmes, videogames, modelos 
de smartphones/tablets ou tutoriais para 
aprendizados diversos. 

Esses jovens não são fortemente in-
fl uenciados por propagandas e sempre 
procuram por indicações de amigos antes 
de comprar algo. Alguns estudiosos diferem 
na opinião sobre as consequências dessa 
hiperconectividade nesse período em que 
ocorrem algumas das primeiras decisões 
individuais que o(a) acompanharão por 
muito tempo, como, por exemplo, a opção 
por uma profi ssão, o primeiro voto, entre 
outras escolhas que delimitarão seu futuro. 

Realmente uma rotina limitada às telas 
de conteúdos on demand pode gerar sérios 
problemas, causando inclusive um atrofi a-
mento da vida social, sendo que os jovens 
precisam da convivência em grupos para se 
integrar à sociedade. A compulsão começa 
a se refl etir no corpo: dores de cabeça, 
nas costas e articulações, ganho de peso. 

Somado a esses problemas, a juventude é o 
momento-chave para começar a construir 
a realidade da fase adulta. Aos poucos o 
jovem vai se tornando uma pessoa mais 
responsável, mais segura de seus atos, 
tendo inclusive responsabilidades civis 
pelos mesmos. Quase tudo é possível nesta 
etapa de intensas descobertas, estudos, 
namoros, viagens e aventuras. 

A juventude é também um período crucial, 
em que as pessoas concluem a Educação 
Básica e começam a construir uma carreira 
no Ensino Superior. Nesse sentido, o ensino 
Marista busca ir além da educação intelec-
tual. Ajudamos a formar jovens protagonis-
tas e também cidadãos conscientes. Nós 
acreditamos que a construção do projeto 
de vida pessoal se faz pelo processo de 
autoconhecimento, desenvolvimento de 
habilidades socioemocionais e o fortaleci-
mento de valores como espírito de família, 
ética, solidariedade e interculturalidade.

(*) É mestre em educação, professora universitária e 
diretora geral do Colégio Marista Goiânia (GO)

ONU quer mais 
participação 
feminina

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) quer aumentar 
a proporção de mulheres que 
participam de operações de 
manutenção da paz para até 
35% ao longo dos próximos 
10 anos. O secretário-geral da 
ONU, António Guterres, fez 
o anúncio nessa quinta-feira 
(11), durante debate sobre 
o papel das mulheres na ma-
nutenção da paz, organizado 
pelo Conselho de Segurança 
da instituição.

Segundo Guterres, as mulhe-
res podem ajudar a tranquilizar 
moradores e ter acesso a mais 
informação. Ele disse ainda 
que a participação feminina é 
muito importante nos cuidados 
a vítimas de abuso sexual. 

Guterres disse ainda que a 
ONU tem uma meta que gira 
entre 15 e 35% de represen-
tação feminina no pessoal de 
manutenção da paz, incluindo 
cargos militares, policiais, 
judiciários e de correções, até 
2028 (ABr).

O Pontífi ce pediu o cessar-fogo e  formação

de um governo de união.

O Pontífi ce pediu para o 
presidente do Sudão 
do Sul, Salva Kiir, e ao 

principal líder da oposição, 
Riek Machar, além dos três 
vice-presidentes, James Wani 
Igga, Taban Deng Gai e Rebecca 
Nyandeng De Mabior, que se 
comprometam com o cessar-
-fogo e com a formação de um 
governo de união.

“Eu peço a vocês, como 
irmão, que fiquem em paz. 
Estou pedindo com meu cora-
ção. Vamos em frente. Haverá 
muitos problemas, mas eles 
não vão nos superar”, destacou 
Francisco, que surpreendeu os 
representantes do Sudão do 
Sul com sua atitude. Durante o 
retiro espiritual de dois dias, o 
Santo Padre também recordou 
que Deus confi ou aos líderes 
políticos e religiosos a “tarefa 
de ser guias de seu povo, tendo 
confiado muito, justamente 
por isso cobrará muito mais de 
cada um”. 

Eleições ocorrem até 19 de maio e são realizadas em 7 fases.

Com pelo menos 900 mi-
lhões de eleitores, a Índia 
iniciou na quinta-feira (11) 
as eleições para escolher os 
543 integrantes de seu con-
gresso, o Lok Sabha, o que 
é visto como um referendo 
sobre o primeiro-ministro do 
país, Narendra Modi. O pleito 
será realizado até 19 de maio 
em sete fases, indianos de 29 
estados e sete territórios me-
nores do país - territórios da 
união- votam em 91 distritos 
eleitorais. 

Além dos membros do 
Congresso, outros dois in-
tegrantes serão indicados 
pelo presidente. O primeiro-
-ministro, por sua vez, será 
escolhido pelo partido ou co-
alizão que obter uma maioria 
de 272 assentos. Especialistas 
classifi caram a votação como 
a maior do mundo e a mais 
importante já vista no país 
nas últimas décadas. Modi 
concorre à reeleição pelo 
partido nacionalista hindu 
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Papa beija pés de líderes do 
Sudão do Sul e apela por paz
Durante o encerramento de um histórico retiro espiritual, o papa Francisco ajoelhou-se e beijou os pés de 
líderes do Sudão do Sul, fazendo um apelo para que “a guerra se apague de uma vez por todas” no país

como objetivo servir para que 
todos os líderes refl itam “sobre 
a própria vida e sobre a missão 
comum”, porque somente as-
sim vão poder ter consciência 
da “enorme responsabilidade 
pelo presente e pelo futuro” 
dos cidadãos do Sudão do Sul. 
Ao término do retiro, o Papa 
agradeceu a participação de 
todos os líderes civis e religiosos 
do país, além do arcebispo de 
Cantuária e primaz da Igreja 
Anglicana, Justin Welby, que 
pensou na iniciativa, assim 
como o ex-moderador da Igreja 
Presbiteriana da Escócia, o re-
verendo John Chalmers. 

O argentino ainda parabe-
nizou os líderes do Sudão por 
terem assinado o acordo de paz, 
em agosto de 2018 e desejou 
que “cessem as hostilidades e 
o armistício seja respeitado”. 
Por fi m, Francisco expressou 
seu “desejo e esperança” de 
visitar o Sudão do Sul em breve 
(ANSA).

“Pedirá contas do nosso ser-
viço e da nossa administração, 
do nosso compromisso em favor 
da paz e do bem realizado para 
o bem das nossas comunidades, 
em particular dos mais neces-
sitados e marginalizados. Por 
outras palavras, pedirá contas 
da nossa vida, mas também da 

vida dos outros”, afi rmou. Além 
disso, Jorge Bergoglio ressaltou 
que a fi nalidade do retiro não 
era um “encontro bilateral” 
diplomático ou ecumênico, 
mas sim uma oportunidade de 
“estar juntos diante de Deus e 
discernir a sua vontade”. 

Para ele, os dois dias tinham 

Índia abre urnas na maior 
eleição do mundo

Bharatiya Janata (BJP) e tem 
como seu principal adversário 
o líder do Partido Congresso 
Nacional, Rahul Gandi, neto de 
Indira Gandhi, primeira mulher 
premier da Índia.

De acordo com pesquisas 
iniciais, o atual premier deve 
conseguir uma reeleição, mas 
não com a maioria absoluta. 
Ao todo, a eleição conta com 

mais de oito mil candidatos, 
de 1841 partidos políticos, e 
será realizada ao longo de 39 
dias - 11 de abril, 18 de abril, 
23 de abril, 29 de abril, 6 de 
maio, 12 de maio e 19 de maio. 
O resultado está previsto para 
o dia 23 de maio. Estima-se 
que o pleito terá um custo total 
de 500 bilhões de rúpias, cerca 
de U$27,8 bilhões (ANSA).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte
sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Mulheres na ciência: 
é preciso derrubar 

estereótipos
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a tradicional ‘Santa Feira do Peixe’, no Pátio do Pescado da Ceagesp, 
com produtos a preços promocionais. O cação será comercializado a 
R$ 18,90/kg, e a tainha a R$ 11,90/kg. O camarão também será comer-
cializado a um valor mais em conta do que o praticado no varejo. Os 
comerciantes esperam vender cerca de 150 toneladas de pescados e 
frutos do mar durante os quatro dias do evento. Além das barracas de 
pescados, haverá ainda uma praça de alimentação, venda de panelas 
de barro, ovos de Páscoa, doces, licores, de verduras, legumes, frutas 
e temperos e mini feira de fl ores. Entrada pelo portão 15 (Marginal 
Pinheiros). Entrada e estacionamento gratuitos.

E - O Terroir da Serra
A Cooperativa Vinícola Garibaldi levou um time de peso ao pódio do 
concurso Thessaloniki International Wine Competition 2019, realizado 
na Grécia. O grande destaque fi ca com o Garibaldi Chardonnay Brut, 
que além de receber medalha de Ouro, foi eleito o melhor espumante 
da edição. O quadro de vencedores se completa com Garibaldi Prosecco 
Brut (Prata) e Garibaldi Moscatel e Garibaldi Vero Demi-Sec (Bronze). 
Da serra gaúcha para o mundo, a Cooperativa Vinícola Garibaldi con-
tribui para evidenciar a qualidade dos vinhos brasileiros, especialmente 
o terroir da serra gaúcha – principal região produtora do país. Outro 
momento importante na história recente da marca foi o título de Melhor 
Espumante do Cone Sul, concedido ao Garibaldi Moscatel pelos avalia-
dores do Catad’Or Wine Awards 2018, realizado no Chile.

F - Empreender Além dos 50
A MaturiJobs, única plataforma de trabalho e desenvolvimento para 
pessoas acima de 50 anos, com mais de 80 mil profi ssionais cadastrados, 
é a idealizadora do evento MaturiFest 2019, o primeiro festival de em-
preendedorismo 50+ do Brasil, que acontece entre os próximos dias 26 
e 28. Com workshops práticos, palestras e debates, é uma oportunidade 
para pessoas maduras se manterem ativas, atualizadas e relevantes no 
novo mundo do trabalho. Entre os temas, mudança de carreira, auto-
conhecimento e propósito, economia compartilhada, presença digital, 
startups e vendas, além de cases de pessoas que se reinventaram profi s-
sionalmente após os 50 anos. Mais informações: (www.maturifest.com).

G - Monografi a em Finanças
Foi lançado o Prêmio CFA Society Brazil de Monografi a em Finanças, que 

A - Alimentação Saudável
O mercado de refeições fi t está cada vez mais em alta. Segundo a agência 
de pesquisas Euromonitor Internacional, este segmento de alimentação 
saudável no Brasil deve crescer, em média, 4,41% por ano até 2021. 
O País é o quarto maior mercado do mundo no setor, movimentando 
US$ 35 bilhões por ano. A Lucco Fit, por exemplo, que é uma empresa 
especializada em refeições funcionais, quadriplicou de tamanho desde 
a sua inauguração, em 2015. Não à toa, a startup registrou um cresci-
mento maior que 100% do primeiro para o segundo ano. Saiba mais em: 
(www.luccofi t.com.br).

B - Clínica Médica
A 9ª edição do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica  acontece 
de 22 a 26 de julho, no Hotel Grand Mercure. O curso ocorre paralela-
mente ao 1º Simpósio de Urgências e Emergências Clínicas, por isso, os 
participantes recebem dupla certifi cação. O curso, voltado a médicos, 
residentes e pós-graduandos de Clínica Médica, tem 40 horas de dura-
ção. Objetiva possibilitar uma imersão em Clínica Médica, atualizando 
e aprofundando os conhecimentos do clínico para seu aprimoramento 
profi ssional. O conteúdo da reciclagem tem foco nas questões recorrentes 
do dia a dia e da prática médica. Mais informações: (http://www.sbcm.
org.br/cursos/2019/ix_reciclagem/). 

C - Trilhas Cênicas 
Durante o planejamento de uma viagem, o hotel é tão importante quanto 
o destino. Na Europa, o local precisa transmitir a essência do país esco-
lhido, oferecendo atividades que permitam uma autêntica experiência 
ao turista. É o caso do cinco estrelas Château de Fonscolombe, onde 
os hóspedes têm à disposição um parque de nove hectares no vilarejo 
de Le Puy-Sainte-Réparade, no coração da Provence, na França, a 
apenas 20 minutos de Aix-en-Provence. As  paisagens da região, como 
os campos roxos de lavanda e os vinhedos, podem ser observadas ao 
caminhar pela área externa do hotel, sem a necessidade de deslocar-se 
por grandes distâncias. Saiba mais em: (www.fonscolombe.fr) e (www.
keypartners.com.br). 

D - Feira do Peixe 
Começa nesta segunda-feira (15) e vai até quinta (18), das 12h às 21h, 

recebe artigos voltados ao mercado fi nanceiro e de capitais brasileiro, 
ampliando o banco de iniciativas pioneiras que demonstrem o potencial 
do país para elaborar produtos e serviços nesta área. Os candidatos 
devem enviar sua monografi a junto com a fi cha de inscrição e demais 
documentos para (premio@cfasociety.org.br). Podem participar os 
profi ssionais que possuam graduação, pós-graduação, mestrado ou 
doutorado no Brasil ou no exterior e os artigos podem ter mais de um 
autor. Mais informações: (www.cfasociety.org.br).

H - Home Care 
Trabalhar nos Estados Unidos tem sido o sonho de muitos brasileiros. 
E para quem é formado em Enfermagem, este sonho pode se tornar 
realidade graças à Advanced Care Partners, empresa que recruta e 
emprega enfermeiros brasileiros para integrar sua equipe na área de 
enfermagem domiciliar. Com sede em Atlanta, na Georgia, fornece toda 
a ajuda para que os interessados transponham as etapas necessárias 
para exercer a profi ssão legalmente nos EUA. É necessário ter inglês 
fl uente ou avançado, ser graduado em Enfermagem e ter o registro 
ativo no CRE e experiência na área assistencial com pacientes que 
exigem cuidados de alta complexidade. Mais informações: (www.
acpbrasil.com).

I - Cervejas Especiais
Um estudo realizado pelo Clube do Malte revela que São Paulo é o 
estado que mais compra cervejas especiais no país. Em 2018, a região 
foi responsável por 34,7% dos pedidos, ocupando a primeira posição 
no ranking nacional. Em seguida vem Paraná (15,6%), Rio de Janeiro 
(10,5%), Minas Gerais (9,8%), Rio Grande do Sul (7,1%) e Santa Catarina 
(4,9%). Os paulistas preferem cervejas fortes, sendo o estilo IPA o mais 
comprado. Em seguida vêm as cervejas estilo Pilsen, Weizen, English 
Pale Ale e Stout. As marcas mais procuradas são as importadas, com 
52% do número de pedidos. As nacionais somam 48%. Os homens são 
responsáveis por 80% dos pedidos, enquanto as mulheres fi cam com 
20%. Mais informações: (www.clubedomalte.com.br).

J - Água e Esgoto 
A BRK Ambiental, do grupo Canadense Brookfi eld, amplia a sua atuação 
no país e assume os serviços de água e de esgoto em Caçador (SC). Com 
contrato fi rmado com o município pelos próximos 30 anos, a empresa 
vai investir R$ 152,1 milhões, sendo R$ 73,6 milhões já nos primeiros 
cinco, para implantar mais de 100 km de novas redes de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. A empresa está presente nas cinco 
regiões do país e presta serviços de água e esgoto em 185 municípios. 
Cerca de 15 milhões de pessoas em 12 estados do país são benefi ciadas 
com os serviços. A iniciativa faz parte do compromisso da empresa de 
investir R$ 7 bilhões nos próximos cinco anos em operações de sane-
amento brasileiras. Outras informações: (www.brkambiental.com.br).
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A - Alimentação Saudável
O mercado de refeições fi t está cada vez mais em alta. Segundo a agência 

No Brasil, quase 51% da 

população é feminina

Exceto por casos em que 
fatores extremos de 
ordem cultural, legal 

ou social geram desvios, é 
seguro dizer que o número de 
mulheres e homens no mundo 
é praticamente igual. Podemos 
também afi rmar que a capaci-
dade cognitiva e intelectual 
da espécie humana é a mesma 
para os dois gêneros. Apesar 
desses fatores, a imensa maio-
ria dos cargos de liderança e 
posições de destaque científi co 
é ocupada por homens. 

Tomemos como exemplo 
a história do Prêmio Nobel. 
Desde que foi criado, em 1901, 
condecorou mulheres em ape-
nas 3% dos casos. Certamente, 
essa discrepância é resultado 
de questões multifatoriais, mas 
é inegável que a nossa cultura 
associa a ciência, para os ho-
mens, à notoriedade e, para as 
mulheres, à solidão.

Apesar disso, há cientistas 
mulheres que conseguiram 
superar esse obstáculo. Marie 
Curie, por exemplo, polonesa 
naturalizada francesa, con-
duziu pesquisas pioneiras no 
ramo da radioatividade. Ela 
recebeu o Prêmio Nobel de 
Física em 1903 e o de Quími-
ca em 1911. Até o momento, 
ela é a única pessoa que já foi 
homenageada com essas duas 
láureas. 

O próprio Nobel, entre-
tanto, também já deixou de 
reconhecer mulheres por suas 
conquistas. Rosalind Franklin, 
especialista na difração dos 
raios-x, obteve uma ótima 
imagem da molécula de DNA 
na década de 1950. À época, 
no entanto, sem sua autoriza-
ção, os pesquisadores Maurice 
Wilkins, Francis Crick e James 
Watson tiveram acesso à ima-
gem, publicaram a descoberta 

na revista científi ca Nature, 
e receberam o Prêmio Nobel 
de Medicina pelo trabalho em 
1962, sem mencionar Rosalind.

De lá para cá, porém, houve 
avanço no reconhecimento 
dos méritos femininos, espe-
cialmente na área de biotecno-
logia. Em 2018, por exemplo, 
Frances Arnold, professora 
do Instituto de Tecnologia 
da Califórnia (Caltech), re-
cebeu o Nobel de Química 
por sua pesquisa com enzinas 
geneticamente modifi cadas, 
que podem ser usadas para 
fi nalidades industriais e em 
medicamentos. 

Já a americana Jennifer 
Doudna não foi condecora-
da com o Nobel mas, desde 
2012, recebeu todos os outros 
grandes prêmios da ciência 
mundial, como o Kavli e o 
Pulitzer. Ela foi responsável 
pela descoberta do CRISPR, 
ferramenta de edição genética 
que, em 2014, seria utilizada 
pela cientista Caixia Gao para 
aplicação na agricultura e lhe 
renderia um artigo publicado 
na Nature. Hoje, ela é uma das 
mais prestigiadas pesquisa-
doras mundiais em Técnicas 
Inovadoras de Melhoramento 
de Precisão (TIMP). 

Nós, enquanto sociedade, 
precisamos assegurar às mu-
lheres oportunidades iguais 
de desenvolver suas capaci-
dades em qualquer área. Na 
pesquisa e desenvolvimento, 
a percepção equivocada sobre 
as contribuições femininas nos 
impediu de conhecer outras 
grandes cientistas. 

Aumentar a participação 
feminina na ciência no futuro 
requer que olhemos para o pas-
sado e reparemos as injustiças 
cometidas contra mulheres 
que viram seu esforço subes-
timado pela história. 

 
(*) - É diretora-executiva do Conselho 

de Informações sobre
Biotecnologia (CIB).

Adriana Brondani (*)

O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Gustavo 
Canuto, disse que o governo 
pretende, até 2035, reduzir 
de 50% para 11% o risco de 
segurança hídrica, quando 
é confi gurado a escassez de 
água para abastecimento, o uso 
econômico e de armazenagem, 
entre outros pontos. A ação 
faz parte do Plano Nacional 
de Segurança Hídrica (PNSH), 
que prevê investimentos de 
R$ 26,9 bilhões em 99 ações.

“Esse plano identifica 99 
intervenções estruturantes 
hídricas que trarão segurança 
hídrica à Região Nordeste e a 
todos país. O plano é para atingir 
em 2035 um nível de segurança 
hídrica diferenciado. Com as 
ações reduziremos o grau de 
risco de 50% para apenas 11% 
em relação ao grau máximo 
e médio de risco”, explicou o 
ministro durante a cerimônia 

As maiores contribuições 
para esse resultado vie-
ram de itens que afetam 

mais as famílias de menor poder 
aquisitivo, como cereais (5,2%), 
tubérculos (18,7%), hortaliças 
(6,1%) e frutas (4,3%). Os 
preços dos alimentos foram os 
principais responsáveis pela 
infl ação de 0,8% na classe mais 
baixa e responderam por 64% 
dessa variação total. 

Ainda que em menor escala, 
a alta dos transportes também 
impactou esse segmento, de-
vido aos reajustes nas tarifas 
de ônibus urbano (0,9%) e de 
trens (2,1%). No acumulado 
do ano, a infl ação das famílias 
de renda mais baixa apontou 
variação de 1,73%, com 0,24 
ponto percentual acima da 
registrada pelas famílias mais 
ricas (1,49%). Na comparação 
das taxas acumuladas em 12 
meses, essa alta da infl ação do 
segmento mais pobre é ainda 
mais signifi cativa.

De abril de 2018 a março de 
2019, a infl ação da classe de 
menor poder aquisitivo acu-
mulou alta de 4,96%, ou seja, 
0,67 ponto percentual acima da 
registrada na parcela de renda 
mais elevada (4,28%). 

Os preços dos alimentos foram os principais responsáveis pela infl ação na classe mais baixa.
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Infl ação em todas as faixas de renda 
acelera pelo quarto mês seguido

A infl ação para todas as faixas de renda acelerou pelo quarto mês seguido, de acordo com o Indicador 
Ipea de Infl ação por Faixa de Renda, referente a março, divulgado na sexta-deira (12)

Segundo o Ipea, essa piora da 
infl ação para os mais pobres é 
ainda mais evidente quando se 
nota que, em março de 2019, 
enquanto a infl ação da classe 
mais baixa foi 20 vezes maior 
que a registrada nesse mesmo 
mês de 2018, a aceleração da 
infl ação da classe mais alta em 
2019 foi mais amena – valor 6,5 
vezes maior.

“Essa disparidade refl ete o 
comportamento dos alimentos 
no domicílio, que apontaram 

deflação em março do ano 
passado. De forma similar, a 
queda de preço nas tarifas 
de ônibus intermunicipais e 
interestaduais e a menor alta 
dos aluguéis em março de 2018 
também ajudam a explicar esse 
diferencial de taxas, à medida 
que benefi ciaram mais signi-
fi cativamente a infl ação dos 
mais pobres no ano passado”, 
diz o Ipea.

Já o segmento de renda mais 
alta observou uma variação 

de 0,7% na infl ação em feve-
reiro. Nessa faixa, embora os 
alimentos também tenham 
exercido certa pressão infl acio-
nária (0,23 ponto percentual), 
itens como leites e derivados 
(0,49%), carnes (0,63%) e 
bebidas (-0,15%), que im-
pactam as famílias mais ricas, 
apresentaram comportamen-
to mais favorável. Para esse 
grupo, a maior variação veio 
dos transportes (0,32 ponto 
percentual) (ABr).

Plano pretende reduzir risco de 
segurança hídrica

Ministro Gustavo 

Canuto lançou o 

Plano Nacional 

de Segurança 

Hídrica.

de lançamento do plano, em Pe-
trolina (PE). A maioria das ações 
ocorrerá na Região Nordeste, 
especialmente no semiárido, que 
sofre com a baixa quantidade de 
chuvas. Dos R$ 26,9 bilhões de 
investimentos, a região receberá 
R$ 15,7 bilhões. 

As ações envolvem a constru-
ção de barragens, adutoras e a 
construção de canais. Dados 
do plano mostram que, em 
dezembro de 2016, 132 cidades 
do Nordeste setentrional, com 
uma população de 1,5 milhão de 
habitantes, encontravam-se em 

colapso de abastecimento de 
água, e 812 municípios eram 
abastecidos por carros-pipa, 
gerando custos de mais de 
1 bilhão de reais ao Governo 
Federal.

Há ações previstas nas 
outras regiões do país, que 
também passaram a manifes-
tar desequilíbrio signifi cativo 
entre oferta e demanda por 
água em anos recentes ou 
estiveram sujeitas a inunda-
ções decorrentes de chuvas 
intensas, aponta o plano. Se-
gundo a proposta, as regiões 
consideradas mais críticas são 
aquelas com indicadores mais 
expressivos de dimensões 
humana e econômica. “Elas 
concentram 54,8 milhões 
de pessoas e têm potencial 
econômico de R$ 357 milhões 
por ano, projeção para 2035, 
sem as ações propostas pelo 
Plano”, diz o ministério (ABr).

A ministra Tereza Cristina 
(Agricultura) instalou na sexta-
-feira (12) a Comissão de Desen-
volvimento Sustentável do Agro-
negócio, que tem como objetivo 
estruturar e publicar a agenda 
estratégica para a sustentabilidade. 
O Brasil é o único país do mundo 
que tem a dupla vocação de grande 
produtor de alimentos e também de 
importante fornecedor de serviços 
ambientais. 

A ministra afi rmou que produção 
agropecuária e o desenvolvimento 
sustentável precisam caminhar 

juntos, e cobrou ações efetivas da 
comissão para que o ministério seja 
protagonista no tema da produção 
sustentável para o Brasil e o mundo. 
Segundo Tereza Cristina, o país 
precisa ter um programa efi ciente 
em que a iniciativa privada faça o 
manejo sustentável de fl orestas, 
combatendo a atuação ilegal de 
madeireiros e grileiros. “Temos de 
cuidar das nossas fl orestas fazendo 
como que elas sejam utilizadas de 
maneira produtiva. Só assim vamos 
conseguir combater a ilegalidade”, 
disse a ministra (Mapa).

Agricultura estrutura agenda da produção sustentável
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A importância do curso 
profi ssionalizante

contra o desemprego

Recentemente 

ocorreu em São 

Paulo o mutirão pelo 

emprego, organizado 

pelo Sindicato dos 

Comerciários

O resultado dessa ação foi 
uma impressionante fi la 
de 15 mil pessoas, que 

esperavam pacientemente, 
algumas desde a madrugada, 
por uma chance de recoloca-
ção profi ssional frente a pelo 
menos 6 mil ofertas de vagas. 
Diante dessa cena melancólica 
e do abatimento dos desem-
pregados, um dos grandes 
problemas constatados, por 
especialistas, foi que muitos 
que lá estavam poderiam já 
estar plenamente inseridos na 
força de trabalho se tivessem 
feito sua capacitação em cur-
sos profi ssionalizantes. 

É notória que essa alter-
nativa de treinamento gera 
muito mais possibilidades de 
empregos, e proporciona uma 
formação específi ca, formal, 
sistematizada, permanente e 
sólida, além de uma série de 
outros benefícios. Indepen-
dentemente de alinhamento 
político-ideológico ou não, o 
presidente Bolsonaro já havia 
tocado nesse tema, enaltecen-
do a importância da educação 
profi ssional para os brasileiros. 

O próprio mandatário havia 
falado da obsessão dos brasi-
leiros pelo diploma de curso 
superior e que seria melhor 
se muitos deles buscassem 
o ensino profissionalizante 
para atuar, por exemplo, em 
consertos de eletrodomésticos 
ou mecânica de automóvel. 
Isso, por sinal, é o que ocorre 
em países desenvolvidos. Ele 
admitiu que no período em que 
ainda era tenente fez curso 
de manutenção de máquina 
de lavar roupa e de geladeira. 

O líder do Executivo disse 
ainda que se quisesse viver 
desses trabalhos ganharia no 
mínimo uns R$ 12 mil por mês. 
É fato, que se formos procurar 
exemplos de trabalhadores 
bem-sucedidos, como por 
exemplo, cabelereiros, cozi-
nheiros, mecânicos de autos, 
funileiros, pedreiros, marce-
neiros e outros, encontrare-
mos em abundância casos de 
sucesso fi nanceiro e pessoal.

O que o governante falou 
de fato não é novidade para 
muitos brasileiros, que no 
momento têm seu sustento e 
bem remunerado por meio de 
seus respeitados ofícios. É fácil 
perceber que há muita falta de 
mão-de-obra capacitada em 
vários setores e isso ocorre em 
todos os segmentos da econo-
mia. Em boa parte, no Brasil, 
operários de ‘chão-de-fábrica’ 

não têm formação profi ssional 
para às vezes operar máquinas 
que custam milhões de reais 
como é o caso da indústria do 
plástico.

Por sua vez, empresários 
e executivos fi cam receosos 
de contratar empregados 
sem a mínima competência 
para comandar máquinas, 
que lhes exigiram grandes 
investimentos. Há também a 
questão da segurança, pois 
alguém mal instruído pode 
até gerar incêndios ou outras 
tragédias semelhantes. Vale 
citar aquela história em que 
ninguém gostaria que qualquer 
um comandasse o avião se 
fosse passageiro. Se é assim, 
o empresariado mais exigente 
também não vai deixar qual-
quer um dos seus empregados 
ter nas mãos um patrimônio tão 
valioso e custoso, inclusive na 
manutenção.

O sistema ‘S’ tem fornecido 
boa quantidade de artífi ces 
para o mercado profi ssional, 
assim como algumas ótimas 
escolas particulares isoladas. 
Mas parece que por infl uência 
de uma cultura tradicional de 
valorização da universidade, 
a juventude prefere buscar o 
tão almejado curso superior, 
tornando-se muitas vezes uma 
fi xação social de toda a família, 
especialmente aquelas mais 
humildes. Inúmeros brasilei-
ros enxergam a faculdade e 
o jovem, com seu canudo nas 
mãos, como a solução de todos 
os seus problemas, isto é, a re-
muneração digna, o respeito da 
sociedade, e até um pretenso 
atestado de inteligência, o que 
na prática naturalmente não é 
verdade.

A realidade é que o diploma 
superior em mãos não signi-
fi ca sempre grandes ganhos 
fi nanceiros ou mesmo muitas 
oportunidades de trabalho. 
Sabe-se hoje que há carrei-
ras do terceiro grau que são 
extremamente fechadas e até 
inacessíveis aos formados, 
e as escolas superiores aca-
bam se tornando verdadeiras 
fábricas de desempregados 
diplomados. Já os cursos pro-
fi ssionalizantes respondem à 
vontade direta das indústrias, 
comércios e serviços, sem 
meias palavras, burocracias 
acadêmicas ou pieguices. 

Nós representantes da edu-
cação profi ssional no Brasil 
temos orgulho de atuar com 
um compromisso único, o de 
produzir trabalhadores, ope-
radores ou operários, cada vez 
mais capacitados para realizar 
seu trabalho com grande qua-
lidade em benefício de toda a 
sociedade.

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

plásticos (escolalf.com.br/cursos).

Alexandre Farhan (*)

Tecnologia 
para detectar 
motorista 
drogado

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública decidiu ins-
tituir um grupo de trabalho para 
estudar a viabilidade de utilizar 
tecnologias de screening (ras-
treamento) para detecção de 
motoristas dirigindo sob efeito 
de substâncias psicoativas. A 
portaria instituindo o grupo 
de trabalho está publicada no 
Diário Ofi cial da União de sexta-
-feira (12). 

Ela prevê que os seus in-
tegrantes terão um prazo 
de 12 meses para conclusão 
das atividades e, em seguida, 
apresentarem um relatório ao 
secretário Nacional de Políticas 
sobre Drogas (Senad). O grupo 
de trabalho será composto por 
representantes, titular e su-
plente, da Senad, da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública 
e da Polícia Rodoviária Federal. 
O trabalho será coordenado 
pelo representante da Senado 
(ABr).

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, disse que 
o desabamento dos prédios, na 
manhã de sexta-feira (12), na 
zona oeste da cidade, é retrato 
da falta de fi scalização por parte 
do município. Segundo ele, não 
se pode culpar apenas a gestão 
atual. Afi rmou ainda que esse 
tipo de fi scalização não cabe ao 
governo do estado. 

“Esse prédio que desabou é 
um retrato da falta de fi scaliza-
ção por parte do município. O 
estado não tem poder de fi scali-
zar edifi cações. São edifi cações 
que tem que ser coibidas pelo 
município. Agora, se a área era 
uma área de milícia como está 
sendo dito, no nosso governo 
estamos combatendo todas as 
áreas de milícias”, disse. 

Witzel afi rmou que a Polícia 
Civil trabalha para identifi car 
as milícias que atuam na região 
do desabamento. A prefeitura 
informou hoje que o prédio que 
desabou já estava interditado 
desde o ano passado, mas que 

A prefeitura informou que o prédio que desabou já estava 

interditado desde o ano passado.

O presidente da CCJ da 
Câmara, Felipe Francischini 
(PSL-PR), indicou na sexta-
-feira (12) o líder da maioria, 
deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), para ser o relator 
da proposta do Orçamento 
Impositivo. A matéria prevê 
que o governo federal seja 
obrigado a liberar a verba de 
emendas parlamentares de 
bancada para ações previstas 
no Orçamento. As chamadas 
emendas de bancada são as 
apresentadas por deputados e 
senadores de cada estado para 
ações específi cas naquelas 
unidades da Federação.

A proposta foi aprovada pelo 
plenário do Senado aprovou 
na semana passada. Como 
o texto teve alterações em 
relação ao aprovado pelos 
deputados em março, a pro-
posta terá de ser analisada 
novamente pela Câmara. 
Francischini disse que a prio-
ridade é a votação do parecer 
do relator da reforma da Pre-
vidência, deputado Delegado 
Marcelo Freitas (PSL-MG), 
apresentado no último dia 9. 
O relatório foi pela admissi-
bilidade do texto enviado ao 
Congresso pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Kim Jong-un, 
líder da Coreia 
do Norte é 
reeleito pelo 
Parlamento

O Parlamento da Coreia do 
Norte reelegeu Kim Jong-un 
como o presidente do mais alto 
órgão governamental do país. A 
Coreia do Norte convocou a As-
sembleia Suprema do Povo na 
quinta-feira (11), após a eleição 
de seus membros que ocorreu 
no mês passado. A imprensa 
estatal norte-coreana informa 
que o Parlamento reelegeu 
Kim Jong-un para o cargo mais 
alto na Comissão de Assuntos 
de Estado.

Kim foi eleito para o posto 
pela primeira vez em 2016. 
Entretanto, ele não estava na 
lista de representantes recém-
-eleitos para a assembleia, o que 
levou analistas a especularem 
que Kim deve assumir uma nova 
posição recentemente criada. 
Um dos assistentes mais próxi-
mos a Kim, Choe Ryong Hae, foi 
nomeado presidente do comitê 
administrativo da Assembleia 
Suprema do Povo — o novo 
chefe de Estado cerimonial. O 
posto era ocupado por décadas 
por Kim Yong Nam, agora com 
91 anos de idade (ANSA).

Um deles é o que regu-
lamenta os artigos 51 e 
52 da Lei Brasileira de 

Inclusão (LBI), estabelecen-
do critérios para a adaptação 
de carros para se tornarem 
acessíveis e, assim, circularem 
como táxis e integrarem a frota 
de locadoras de veículos. O 
texto se refere apenas a essas 
modalidades de transporte de 
passageiros por serem as duas 
previstas na LBI.

As empresas de táxi devem ter 
10% de sua frota composta por 
veículos acessíveis à pessoa com 
defi ciência, sem que haja co-
brança diferenciada de tarifas ou 
valores adicionais pelo serviço. 
Já as locadoras de veículos fi cam 
obrigadas a oferecer um carro 
adaptado para uso de pessoa 
com defi ciência, a cada conjunto 
de 20 automóveis de sua frota. 
Autor da LBI, o senador Paulo 
Paim (PT-RS) disse estar feliz 
com o fato de o governo ter 
entendido a importância de 
assegurar os benefícios. 

“Parabenizo essa iniciativa e 
espero, o mais breve possível, 
a regulamentação, principal-
mente, do artigo 2º, em que a 
avaliação da defi ciência precisa 
ter caráter biopsicossocial e 
ser realizada por uma equipe 
multiprofi ssional e interdisci-

Para Mara Gabrilli, a regulamentação é um avanço, mas ainda falta explicitar

na lei o conceito de defi ciência.

Em entrevista ao programa 
Salão Nobre, da TV Senado, 
o senador Esperidião Amin 
negou que a proposta prejudi-
que o governo, ao determinar 
a execução obrigatória de 
emendas de bancada no Orça-
mento da União. “Não foi uma 
coisa contra o governo, é uma 
evolução”, afi rma. 

Amin, que foi relator da 
matéria, argumentou que “o 
presidencialismo com sistema 
partidário fragmentado le-
vou a um fi siologismo e a um 
clientelismo que resultaram 
nesse número de escândalos”. 
Segundo ele, a medida acaba 
com o “toma lá, dá cá”, prática 
que ele defi niu como troca de 
emendas parlamentares por vo-
tos em projetos que interessam 
ao governo.

Desde 2015, as emendas 
individuais dos parlamentares 
são impositivas, medida que o 
Congresso quer ampliar para 
as emendas das bancadas es-
taduais. O texto foi aprovado  
na Câmara em março, veio para 
o Senado, mas voltou para a 
Câmara, porque foi modifi cado. 
Ele prevê que as emendas sejam 

Senador Esperidião Amin 

(PP-SC).
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Senado celebra regulamentação 
da Lei Brasileira de Inclusão

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou na última quinta-feira (11), 18 decretos e projetos 
relacionados às ações dos 100 primeiros dias de governo

plinar”. Já o senador Romário 
(Pode-RJ), que foi o relator, 
entende que a regulamentação 
desses artigos é benéfi ca e 
atende a interesses legítimos 
das pessoas com defi ciência. 

“Essa medida do governo é 
mais uma etapa da longa luta 
em favor das pessoas com 
deficiência. Contribui para 
a independência delas e, as-
sim, vamos avançando nesse 
trabalho”, disse Romário ao 
destacar a frustração de quem 

não consegue pegar um táxi 
na saída de uma rodoviária ou 
shopping, por exemplo, nem 
alugar um veículo para sua 
própria locomoção. Relatora 
da LBI quando era deputada 
federal, a senadora Mara Ga-
brilli (PSDB-SP) aponta que a 
regulamentação é um avanço, 
inclusive com a previsão do 
carro alugado adaptado tanto 
para o transporte de passageiro, 
como para a ser conduzido por 
uma pessoa com defi ciência. 

Mara Gabrilli também con-
siderou que ainda falta a 
principal regulamentação da 
LBI: a explicitação do próprio 
conceito de defi ciência, com 
os critérios para o modelo de 
avaliação biopsicossocial. Em 
1994, Mara sofreu um acidente 
de carro que a deixou tetraplé-
gica. Ela é a primeira brasileira 
a integrar o Comitê da ONU 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Defi ciência, no período de 
2019 a 2022 (Ag.Senado).

Líder da maioria será o relator da 
proposta do Orçamento Impositivo

Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

“No entanto, vou conversar 
com os líderes dos partidos para 
que possa avaliar a inclusão na 
pauta desta semana”, afi rmou. 
O líder do PSL na Câmara, 
Delegado Waldir (GO), disse 
que está sendo construído o 
diálogo entre os líderes parti-
dários e o presidente da CCJ 
para uma possível inversão de 
pauta no colegiado para que a 
o Orçamento Impositivo seja 
apreciada antes da reforma 
da Previdência. “Não tem 
problema votar, desde que 
não haja prejuízo para votação 
da reforma da Previdência na 
CCJ”, afi rmou. 

Nesta segunda-feira (15), 
será convocada reunião extra-
ordinária da CCJ para iniciar 
o debate. O tempo de fala de 
cada deputado foi reduzido para 
permitir que mais parlamenta-
res participem. Dessa forma, os 
integrantes da CCJ terão dez mi-
nutos e os não membros, cinco 
minutos cada, com no máximo 
20 deputados não membros. Até 
o início da tarde de sexta-feira, 
85 deputados, entre membros 
e não membros do colegiado, 
já se inscreveram para falar. O 
número deve aumentar porque 
as inscrições estão abertas até 
segunda-feira (ABr).

Witzel: desabamento é um retrato 
da ‘falta’ de fi scalização

o controle de milicianos sobre 
a região difi culta a atuação 
municipal. “Nossa solidarieda-
de por essas famílias e nosso 
sentimento de profundo pesar 
pelas perdas das vidas huma-
nas, inclusive uma criança de 
7 anos”

O vice-governador, Cláudio 
Castro, disse que a polícia pren-

deu pessoas que trabalhavam 
na construção de prédios irre-
gulares como o que desabou, 
mas ainda não identifi cou os 
responsáveis pelas obras. 

“Vão ter que ser ações co-
ordenadas. Não só governo 
municipal e estadual, mas 
também Ministério Público e 
Justiça” (ABr).

Amin: orçamento 
impositivo ‘não 

prejudica’ o governo

liberadas no limite de 1% da 
Receita Corrente Líquida da 
União, limite que é gradual e 
vai ser atingido em 2021.

Para Amin, a proposta tam-
bém signifi ca uma nova confi gu-
ração no pacto federativo, pois 
descentraliza os recursos. “É 
uma maneira republicana que 
existe nos países democráticos 
para aspergir o recurso pela 
federação, já que os recursos 
estão dramaticamente concen-
trados em Brasília”, afi rmou 
(AgSenado).
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Monitória por parte do AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese ser credor da 
importância de R$7.697,57, referente à prestação de serviços educacionais celebrado de forma 
eletrônica, junto ao sítio eletrônico: “www.usit.br”, em razão de mensalidades em aberto, atribuindo o 
valor à causa de R$ 14.257,78. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de vinte 
dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios, nos termos do art. 702 
do Novo Código de Processo Civil, ou pague a importância supra, bem como os honorários 
advocatícios fixados em 5% do valor da causa, conforme art. 701, do NCPC, devidamente atualizada, 
ficando ciente, outrossim, de que neste último caso, ficará isento das custas processuais, bem como 
de que nos termos do artigo 701, § 5º do NCPC, resta deferido o pagamento parcelado do débito, na 
forma disposta no art. 916 do NCPC e de que, na hipótese do não oferecimento de embargos, será 
iniciada a execução, conforme previsto no Titulo II do Livro I da Parte Especial do NCPC. Em caso de 
revelia 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 março de 2019. 

  Adiantamento
  para Futuro  Ajustes de Total do
 Capital Aumento de Reservas de Avaliação Patrimônio
   Social         Capital       Lucros Patrimonial      Líquido
Em 31/12/2016  2.941            -     275.468       100.805     379.215
Lucro (prejuízo)
 do Período - - 74.762 - 74.762
Juros sobre o Capital Próprio - - (19.836) - (19.836)
Realização do Ajuste
 de Avaliação Patrimonial - - 5.713 (5.713) -
Reversão do IRPJ e
 CSLL Diferidos - AAP - - (1.942) 1.942 -
Adiantamento para Futuro
 Aumento de Capital      -           5.000          -            -      5.000
Em 31/12/2017  2.941        5.000      334.165        97.034     439.141
Lucro (prejuízo) do Período - - 82.490 - 82.490
Juros sobre o Capital Próprio - - (22.663) - (22.663)
Realização do Ajuste de
 Avaliação Patrimonial - - 5.713 (5.713) -
Reversão do IRPJ e
 CSLL Diferidos - AAP         -            -        (1.943)       1.943          -
Em 31/12/2018  2.941        5.000      397.763        93.263     498.968

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

Demonstração do resultado do período em
31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em milhares de reais

EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda
CNPJ: 56.883.820/0001-23
Relatório da Diretoria

Srs. Sócios: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a apreciação de V.S.as. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2018. Santa Gertrudes - S.P, 25 de Março de 2019.
Balanço Patrimonial do Período em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Valores Expressos em Milhares de Reais Demonstração dos Fluxos de Caixa do período em

31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em milhares de reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017-Valores expressos em milhares de reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em
31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em milhares de reais

Relatório dos Auditores Independentes sobre  as Demonstrações Contábeis
Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Sócia Administrador- CPF 114.338.698-10 Djalma Aparecido de Lima - Contador  CRC 1SP184042/O-4

 Nota     2018     2017
Receita Líquida de Vendas 21 527.229 435.505
Custo dos Produtos Vendidos   (358.503)  (271.068)
Lucro Bruto  168.725 164.437
Despesas com Vendas  (43.483) (40.200)
Despesas Gerais e Administrativas  (13.850) (10.126)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas      533   (4.771)
   (56.801)  (55.098)
Lucro operacional  111.925 109.339
Receitas Financeiras 22 6.514 5.427
Despesas Financeiras 22 (4.644) (6.176)
Variação Cambial Líquida 22   (2.223)   (2.395)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas     (353)    (3.144)
Lucro antes do IR e da Contribuição Social  111.571 106.195
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes  (29.558) (29.351)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 20     477   (2.082)
Lucro Líquido do Exercício   82.490  74.762

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

     2018     2017
Atividades Operacionais  36.020 129.640
Lucro Líquido Antes IR/CS 111.571 106.195
+ Depreciação e Amortização 23.448 20.839
+ Juros Incorridos 3.025 4.193
(+/-) Resultado Alienação Imobilizado 612 150
(+/-) Ganho (perda) na Conversão de Moeda 2.403 2.395
= Lucro Ajustado 141.060 133.772
(Acréscimos) Decréscimos de Ativos
Duplicatas a Receber (25.784) (6.771)
Adiantamentos (35.347) (1.654)
Estoques (8.769) 3.002
Tributos a Recuperar (5.762) 19.689
Depósitos Judiciais (2.154) 29
Outras Contas a Receber (537) (805)
Acréscimos (Decréscimos) de Passivos
Fornecedores 3.589 (2.708)
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2.517 237
Obrigações Fiscais (2.568) 4.582
Outros Valores a Pagar 2.195 (1.075)
IR/CS Pagos no Período (32.421) (18.658)
Atividades de Investimento  (31.844)  (20.962)
Aquisição Imobilizado (32.520) (20.419)
Aquisição de Investimentos (318) (1.208)
Aquisição de Intangível (278) -
Receita de Venda de Imobilizado 1.273 666
Atividades de Financiamento   (7.997)  (27.062)
Captação de Empréstimos 42.061 13.771
Pagamento do Principal de Empréstimos (34.184) (28.118)
Pagamento dos Juros sobre Empréstimos (3.260) (4.560)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 5.000
Dividendos / JCP Distribuídos  (12.614)  (13.155)
Total Caixa Gerado / Consumido   (3.820)  81.617
Caixa e equivalentes  no início do período 105.128 23.511
Caixa e equivalentes no fim do período   101.308   105.128
Variação de Caixa e Equivalentes Caixa   (3.820)  81.617

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

Passivo Nota     2018     2017
Passivo Circulante
Empréstimos e Financiamentos 14 35.074 30.350
Fornecedores 15 35.644 31.870
Adiantamentos  1.396 953
Tributos a Pagar 16 18.458 22.027
Obrigações Sociais e Trabalhistas 17 12.730 10.213
Comissões a Pagar 19 7.126 6.113
Leasing 14 358 322
Provisões 18 358 276
Outros Valores a Pagar      733       56
  111.876 102.180
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 14 61.036 53.186
Leasing 14 - 358
Tributos a Pagar 16 1.966 3.826
Tributos Diferidos 20 62.773 63.250
Contas a Pagar Partes Relacionadas 24    34.191    24.142
  159.965 144.762
Total do Passivo  271.842 246.942
Patrimônio Líquido
Capital Social 23 2.941 2.941
Reservas de Lucros  397.763 334.165
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  5.000 5.000
Ajustes de Avaliação Patrimonial     93.263     97.034
Total do Patrimônio Líquido  498.968 439.141
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  770.810 686.083

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

Ativo Nota     2018      2017
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 6 101.308 105.128
Contas a Receber de Clientes 7 182.278 154.532
Estoques 8 85.732 76.963
Tributos a Recuperar 9 7.840 6.416
Adiantamentos 10 39.711 3.915
Outras Contas a Receber      2.412      1.875
  419.280 348.829
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Tributos a Recuperar 9 7.994 3.656
Depósitos Judiciais 11 2.397 244
  10.392 3.899
Investimentos  2.337 2.417
Imobilizado 12 338.428 330.825
Intangível 13       373     112
  351.529 337.254
Total do Ativo  770.810 686.083

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

À Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. A/C: 
Administradores e Quotistas: Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção 
Ltda. (Empresa) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 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 Embramaco - Empresa Brasileira de 
Materiais para Construção Ltda. (Empresa), em 31 de dezembro de 2018, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança 

pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade da Empresa continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 

perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas 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 

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

dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 

razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 

da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou 
circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza 
significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 

respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não

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 governança a respeito, 
dentre 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
Campinas 22 de março de 2019. Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcos Francisco Rodrigues Sousa
Contador CRC 1SP167515/O-0

Consulcamp Auditoria
CRC 2SP024818/O-5

1. Contexto Operacional: A EMBRAMACO-Empresa Brasileira de Materiais 
para Construção (“Empresa” ou “Embramaco”) é uma sociedade empresária lim-
itada, com sede na Avenida Conde Guilherme Prates, Nº 382, na cidade de Santa 
Gertrudes, Estado de São Paulo, com atuação no mercado há mais de 45 anos. A 
sociedade tem como principal objetivo a fabricação de pisos e revestimentos 
cerâmicos, porcelanato, exportação, importação e revenda. 2. Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 2.2. Moeda fun-
cional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações fi-
nanceiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no 
qual a Empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa. 
2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação de demonstrações 
financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de 
julgamento por parte da administração para a aplicação das políticas contábeis. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior com-
plexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significati-
vas, estão divulgadas na (Nota 4). 2.4. Novas Normas e Interpretações: 
2.4.1 IFRS 16/NBC TG 06 (R2) - Operações com arrendamento mer-
cantil - aplicação a partir de 1º de janeiro de 2019: A NBC TG 06 (R2) /
IFRS 16, que substituirá a NBC TG 06 (IAS 17) - Arrendamento Mercantil e as 
respectivas interpretações, estabelecem os princípios para o reconhecimento de 
arrendamentos e traz importantes mudanças na contabilidade do arrendatário, 
eliminando a distinção entre arrendamento mercantil financeiro e operacional. 
Com a nova revisão, o arrendatário reconhece um ativo, que se refere ao direito de 
uso do bem arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua ob-
rigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para 
arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. Além disso, afetará a apre-
sentação de alguns itens nas demonstrações financeiras, como por exemplo, o 
arrendamento mercantil operacional, atualmente é reconhecido pelo valor pago do 
“aluguel” e, com a nova revisão, tal contabilização será substituída pelos encargos 
de depreciação do direito de uso dos objetos arrendados. O impacto da aplicação 
da NBC TG 06 (R2) nas demonstrações financeiras no período da aplicação inicial 
dependerá das condições econômicas futuras, incluindo a taxa de endividamento 
da Empresa em 1º de janeiro de 2019, a composição da carteira de arrendamento 
naquela data e a intenção de renovação dos contratos de arrendamento. 2.4.2 
IFRS 09/NBC TG 48 - Instrumentos financeiros - aplicação a partir de 
1º de janeiro de 2018: Essa nova norma, que descreve os princípios para 
classificar e mensurar os ativos e passivos financeiros, substitui a NBC TG 38/IAS 
39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A NBC TG 48 esta-

-
ceiros que reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados e 

(impairment) para os ativos financeiros, com base nas perdas de crédito espera-
das, em oposição ao modelo “perdas incorridas” atualmente aplicável a NBC TG 

-
abilidade de hedge, para alinha-las com a estratégia de gestão de risco da Em-
presa. Porém, a NBC TG 48 não substitui os requerimentos para “macro hedge 
accounting”. Com base na sua avaliação, a Empresa concluiu que a nova norma 
não trouxe impactos relevantes em suas demonstrações financeiras, tendo em 
vista que atualmente não é adotado a contabilidade de Hedge, e suas obrigações 
e direitos apresentados na contabilidade, continuam a ser demonstrados pelo seu 
custo amortizado. 2.4.3 IFRS 15/NBC TG 47 - Receita de contratos com 
clientes - aplicação a partir de 1º de janeiro de 2018: O IFRS 15/NBC TG 
47 introduziu uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita 
é reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. Essa norma substituiu as at-
uais normas para o reconhecimento de receitas (IAS 18 - CPC 30 Receitas, IAS 
11/CPC 17 - Contratos de Construção e a IFRS 13 - Programas de Fidelidade com 
Clientes). Será aplicável a todos os contratos com clientes, exceto contrato de 
aluguel, instrumentos financeiros e contratos de seguros. A NBC TG 47 estabelece 
um modelo único para o reconhecimento de receita, com novos conceitos e 
princípios relacionados principalmente à identificação da obrigação de desem-
penho e a alocação do preço para contratos múltiplos. A maioria das receitas da 
Empresa decorre da venda de pisos cerâmicos e porcelanatos a lojistas e a Home 
Centers*. Durante os exercícios de 2018 e 2017, a Empresa realizou avaliações 
nas cinco etapas do novo modelo de reconhecimento da receita, e não identificou 
impactos no reconhecimento atual dessas receitas. Home Centers*: Centro de 
materiais de construção. Loja que traz todo tipo de opção para construção e ma-
nutenção da casa. Com base nisso, não é esperado que a aplicação do IFRS 15/
NBG TG 47 tenha um impacto significativo nas demonstrações financeiras. 3. 
Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. 3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem os numerários em espécie, depósitos bancários, investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, resgatáveis em até três meses ou menos, com risco insig-
nificante de mudança de valor justo. Neste grupo estão alocados também os 
recebimentos de exportações cujo cambio ainda não está fechado. A Empresa opta 
por manter estes câmbios em aberto para realizar o fechamento quando a taxa se 
encontrar mais favorável. Por essa razão esse saldo sofre atualização, com base na 
taxa de fechamento. 3.2. Instrumentos financeiros: Os instrumentos finan-
ceiros da Empresa compreendem os caixas e equivalentes de caixa, aplicações 
financeiras, contas a receber e a pagar, financiamentos, empréstimos, entre out-
ros. A Empresa reconhece os instrumentos financeiros na data em que se torna 
uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Ativos Finan-
ceiros: Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias espe-
cíficas: (a) investimentos mantidos até vencimento; (b) empréstimos e recebíveis. 
A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é deter-
minada no reconhecimento inicial. a) Investimentos mantidos até o venci-
mento: Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem à ativos fi-
nanceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de 
vencimento fixa que a Empresa tem a intenção positiva e a capacidade de manter 
até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até 
o vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos, menos eventual perda por redução ao valor recuperável. b) Emprésti-
mos e recebíveis: Contas a receber, empréstimos e outros recebíveis com 
pagamentos fixos o determináveis e que não são cotados em um mercado ativo 
são classificados com “Empréstimos e recebíveis”. Os empréstimos e recebíveis 
são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor recuperável, se aplicável. Pas-
sivos Financeiros a) Empréstimos, financiamentos e outros passivos: 
Os passivos financeiros, incluindo empréstimos, financiamentos, fornecedores, e 
outras contas a pagar, são inicialmente mensurados pelo valor justo, líquidos dos 
custos da transação. Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amor-
tizado utilizando o método de juros efetivos. O método dos juros efetivos é um 
método de calcular o custo amortizado de um ativo financeiro ou de um passivo 
financeiro (ou grupo de ativos financeiros ou de passivos financeiros) e de im-
putar o rendimento dos juros ou o gasto dos juros durante o período relevante. 
3.3. Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a rece-
ber pela venda de mercadorias no curso normal das atividades da Empresa. Se o 
prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não 
circulante. As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo 
valor presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma 
evidência objetiva de que a Empresa não será capaz de cobrar todos os valores 
devidos de acordo com os prazos originais de vencimento. O valor da provisão é 
a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. A Empresa não tem a 
prática de embutir juros em seus recebíveis e por tal motivo não considera como 
relevante a aplicação do Ajuste a Valor Presente em seus saldos contábeis. O giro 
médio de seus títulos a receber é de 120 dias. 3.4. Estoques: Em conformidade 
com a NBC TG 16 - Estoques, foram considerados no custo de aquisição o preço 
de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis 
junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros 
diretamente atribuíveis à aquisição. Os custos de transformação de estoques in-
cluíram os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com 
as linhas de produção. Também incluíram a alocação sistemática de custos indi-
retos de produção, fixos e variáveis, que foram incorridos para transformar os 
materiais em produtos acabados. 3.5. Imobilizado: Demonstrado ao custo de 
aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, to-
mando-se por base a vida útil estimada dos bens (Nota 12). A depreciação de 
ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus va-
lores residuais durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos 
ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor 
contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável, quando o 
valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Ganhos e 
as perdas em alienações são determinados pela comparação dos resultados com 
o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e despesas operacionais” 
na determinação do resultado. 3.6. Impairment de ativos não financeiros: 
Os ativos com vida útil definida são revisados para a verificação de impairment 
sempre que eventos ou circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não 

do ativo excede seu valor recuperável, o qual é representado pelo maior valor 
entre: (i) o valor justo do ativo menos seus custos de venda; e (ii) o seu valor em 
uso. Para fins de teste de impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais 
baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis. 3.7. Fornecedores: 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas 
como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 12 meses. 
Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 

São registrados pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e, 
quando cabível, acrescidos das variações monetárias ou cambiais. 3.8. Emprés-
timos e Financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no 
recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, passam 
a ser mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, 
isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata 
temporis). O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado 
de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período da 
dívida. O reconhecimento e mensuração dos empréstimos e financiamentos são 
realizados conforme o NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração; NBC TG 39 - Instrumentos Financeiros: Divulgação; e NBC TG 40 - 
Instrumentos Financeiros - Evidenciação. 3.9. Provisões para contingên-
cias: As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são recon-

em base confiável. As provisões para contingências tributárias, trabalhistas e 
outras são constituídas com base na expectativa da Administração de perda 
provável nos respectivos processos, apoiada na opinião dos assessores jurídicos 
externos da Empresa (Nota 18). As provisões são mensuradas pelo valor presente 
dos gastos, que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma 
taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor 
temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. 3.10. Imposto de 
renda e contribuição social corrente e diferido: O imposto de renda e 
contribuição social correntes são calculados com base nas alíquotas efetivas do 
imposto de renda (25%) e da contribuição social (9%) sobre o lucro líquido 
ajustado nos termos da legislação vigente. Os créditos tributários diferidos de 
imposto de renda e contribuição social são decorrentes de diferenças temporárias 
ativas, assim como, os débitos tributários diferidos de imposto de renda e contri-
buição social são decorrentes do Custo Atribuído ao Imobilizado na Adoção Inicial 
(deemed cost) e diferenças temporárias passivas. Os créditos levaram em consid-
eração a expectativa futura de geração de lucros tributáveis e estão calculados 
com base nas alíquotas atualmente vigentes pela legislação tributária e registra-
dos até o montante considerado como realizável com base em estimativas pre-
paradas pela Companhia. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados 
caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles 
se relacionam aos impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária 
sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 3.11. Reconhecimento da re-
ceita: a) Receita de Venda: A receita compreende o valor justo da contrapre-
stação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal 
das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das 
devoluções, dos abatimentos e dos descontos. As vendas dos produtos são re-
conhecidas sempre que uma Empresa efetua a entrega dos produtos para o cli-
ente, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos 
produtos, e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação 

tenham sido acordadas, ou a Empresa tenha evidências objetivas de que todos os 
critérios para aceitação foram atendidos. As vendas são realizadas com prazo de 
pagamento variado de acordo com o tipo de cliente (Home Centers, Lojistas, Con-
strutoras) que não têm caráter de financiamento e são consistentes com a prática 
do mercado; portanto, essas vendas não são descontadas ao valor presente. b) 
Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 4. Estimativas: Com base 
em premissas a Empresa faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as 
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com 
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e 
passivos para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo: a) Re-
visão da vida útil e recuperação dos ativos: A capacidade de recuperação 
dos ativos que são utilizados nas atividades da Companhia é avaliada sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um 
ativo ou grupo de ativos pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa 
futuros. Se o valor contábil destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o 
valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos patamares. b) Pro-
visões para contingências: A Companhia é parte envolvida em processos 
trabalhistas, cíveis e tributários que se encontram em instâncias diversas. As 
provisões para contingências, constituídas para fazer face a potenciais perdas 
decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e atualizadas com base na 
avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus assessores jurídi-
cos e legais e requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas. 
c) Provisões para perda no estoque: A provisão de estoque para potenciais 
perdas é constituída quando, com base na estimativa da Administração, os itens 
são definidos como descontinuados, baixo giro e quando o valor dos itens de 
estoque estiver a um custo superior ao valor realizável líquido. d) Imposto de 
renda e contribuição social diferidos: Os ativos e passivos fiscais diferidos 
são baseados em diferenças temporárias entre os valores contábeis nas Demonst-
rações Financeiras e a base fiscal. Se a Empresa não for capaz de gerar lucro 
tributável futuro suficiente, ou se houver uma mudança material nas atuais taxas 
de imposto ou período no qual as diferenças temporárias subjacentes se tornem 
tributáveis ou dedutíveis, é necessária revisão das mensurações. 5. Gestão de 
risco financeiro: 5.1. Fatores de risco financeiro: a) Risco cambial: A 
Empresa está exposta ao risco cambial decorrente de exposições de algumas 

cambial decorre de operações comerciais de exportação, importação de matérias-
primas, insumos e equipamentos.
Descrição    2018     2017
Contas a receber de clientes internacionais -
 líquido de PECLD (Nota 7) 11.015 9.091
Fornecedores Estrangeiros (Nota 15) (1.927) (424)
Financiamentos/Empréstimos em
 moeda estrangeira (Nota 14) * (61.416)  (36.455)
Contas a receber (a pagar) em
 moeda estrangeira, líquido (52.328) (27.788)
b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de 
caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições 
de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Para bancos e insti-
tuições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades independentes clas-
sificadas com rating mínimo “AAA”. Com relação aos clientes, a área de análise 
de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua 
posição financeira, experiência passada e outros fatores. A utilização de limites 
de crédito é monitorada regularmente. c) Risco de liquidez: A previsão de 
fluxo de caixa é realizada de forma agregada pelo departamento de Finanças. 
Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da 
Empresa para assegurar que tenha caixa suficiente para atender às necessidades 
operacionais. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da 
Empresa, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no 
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na 
tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
 Circulante Não Circulante
31 de dezembro de 2018
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 44.899 -
Empréstimos e Leasing 35.431 61.036
31 de dezembro de 2017
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 38.992 -
Empréstimos e Leasing 30.672 53.544
(i) A análise dos vencimentos aplica-se somente aos passivos financeiros e, por-
tanto, não estão incluídas as obrigações decorrentes de legislação. 5.2. Gestão 
de capital: Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de sal-
vaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer retorno aos 
sócios e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal para reduzir esse custo. A Empresa investiu em novas linhas de 
produção e modernização do maquinário, aumentando assim sua capacidade de 
geração de caixa futura. 6. Caixa e Equivalentes de Caixa: São considerados 
nesta conta: dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de 
alta liquidez e com capacidade de resgate em prazo inferior a três meses. Esses 
ativos são conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um in-
significante risco de mudança de valor.
Caixa e equivalentes de caixa    2018     2017
Caixa 85 4.605
Bancos 2.734 3.568
Aplicações Financeiras 95.762 88.773
Moeda Estrangeira 5 4
Numerários em Trânsito-Moeda Estrangeira    2.722     8.179
Total 101.308 105.128
Os valores das aplicações financeiras têm cláusula de liquidez imediata sem 
qualquer penalização no resgate antecipado. 7. Clientes: Os saldos de clientes 
estão registrados pelo valor faturado e deduzidos da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, quando aplicável.
Clientes    2018     2017
Contas a receber-mercado interno 176.650 150.934
Contas a receber-mercado externo 15.184 13.255
Provisão para perdas em créditos de liquidação duvidosa     (9.556)   (9.658)
Total 182.278 154.532

A composição das contas a receber por vencimento é a seguinte:
     2018     2017
A vencer 174.721 145.989
Vencidos:
< 30 dias 5.597 4.789
30-60 dias 1.201 1.861
60-90 dias 142 1.064
90-120 dias 242 437
> 120 dias 9.932 10.049
Perdas em créditos de liquidação duvidosa   (9.556)         (9.658)
 182.278 154.532
Movimentação das perdas em créditos de liquidação duvidosa:
   2018   2017
Saldo inicial (9.658) (6.426)
Adições (1.136) (4.878)
Baixas   1.238   1.647
Saldo final (9.556) (9.658)
8. Estoques: A seguir, detalhamento relativo aos saldos de estoque. Para 
maiores detalhes, vide nota 3.4:
Estoques    2018    2017
Almoxarifado 1.378 522
Embalagens 2.073 1.583
Insumos 7.524 2.085
Matérias-primas 20.131 20.394
Produtos acabados   54.625   52.378
Total 85.732 76.963
9. Impostos a Recuperar: Compreende créditos por aquisição de insumos 
para produção, créditos por aquisição de imobilizado e saldo Negativo de Tributos 
sobre Lucro:
Impostos a Recuperar    2018    2017
IPI a Compensar/Recuperar (*) 6.516 3.095
PIS a Compensar/Recuperar 181 161
COFINS a Compensar/Recuperar 848 755
CSLL a Compensar/Recuperar 136 -
ICMS a Recuperar 7.185 6.060
Outros Tributos      968      -
Total 15.834 10.072
Circulante 7.840 6.416
Não circulante 7.994 3.656

(*) O Decreto nº 6.890/2009 reduziu para 0%, a alíquota do IPI sobre os produtos 
cerâmicos, prorrogado para 2010, pelo Decreto nº 7.222/2010, e para 2011 e
2012 pelo Decreto nº 7.542/2011 até 31/12/2012 gerando, desta forma, créditos
de IPI nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Em 27/12/2012, o Decreto nº
7.879 fixou em 0% a alíquota de IPI por tempo indeterminado. A administração
já ingressou com pedido de ressarcimento perante o Fisco dos créditos em 
questão no montante de R$ 3,809 milhões, os quais se encontram em processo
de homologação. 10. Adiantamentos: São compostos conforme demonstrado
a seguir:
Adiantamentos    2018   2017
Adiantamento a Fornecedores (*) 39.128 3.414
Adiantamento a Colaboradores    583   501
Total 39.711 3.915
O aumento expressivo do saldo de adiantamentos a fornecedores tem relação,
principalmente, com o fornecedor Sacmi Imola que trabalha com o fornecimento
de máquinas para cerâmicas e de quem a Embramaco tem importado seus ativos
imobilizados para instalação de uma nova linha. 11. Depósitos Judiciais:
Trata-se de valor depositado em juízo relativo a processos judiciais, de natureza 
trabalhista, que se originam do curso normal dos negócios da Empresa:
Depósitos Judiciais   2018 2017
Processos Trabalhistas 147 244
Exclusão ICMS BC do PIS e Cofins   2.250     -
Total 2.397  244
O aumento dos depósitos judiciais no período de 2018 são decorrentes do pro-
cesso que visa a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
movido pela empresa. A Embramaco passou a executar um novo cálculo de PIS e
COFINS, no qual considera a exclusão do ICMS em suas bases. A diferença entre
o novo cálculo e o cálculo anterior tem sido depositada em juízo até que a ação
seja julgada. Os assessores jurídicos da Embramaco julgam, até então, que seja 
provável o êxito deste processo que visa a exclusão do ICMS da base de cálculo 
do PIS e da COFINS, não só do período corrente, mas também dos últimos cinco 
anos. Neste sentido, existe a expectativa da geração de um ativo, na forma de 
créditos tributários, num valor estimado de R$ 21.585.477. 12. Imobilizado: 
Os ativos classificados no Imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição, 
acrescidos da mais valia resultante do custo atribuído (deemed cost), conforme
NBC TG 37 e NBC TG 27 - Ativo imobilizado, bem como, o ITG 10 - Interpretação 
sobre Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, e deduzido das respectivas depre-
ciações ou amortizações acumuladas. As depreciações e amortizações são calcu-
ladas pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica estimada do bem.
O registro do custo atribuído (deemed cost) do imobilizado, em conformidade 
com as normas citadas acima, foi baseado em avaliação efetuada por avaliadores 
independentes. Da mesma forma, foram modificadas as taxas de depreciação dos
bens do ativo imobilizado em virtude da nova vida útil estimada dos mesmos, 
conforme NBC TG 27 - Ativo Imobilizado.

       Construções
 Terrenos e Máquinas e   Equipamentos Móveis e Em Edifícios e
Imobilizado Benfeitorias Equipamentos Veículos Ferramentas de Informática Utensílios   Andamento Instalações Outros     Total
Saldos em 31/12/2016       50.323      162.875     3.371           90          290      712       13.930    100.003     15 331.609
Aquisições - 18.735 931 40 296 293 107 - 17 20.419
Baixas - (19) (686) - - - - - - (705)
Depreciações           -        (16.563)       (314)         (17)            (91)         (89)           -        (3.424)        -   (20.499)
Saldos em 31/12/2017      50.323      165.028     3.303         113            496      916       14.037     96.578     32 330.825
Aquisições - 20.458 2.722 37 149 974 5.870 2.310 - 32.520
Baixas - (835) (1.051) - - - - - - (1.885)
Depreciações           -        (19.048)       (237)         (19)           (138)      (138)           -        (3.451)        -   (23.032)
Saldos em 31/12/2018      50.323      165.603     4.737         131            507       1.751       19.907     95.437     32 338.428
Taxa Anual de Depreciação      0,00%         4 a 20% 10 a 25%      10,00%        10,00%      10,00%       0,00%        3,30%  0,00%

13. Intangível: Os ativos intangíveis são avaliados pelo custo de aquisição. As 
patentes e licenças não são amortizadas por se tratarem de intangíveis com vida 
útil indefinida, estando então sujeitos ao teste de recuperabilidade (Nota 3.6).
 Patentes e
Intangível   Licenças Softwares Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016         96        29  125
Amortizações         -       (13)     (13)
Saldos em 31 de dezembro de 2017          96        16  112
Adições - 278 278
Amortizações         -         (17)     (17)
Saldos em 31 de dezembro de 2018         96       277  373
14. Empréstimos e Financiamentos: Este grupo é composto por 
financiamentos e contratos de leasing financeiro para compra de imobilizados, 
acrescidos dos encargos e despesas financeiras calculadas com base na taxa de 
juros explícita em contrato.
    2018    2017   Moeda          Taxa Média
FINAME 34.693 47.082 Real 3%; 4%; 6% e 10% a.a.
FINIMP 61.416 36.455 Dólar/Euro 3% a 5% a.a. + LIBOR
Leasing    358      679       Real 10%; 11% e 3,042 + CDI
Total 96.467 84.216
Circulante 35.431 30.672
Não Circulante 61.036 53.544
15. Fornecedores: São compostos conforme segue:
Fornecedores    2018    2017
Nacionais 32.886 31.436
Estrangeiros 1.927 424
Partes Relacionadas    831       10
Total 35.644 31.870
16. Tributos a Pagar: As obrigações tributárias estão compostas por saldos 
dos débitos apurados pelas operações de vendas deduzidas dos créditos pelas 
entradas; pelos impostos e contribuições a recolher retidos de prestadores de 
serviços; e pelos tributos sobre o lucro. Os tributos a pagar estão relacionados 
abaixo pelo total a pagar a curto e longo prazo:
Tributos a Pagar    2018    2017
ICMS a Recolher 5.765 7.024
CSLL a Recolher 531 1.449
IRPJ a Recolher 7.434 9.243
ISS a Recolher 25 15
PIS a Recolher 36 145
COFINS a Recolher 170 677
IRRF a Recolher 3.945 3.422
INSS Retido a Recolher 44 38
Parcelamentos (PERT/Outros) 2.364 3.771
Outros a Recolher    109       68
Total 20.424 25.854
Circulante 18.458 22.027
Não circulante 1.966 3.826
17. Obrigações Sociais e Trabalhistas: O grupo está representado conforme 
quadro abaixo:
Obrigações Sociais e Trabalhistas    2018    2017
Salários a Pagar 1.927 1.503
Férias a Pagar 214 155
Pensão Alimentícia a Pagar 28 22
Pró-Labore 37 37
INSS a Recolher 1.656 1.365
FGTS a Recolher 471 382
Provisões Sociais e Trabalhistas 8.372 6.682
Outros       24       68
Total 12.730 10.213
18. Provisões: Apresentamos a seguir, as Provisões para Contingências, cujos 
processos judiciais a administração, juntamente com os assessores jurídicos, 
entende que a probabilidade de perda é provável:
Provisões 2018 2017
Cíveis 72 105
Trabalhistas   286   172
Total  358  276
O Grupo também possui outros processos em andamento, que somam o valor 
de R$ 572.991 e para os quais a administração e seus assessores jurídicos 
entendem que a probabilidade de perda é possível. 19. Comissões a Pagar: 
Correspondem a comissões devidas aos representantes comerciais resultantes 
das intermediações de vendas e demais obrigações referentes ao setor comercial. 
O quadro abaixo demonstra aos valores exigíveis:
Comissões a Pagar   2018   2017
Provisão Comissões-Mercado Interno 6.670 5.671
Provisão Comissões-Mercado Externo     456   442
Total 7.126 6.113

20. Tributos diferidos: Detalhamos abaixo a natureza, bem como a base de
cálculo, dos tributos diferidos ativos e passivos:
    2018    2017
Diferenças Temporárias Ativas
Provisão para Comissões 2.423 2.079
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 913 -
Provisão Verbas Comerciais 716 901
Provisão para Contingências 122 94
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa 1.759 1.819
Leasing        -      163
  5.933  5.055
Diferenças Temporárias Passivas
Ajuste de Avaliação Patrimonial (48.045) (49.987)
Diferença de Taxa de Depreciação
 (Societária versus Fiscal) (20.065) (667)
Leasing (10) -
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa    (586) (17.651)
 (68.706) (68.305)
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos, líquido (62.773) (63.250)
Detalhamos a seguir a reconciliação dos tributos diferidos contabilizados na
Demonstração de Resultados:
 2018   2017
Depreciação Societária (2.536) (3.214)
Depreciação Valor Justo 2.064 2.024
Provisão Variação Cambial Exterior 29 199
Provisão para Comissões 344 148
Provisão para Verbas Comerciais 716 -
Provisão Liquidação Duvidosa 12 (1.415)
Provisão para Contingências 28 13
Variação Monetária Ativa Depósitos Judiciais (9) -
Leasing    (173)   163
Receita (despesa) de imposto de renda e
 contribuição social diferidos  477 (2.082)
21. Receitas: A reconciliação da receita bruta para receita líquida, apresentada
na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 
2017, é como segue:
     2018     2017
Receita Bruta
Vendas Mercado Interno 619.988 516.016
Exportações Diretas 29.430 28.645
Exportações Indiretas 9.019 3.602
Revenda de Mercadorias       270       254
 658.708 548.518
Deduções de Vendas
(-) Tributos sobre Venda (118.331) (100.563)
(-) Devoluções (2.118) (1.269)
(-) Descontos Comerciais  (11.031)  (11.182)
 (131.479) (113.013)
Receita Líquida 527.229 435.505
22. Resultado Financeiro: O resultado financeiro do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 é o seguinte:
   2018   2017
Receitas Financeiras:
Juros com Aplicações Financeiras 5.164 3.853
Ganhos com Variações Monetárias 37 652
Descontos Financeiros Obtidos 182 169
Outras Receitas Financeiras   1.131   754
 6.514 5.427
Despesas Financeiras
Encargos Financeiros (3.654) (4.306)
Outras Despesas Financeiras    (990) (1.870)
 (4.644) (6.176)
Variação cambial líquida
Clientes 1.943 377
Fornecedores 263 324
Empréstimos e financiamentos (4.429) (3.096)
 (2.223) (2.395)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  (353) (3.144)
23. Capital Social: O Capital Social, no montante de R$ 2.941.455,00, 
totalmente integralizado, está representado por 2.941.455 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma. 24. Contas a Pagar Partes Relacionadas: 
O saldo de Contas a Pagar para Partes Relacionadas, no montante de R$ 34.191
mil (24.142 mil em 2017) é composto de Juros Sobre Capital Próprio a pagar 
aos Sócios 25. Seguros: Em 31 de dezembro de 2018 a administração
considera que todos os ativos e compromissos de valores relevantes de
alto nível de risco estão cobertos pelo seguro, por meio de políticas locais e 
corporativas.

Assédio moral: 
nem todo 

profi ssional 
sabe o que é

 
Norberto Chadad (*)

 
O assunto está em pauta nos 

jornais, nas redes sociais, 

fi lmes, telenovelas e até em 

programas de auditório. 

Soa como novidade, mas não é. 
Isso porque, até pouco tempo 

atrás, mesmo colaboradores mais 
esclarecidos tinham difi culdade em 
diferenciar entre um comando mais 
duro e capcioso a um assédio moral. 
Comecemos com um exemplo: 
um gerente contrata para o cargo 
de supervisão uma profi ssional de 
sua confi ança e indicada por ele. 
Na primeira reunião, a qual essa 
profi ssional será apresentada aos 
novos colegas, o executivo – a fi m de 
justifi car sua recente contratação – 
escolhe uma outra supervisora como 
alvo de suas críticas. 

Para todos ouvirem, reclama da 
funcionária antiga mencionando 
que ela está desatualizada, anda 
cansada e que seus comentários 
nas reuniões não são inteligentes 
e pouco pertinentes. O que é uma 
inverdade porque, ao contrário, ela é 
uma profi ssional colaborativa e bas-
tante competente, com experiência 
e atualizadíssima. Porém, ela ouve 
calada às injúrias, pois tem receio 
de uma possível demissão.

Eis aí o clássico assédio moral. A 
reprimenda injusta e/ou severa em 
público que constrange e humilha 
pode ser motivo de rescisão de 
contrato por parte do colaborador. 
A conceituação não é nova. Vejamos 
o que diz a lei: a CLT é de 1943, mas 
já neste documento existe a possibi-
lidade de o empregado invocar como 
motivo de indenização por assédio 
moral, falta grave do empregador. 

Basta ler o artigo 483 nas suas 
alíneas: a) quando forem exigidos 
serviços superiores às forças de 
colaborador, proibidos por lei, 
contrários aos bons costumes ou 
alheios aos contratos; b) quando o 
colaborador for tratado pelo superior 
hierárquico com rigor excessivo; c) 
colocá-lo em perigo manifesto de 
mal considerável; d) descumprir as 
obrigações do contrato; e) praticar 
contra ele atos lesivos à honra e boa 
fama; e, f) praticar ofensas físicas.

Há, ainda, iniciativas recentes e 
mais diretas na defesa do colabo-
rador assediado: no município de 
São Paulo, por exemplo, está em 
vigor a lei nº 13.288, de 2002, que, 
no parágrafo único do seu artigo 1º, 
diz o seguinte: “para fi ns do dispos-
to nesta lei considera-se assédio 
moral todo tipo de ação, gesto ou 
palavra que atinja, pela repetição, 
a autoestima e a segurança de um 
indivíduo, fazendo-o duvidar de si 
e de sua competência, implicando 
em dano ao ambiente de trabalho, à 
evolução da carreira profi ssional ou à 
estabilidade do vínculo empregatício 
do colaborador”.

Vários juristas e até médicos 
manifestaram-se a respeito desse 
assunto, aumentando a lista de 
colaboradores que poderiam ser 
incluídos no grupo dos que sofrem 
assédio moral: questionadores das 
políticas de gestão, mulheres que 
retornam após a licença materni-
dade, executivos com altos salários, 
entre outros.

Vamos à pergunta que cabe: o que 
o RH pode ou deve fazer em situações 
como estas? - Nem sempre é tarefa 
fácil identifi car comportamentos que 
possam confi gurar assédio moral. 
Mas, há uma forma inteligente de 
endereçar o problema: promover 
debates e discussões entre os co-
laboradores para conscientizá-los a 
compreender quando uma atitude 
pode passar do limite e incomodar 
o outro.

Quando todos são alertados para 
esses comportamentos, maior a 
chance de construção de uma cultura 
adequada acerca do tema. O maior 
inimigo do assédio moral é o silêncio. 
E mais, a relação de trabalho não 
deve ser de rei contra os súditos. 
Assédio moral é uma violação de 
direitos e precisa ser denunciado 
e combatido. Diante de um cenário 
em que atitudes, comportamentos 
e relações interpessoais podem ser 
mal interpretadas, é preciso fi car 
claro para todos o verdadeiro sentido 
de uma abordagem, de uma simples 
troca de palavras ou de um olhar, evi-
tando, assim, casos de assédio moral.

A intenção do artigo é alertar a to-
dos quanto à qualifi cação equivocada 
de um gesto ou de uma abordagem. 
Estejamos atentos a todos os sinais. 
Vivamos intensamente sem correr 
riscos! É melhor sempre prevenir.

 
(*) - Engenheiro Metalurgista pela 

Universidade Mackenzie, Mestre em 
Alumínio pela Poli, Economista pela 

FGV, Master em Business Administra-
tion pela Los Angeles University, CEO 

da Thomas Case & Associados e Fit 
RH Consulting.
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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.

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

São Paulo, sábado a segunda-feira de 13 a 15 de abril de 2019Página 6

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 15 de Abril de 2019. Dia de São Êutiques, São Vitoriano, 
Santa Anastácia e Dia do Anjo Ieratel, cuja virtude é a perseverança. Dia 
Mundial do Desenhista, Dia do Desarmamento Infantil e Dia Nacional da 
Conservação do Solo. Hoje aniversaria a atriz Cláudia Cardinale que com-
pleta 81 anos, a atriz e roteirista Emma Thompson nascida em 1959, a atriz 
Gabriela Duarte que faz 45 anos e atriz Alice Braga que nasceu em 1983.

O nativo do dia
Quem nasce neste dia de Áries costuma ser excelente professor, psicó-
logo ou educador. O amor pela harmonia, cor e formas pode conduzi-lo 
para o mundo das artes em geral. Boa posição, fortuna e proteção de 
pessoa importante. A sorte o favorece com muitas oportunidades, mas 
para alcançar o sucesso tem que manter-se otimista e positivo e é com 
determinação que chegará até seus objetivos. No lado negativo precisa 
superar a tendência à teimosia e ao orgulho, é necessário bastante 
esforço para sentir-se realmente feliz.

Dicionário dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos 
planos e perigo de cometer faltas graves. Para sonho de 
homem, é um agouro de fracasso naquilo que o interessa 
no momento seja amor ou dinheiro. Para mulher, adverte 
que deve cuidar da saúde. Números de sorte: 06, 26, 28, 
31, 41 e 56.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br
Esta segunda é o décimo segundo dia da lunação. A Lua crescente ingressa em Virgem as 07h15 da manhã aumentando 

o senso crítico e detalhista dando preferência à ordem e organização, aos bons modos e correção de atitudes e a uma 

postura mais séria diante dos acontecimentos. O senso prático fi ca evidente desde o começo da manhã e durante toda 

esta segunda-feira. Disposição e vitalidade boas aumentam no fi nal da tarde e depois noite afora. Trocar informações, 

bater papo, aprender sobre novos assuntos, é o que interessará neste ciclo. 
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Prepare-se para decisões impor-
tantes no setor fi nanceiro visando 
melhorar seus ganhos. A imaginação 
nos leva a conclusões errôneas sobre 
intenções e vontade das pessoas. 
Cuide da saúde, alimentando-se bem 
e evitando excessos com bebidas. 
48/948 – Verde.

Ficará mais romântico e mais social 
nesta segunda. Ao mesmo tempo 
aumenta a valorização da autoridade 
e do mando, tornando maior o senso 
de valor das coisas. Melhora seu astral 
e aumentam também as chances de 
encontrar um novo rumo na vida. 
80/380 – Branco.

Muito cuidado ao tomar decisões 
vai começar a fase mais negativa 
do ano, período de preocupações 
e aborrecimentos. O materialismo 
excessivo e a busca pela afi rmação 
aumentam a tendência de querer 
possuir. Análise e prepare os proje-
tos para o futuro. 31/731 – Amarelo.

Com a Lua em Virgem faça só o que 
foi programado e irá render resul-
tado, mas tudo bem pensado. Saia 
da rotina e divirta-se com amigos e 
familiares. Na relação amorosa sinta 
mais a outra pessoa e busquem juntas 
as novidades que tanto anseiam. 
92/792 – Cinza.

Use bem o dinheiro que ganhar e 
organize-se para melhorar ainda 
mais seus lucros. Cuide da saúde que 
enfraquece e pode sofrer. Não tente 
impor sua opinião a ninguém e res-
peite opiniões em seu ambiente. Abra 
espaço para fantasia, converse me-
nos e sinta mais. 56/456 – Amarelo.

O período é o melhor para abrir o 
diálogo e obter entendimento. En-
tão, uma boa dica é juntar os amigos 
e incrementar a vida social. Junto 
com a pessoa amada, é claro.  A 
imaginação pode levar a conclusões 
errôneas sobre as intenções dos 
outros. 32/432 – Cinza.

Com a Lua em Virgem de manhã 
poderá resgatar uma antiga relação 
neste começo de semana. Poderá de-
cidir-se sobre parcerias, sociedades e 
uniões que estejam sendo iniciadas 
ou rompidas. Não queira impor sua 
vontade à pessoa amada e também 
evite o ciúme. 55/655 – Verde.

Com a curiosidade em alta, busca-
mos por novidades. Trocar informa-
ções, bater papo, aprender sobre 
novos assuntos, é o que interessará 
neste ciclo. Precisa gastar menos 
dinheiro, mesmo ganhando mais 
precisa garantir maior segurança 
material. 48/348 – Azul.

As demonstrações podem ser decisi-
vas nos relacionamentos sociais. Diga 
dos seus sentimentos e será mais 
feliz. Cuidado, aumenta a valorização 
da autoridade e do mando. Evite 
atitude de desconfi ança que afasta 
pessoas queridas. 95/595 – Marrom.

Veja a vida de forma mais otimista e 
tenha fé diante de acontecimentos 
ruins. Pode improvisar algo necessá-
rio para se sair bem de uma situação. 
Cuide mais do seu ambiente, da sua 
família e da sua saúde, pois o Sol vai 
para a casa quatro e ajudará a obter 
soluções familiares. 39/439 – Azul.

Com o Sol daqui uma semana na casa 
três pode se preparar para grandes 
alterações na vida, mudanças que já 
foram preparadas. Nos contatos pes-
soais, deve sentir-se mais satisfeito. 
O que tiver que mudar nesta semana 
será para melhor. 84/584 – Verde.

Faça um plano para o futuro e 
comece a persegui-lo a partir desta 
semana. Gastar tudo o que ganhar 
aumentando dívidas além do que 
pode pagar é perigoso neste momen-
to. O materialismo excessivo trará 
perdas neste começo de semana. 
45/645 – Azul.

Simpatias que funcionam
Alcançar o seu objetivo na vida
Encontre três moedas e três galhos de arruda. Junte tudo 
e deposite no altar de uma igreja que tenha seu santo 
de devoção. Depois disso, assista a uma missa nesta 
mesma igreja e peça em oração pelo emprego. Quando 
alcançar o objetivo, volte na igreja e acenda uma vela 
em agradecimento para o santo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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PONTIFICADO
TOAAC

MESTRECUCA
ACEMINAR

ARROZDEFESTA

Polêmica

Taxa refe-
rencial de

juros
(sigla)

Pronome
muito

usado por
sulistas

Senhora
de

alguma
coisa

Família 
descen-
dente de

um tronco
El. comp.
de "poli-
gamia":
muitos

Colocar 
novamen-

te

A arte de
Manuel

Bandeira

Pedro
Nava,

escritor
brasileiro

Planta
também
chamada
ninfeia

500 milhas
de (?), pro-
va automo-
bilística

Sondar;
examinar 

Entidade
dos jorna-

listas
(sigla)

"The (?)",
legenda
final do
filme

Unidade
de ocupa-
ção hos-
pitalar

Não
lapidado

nem
polido

Quantia
disponí-

vel (gíria)

Praça no
interior

da aldeia
indígena

O tempo
total do
mandato
do papa

Estou
(aférese) 

Epiderme
do rosto

Nome da
letra que
abrevia
"metro"

Artigo in-
definido
plural

Gato, em
inglês

Lance do
jogo de
Guga

(inglês)

Abrir ca-
vidades
por bai-
xo de

"Habitué"
de

baladas

Cozinhei-
ro de

grande 
experiên-
cia (pop.)

Prefixo de 
inferiori-

dade

Sintoma
comum
no início

da
gravidez

Descara-
do (gíria)
Cereal,

em inglês

Ordena-
das; sis-
temáticas

Lucro
devido
sobre o
capital

(pl.)

(?)-branca, ave
brasileira

Artrópode cuja cau-
da finda em aguilhão

Que não
foi ferido

A cidade
do Parque
Nacional
da Tijuca

Tornar
bento 
O dia

decisivo

As do
alfabeto

são A, E, I,
O e U

"Altas (?)",
programa
da Globo

3/ace — cat — end. 4/corn. 5/ocara. 6/cacife. 7/nenúfar.
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Refl exões
MERGULHO NA BELEZA. Inspiração 

diária de Kate Spreckley Em tempos de 
mudanças e transformações profundas, é 
importante ter tempo para se interiorizar, 
respirar no momento e remover todas as 
distrações para que a clareza possa surgir. 
Essa clareza pode ser clareza de pensamento, 
de sentimento ou clareza sobre qual deve ser 
o nosso próximo passo. Isso nos dá a opor-
tunidade de avançar de maneira relaxada e 
ancorada. A energia que chega é imprevisível 
e volátil, intensifi cando a necessidade de 
mudança e transformação, interna e exter-
namente. A energia potente deste tempo está 
iniciando um novo ciclo de vida signifi cativo 
e o fi m de qualquer desconexão entre suas 
realidades internas e externas. Não deixe 
suas dúvidas dissuadi-lo ou mantê-lo ligado 
ao passado. Esta é a hora de mergulhar na 
beleza do desconhecido e descobrir o grande 
potencial do seu eu plenamente realizado. 
Um novo propósito está disponível para você 
agora. Não resista às mudanças abruptas 
que podem ocorrer de repente em sua vida. 
Confi e na fl uidez da vida. Lembre-se de que 
a mudança se refere ao fl uxo e refl uxo dos 
ciclos de vida. Muito amor. Kate
https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond - 
reginamadrumond@yahoo.com.br

INICÍO A COLUNA comentando mais uma multa que a Rede 
Globo tomou do Ministério Público Federal de Minas Gerais. Na 
sexta-feira (5), foi ajuizado uma ação civil pública contra a emissora. 
Entre outras medidas, foi pedida a condenação da Globo por danos 
morais coletivos.

O VALOR DA MULTA É DE R$ 14,8 MILHÕES,devido a ex-
ibição do programa  ‘Álbum da Grande Família’ em horário infanto 
juvenil (das 6h ás 20h).Segundo o MPF, programas com classifi cação 
indicativas não recomendada para menores de 12 anos só podem 
ser exibidas após as 20 horas.

ANTES DISSO, SÓ SÃO PERMITIDOS PROGRAMAS COM 

FINALIDADES EDUCATIVAS,artísticas,culturais e informativas, 
o que para os procuradores não seria o caso do humorístico, que até 
2014 era exibido a noite e a partir de 2017 passou a ser reprisado 
a tarde.

O INQUÉRITO CONTRA A GLOBO FOI INSTAURADO 

NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS, 
que diz ter notifi cado a emissora em fevereiro para que retirasse a 
atração da faixa das 15 horas e recebido a resposta da Globo que 
isso não aconteceria. O que levou á ação na justiça.

QUESTIONADA SOBRE RUMORES DE UMA PROPOSTA 

PARA DEIXAR O SBT E IR PARA A CNN BRASIL, como a 
coluna noticiou a semana passada, a jornalista Rachel Shereherazade 
não confi rmou essa troca. Porém fontes bem informadas garantem 
que no fi nal deste mês ela deixa o SBT.

A RECORD VOLTOU A EXIBIR CRÉDITOS FINAIS NO 

JORNAL DA RECORD NA NOITE DA SEXTA-FEIRA (5) 

APÓS 10 ANOS SEM QUE ISSO ACONTECESSE. A decisão 
foi tomada para valorizar a equipe que trabalha para o programa ir 
ao ar. Essa decisão foi do vice-presidente de jornalismo, Antônio 
Guerreiro.

PAULO POLLI DIRETOR DO CANAL CLIMA TEMPO, 

SINTONIZADO NA SKY ATRAVÉS DO CANAL 170, está feliz 
com os resultados da nova linha editorial da emissora que passou 
a ser ‘Clima Tempo Bio’ . A programação da emissora exibida em 
Rede Nacional tem uma grade muito diversifi cada com muito en-
tretenimento e informação.

E POR FALAR NO ‘CANAL CLIMA TEMPO’, ESTE COLUN-

ISTA APRESENTA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS EM REDE 

NACIONAL, a partir da meia noite o programa ‘Qual Viagem’, com 
convidados que dão dicas, comportamento e os principais cuidado 
que se deve ter quando se sai de viagem.

DESDE A ÚLTIMA SEMANA A REDE GLOBO ABRE 

ESPAÇO PARA OS GRANDES HUMORISTAS DA TV BRA-

SILEIRA, INCLUINDO CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA 

do SBT, que além de participar dos programas humorísticos da 
emissora, no último sábado foi o convidado especial do programa 
‘Altas Horas’. Comenta-se que a ‘Praça é Nossa’ pode deixar o SBT.

FRASE FINAL: Quem sabe adular também é capaz de caluniar 
(Napoleão). 

A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) comemorou na 
quinta-feira (11) 100 anos de 

existência com uma série de eventos 
denominada “A volta ao mundo em 24 
horas”, com apresentações de música, 
teatro, palestras, debates e homenagens 
ao redor do globo. Em Pretoria, na África 
do Sul, por exemplo, foi feita uma homena-
gem a Nelson Mandela com apresentações 
culturais, além de palestra e debate com 
o presidente do país, Cyril Ramaphosa.

Além de Suva e Lima, eventos aconte-
cerão em cidades como Bangkok, Nova 
Delhi, Adis Abeba, Abidjan, Moscou, Paris, 
Washington e Nova York, Buenos Aires e 
Genebra, entre outras. As comemorações 
coincidem com o aniversário da sessão 
plenária da Conferência da Paz de Paris, 
realizada em 11 de abril de 1919, onde se 
adotou a Constituição da OIT, que passou 
a fazer parte do Tratado de Versalhes, 
assinado em 28 de junho do mesmo ano, 
e que pôs fi m à Primeira Guerra Mundial.

A OIT, uma das agências mais antigas das 
Nações Unidas, fará este ano numerosos 

eventos comemorativos em todo o mundo. 
De acordo com a agência, é fundamental 
exaltar as conquistas e o papel que o orga-
nismo exerce na vida das pessoas. Dados 
do documento “Perspectivas sociais e de 
emprego no mundo: tendências 2019”, 
mostram que a maioria das 3,3 bilhões de 
pessoas empregadas no mundo não tinha 
um nível sufi ciente de segurança econô-
mica, bem estar material e igualdade de 
oportunidades. Além disso, a redução do 
desemprego observada ao redor do mundo, 
não refl etiu em uma melhora na qualidade 
do trabalho.

“Ter emprego nem sempre garante 
condições de vida dignas”, disse Damian 
Grimshaw, diretor do Departamento de 
Investigações da OIT. “Por exemplo, um 
total de 700 milhões de pessoas vivem em 
situação de pobreza extrema ou moderada 
mesmo tendo emprego”. Outro problema 
apontado no informe é a diferença de 
participação de homens e mulheres no 
mercado de trabalho. Em 2018, a partici-
pação feminina foi de apenas 48%, muito 
abaixo dos 75% da participação masculina.

O trabalho informal também persiste como 
um grande desafi o. São atualmente cerca de 
2 bilhões de trabalhadores nessa situação 
(61% da população ativa mundial). Outro 
aspecto preocupante apontado pelo informe 
é em relação aos jovens. Um em cada cinco 
jovens (menores de 25 anos) não trabalha, 
não estuda, nem recebe formação. As pers-
pectivas de trabalho desse grupo acabam por 
ser bastante comprometidas.(ABr)

As atrações começaram em Suva, capital das Ilhas Fiji, com danças e músicas típicas, e terminaram em 
Lima, capital peruana. 

Organização Internacional do Trabalho
comemora 100 anos de existência

A OIT foi instituída como uma agên-

cia da Liga das Nações após a assina-

tura do Tratado de Versalhes (1919).
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A sororidade é uma das melhores 

palavras a ser adotada no nosso 

vocabulário recente.

Ela signifi ca a união entre mulheres. A 
base desse princípio é a empatia e com-
panheirismo, afi nal todas nós buscamos 

alcançar diversos objetivos em comum, mas o 
principal deles é: a igualdade social e econômica 
entre os gêneros. Esse movimento, que gera 
diversas iniciativas, ganha cada vez mais força 
na internet e redes sociais, que são meios que 
facilitam a comunicação, reunindo pessoas que 
acreditam e agem de maneira parecida. 

E, aos poucos, essa sinergia dá espaço para 
baixar a guarda ajudar.

Vejo meninas entrando no mercado de trabalho 
com mais respeito e cumplicidade. Participo de 
grupos exclusivamente femininos e sinto que a 
competitividade vem sendo deixada em segundo 
plano, dando lugar a parceria e ao coleguismo - 
tão forte no universo masculino. 

Atualmente, estou à frente da Connection, 
plataforma de inteligência artifi cial que monitora 
e conecta marcas a celebridades, e sou vista como 
exceção. Infelizmente, é raro vermos mulheres 

no comando e mais ainda em empresas ligadas à 
tecnologia, por isso é tão importante o incentivo 
e apoio para mudarmos este cenário.

Não enxergar outra mulher como uma rival 
foi - e ainda é - um processo. A falsa imagem de 
super mulher, que dá conta de tudo e de todos, 
a competição e a desconstrução de estereótipos 
inatingíveis, que ainda estão enraizados dentro 
de nós são só alguns pontos a superar temos uma 
cobrança enorme em relação a beleza e por isso 
é importante trabalhar para se libertar dessas 
crenças que carregamos e se policiar para evitar 
julgamentos desnecessários. 

Apontar os defeitos da colega de trabalho não 
nos torna pessoas melhores e pior, nos coloca a al-
guns passos para trás na luta contra o machismo. 
Para a construção de uma sociedade justa para 
as mulheres, pequenas atitudes que resultam 
na sororidade são fundamentais. No passado, 
algumas já conquistaram vitórias isoladas, mas 
para alcançarmos o nosso objetivo em comum 
precisamos nos ajudar o tempo todo. 

Juntas somos mais fortes!

(*) - É CEO e fundadora da Connection, plataforma 
que monitora e conecta marcas à celebridades por 

meio de metodologia aplicada à inteligência artifi cial.

A sororidade e sua evolução
Paula Gertrudes (*) 
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CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 08.422.813/0001-81
Relatório da Diretoria

Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a apreciação de V.S.as. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2018. Santa Gertrudes - SP, 25 de Março de 2019.
Balanço Patrimonial do Período em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em milhares de reais Demonstrações dos Fluxos de Caixa do Período em

31 de Dezembro de 2018 e 2017 Valores expressos em milhares de reais

DIRETORIA
Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente - CPF 114.338.698-10

Djalma Aparecido de Lima - Contador - CRC 1SP184042/O-4

Demonstração do Resultado do Período em
31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em milhares de reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em milhares de reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em milhares de reais.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

À Cibramaco Participações S/A e controladas A/C: Acionistas e administradores: Opinião sobre 
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Examinamos as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da Cibramaco Participações S/A e controladas (empresa), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da companhia em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e 
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas”. Somos independentes em relação à companhia e suas controladas, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 

da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 

individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia e suas controladas. 

uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação aos eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia e 
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 

relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia e suas controladas a não

conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira

e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião
de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, dentre 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. Campinas 22 de março de 2019. Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcos Francisco Rodrigues Sousa
Contador CRC 1SP167515/O-0

Consulcamp Auditoria
CRC 2SP024818/O-5

  Controladora   Consolidado 
Ativo Nota     2018     2017     2018     2017
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes 6 48 49 104.266 108.307
Contas a Receber 7 - - 182.278 154.541
Estoques 8 - - 86.771 77.861
Tributos a Recuperar 9 3.711 2.990 11.551 9.406
Adiantamentos 10 - - 39.974 3.915
Depósitos Judiciais 11 - - 6 -
Outras Contas a Receber         -       -     2.412     1.875
  3.759 3.039 427.257 355.906
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Tributos a Recuperar 9 - - 7.994 3.656
Depósitos Judiciais 11 - - 2.397 244
Valores a Receber Partes Relacionadas 12 39.191 29.142 - -
  39.191 29.142 10.392 3.899
Investimentos 13 501.974 441.757 6.191 6.271
Imobilizado 14 - - 339.171 331.493
Intangível 15         -          -     403     142
  541.165 470.900 356.157 341.806
Total do Ativo  544.923 473.938 783.414 697.712

  Controladora   Consolidado 
Passivo Nota     2018     2017     2018     2017
Passivo Circulante
Empréstimos 16 - - 35.074 30.350
Fornecedores 17 - - 34.966 31.871
Tributos a Pagar 18 5.181 4.535 23.748 26.575
Obrigações Trabalhistas 19 - - 12.822 10.213
Comissões a Pagar 21 - - 7.126 6.113
Leasing 16 - - 358 322
Adiantamentos  - - 1.396 953
Provisões 20 - - 358 276
Outros Valores a Pagar        -       -     933        73
  5.181 4.535 116.781 106.747
Passivo Não Circulante
Empréstimos 16 - - 61.036 53.186
Leasing 16 - - - 358
Tributos a Pagar 18 - - 1.966 3.826
Tributos Diferidos 22 - - 62.773 63.250
Passivo a Descoberto Controladas 13 331 214 - -
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio a Pagar 12     59.183     46.371     60.628    47.526
    59.514  46.585 186.403 168.146
Total do Passivo    64.694  51.120 303.184 274.892
Patrimônio Líquido
Capital Social 26 3.252 3.252 3.252 3.252
Reserva Legal  976 976 976 976
Reservas de Lucros  382.738 321.556 382.738 321.556
Ajustes de Avaliação Patrimonial  93.263 97.034 93.263 97.034
Participação de Não Controladores        -       -         1         1
Total do Patrimônio Líquido  480.229 422.818 480.230 422.819
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  544.923 473.938 783.414 697.712

  Controladora   Consolidado 
 Nota    2018    2017     2018     2017
Receita Líquida de Vendas 24 - - 527.229 435.658
Custo dos Produtos Vendidos       -      -  (358.075)  (271.466)
Lucro Bruto  - - 169.153 164.192
Despesas com Vendas  - - (43.483) (40.200)
Despesas Gerais e Administrativas  (2.119) (1.857) (16.156) (12.191)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  - - 533 (4.508)
Participação nos Lucros de Controladas 13     82.762   74.702         -         -
   80.643 72.846  (59.106)  (56.899)
Lucro operacional   80.643 72.846 110.047 107.293
Receitas Financeiras 25 18 10 6.713 5.714
Despesas Financeiras 25 (1) (1) (4.645) (6.176)
Variação Cambial Líquida 25      -        -      (2.223)      (2.395)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas         17      10      (155)   (2.858)
Lucro antes do IR e da CS   80.660 72.855 109.892 104.435
Imposto de Renda e Contribuição Social  Correntes  - - (29.709) (29.497)
Imposto de Renda e Contribuição Social  Diferidos 22      -        -       477   (2.082)
Lucro Líquido do Exercício   80.660 72.855  80.660  72.855
Atribuível a
Participação dos Controladores  80.660 72.855 80.660 72.855
Participação dos Não Controladores        -        -         0         0
Resultado por Ação
 (Nº de Ações: 3,252 milhões)    24,80  22,40   24,80   22,40

  Controladora   Consolidado 
    2018    2017     2018     2017
Atividades Operacionais   (2.178)   (1.550)  33.481 127.956
Lucro Líquido Antes IR/CS 80.660 72.855 109.892 104.435
+ Depreciação e Amortização - - 23.522 20.907
+ Juros Incorridos - - 3.025 4.193
(+/-) Resultado Alienação Imobilizado - - 612 (20)
(+/-) Ganho (perda) na Conversão de Moeda  - - 2.403 2.395
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial (82.762) (74.702) - -
= Lucro Ajustado (2.102) (1.847) 139.455 131.910
(Acréscimos) Decréscimos de Ativos
Duplicatas a Receber - - (25.775) (6.780)
Adiantamentos - - (35.610) (1.654)
Estoques - - (8.909) 3.002
Tributos a Recuperar (721) (532) (6.347) 19.178
Depósitos Judiciais - - (2.159) 44
Outras Contas a Receber - - (537) (805)
Acréscimos (Decréscimos) de Passivos
Fornecedores - - 2.910 (2.715)
Obrigações Sociais e Trabalhistas - - 2.609 237
Obrigações Fiscais 646 829 (1.987) 5.412
Outros Valores a Pagar - - 2.378 (1.060)
IR/CS Pagos no Período - - (32.546) (18.813)
Atividades de Investimento 12.614  8.152  (31.994)  (20.792)
Aquisição Imobilizado - - (32.670) (20.419)
Aquisição de Investimentos - - (318) (1.208)
Aquisição de Intangível - - (278) -
Receita de Venda de Imobilizado - - 1.273 836
Dividendos Recebidos 12.614 13.155 - -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Controlada - (5.003) - -
Atividades de Financiamento (10.438)  (7.014)   (5.529)  (25.812)
Captação de Empréstimos - - 42.061 13.771
Pagamento do Principal de Empréstimos - - (34.184) (28.118)
Pagamento dos Juros sobre Empréstimos - - (3.260) (4.560)
Dividendos/JCP Distribuídos (10.438) (12.014) (10.438) (12.014)
Empréstimos de Partes Relacionadas      -    5.000       291     5.109
Total Caixa Gerado / Consumido     (2)   (412)   (4.042)  81.352
Caixa e equivalentes no início do período 49 461 108.307 26.955
Caixa e equivalentes no fim do período       48     49    104.266    108.307
Variação Caixa e Equivalentes Caixa     (2)   (412)   (4.042)  81.352

     Ajustes de  Participação Total do
 Capital Reserva Reservas Avaliação Total dos Não Patrimônio
    Social   Legal de Lucros Patrimonial Controladora Controladores    Líquido

Em 31 de dezembro de 2016    3.252      976    265.845    100.805      370.878             1     370.878
Lucro (prejuízo) do Período  - - 72.855 - 72.855 0 72.855
Juros sobre o Capital Próprio  - - (18.001) - (18.001) - (18.001)
Complemento Dividendos Mínimos Obrigatórios  - - (2.913) - (2.913) - (2.913)
Perda por Distribuição Desproporcional de Lucros  - - (1) - (1) 1 -
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial        -       -     3.771      (3.771)       -         -       -
Em 31 de dezembro de 2017    3.252      976    321.556     97.034     422.818        1     422.819
Lucro (prejuízo) do Período  - - 80.660 - 80.660 0 80.660
Juros sobre o Capital Próprio  - - (20.561) - (20.561) - (20.561)
Complemento Dividendos Mínimos Obrigatórios  - - (2.688) - (2.688) - (2.688)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial        -       -     3.771      (3.771)       -         -       -
Em 31 de dezembro de 2018    3.252      976    382.738     93.263      480.229        1     480.230

1. Contexto Operacional: O Grupo Cibramaco é constituído por 5 sociedades localizadas 
no estado de São Paulo, e tem por objetivo a fabricação de pisos, revestimentos e porcelanato, 
beneficiamento e comércio atacadista de argila e sua extração, exportação, importação, revenda 
e transporte. Realiza também administração dos bens da empresa e compra e venda de imóveis, 
conforme detalhamento abaixo: A Cibramaco Participações S.A. (“Controladora”) pessoa jurídica 
de direito privado, constituída em 30 de outubro de 2006, com sede em Santa Gertrudes (SP), 
tem como principal objetivo a administração dos bens das empresas do Grupo Cibramaco 
(Controladas), abaixo descritas: A EMBRAMACO-Empresa Brasileira de Materiais para Construção 
Ltda., é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Santa Gertrudes, Estado 
de São Paulo, a sociedade tem como principal objetivo a fabricação de pisos, revestimentos e 
porcelanato, beneficiamento e comércio atacadista de argila, exportação, importação, revenda e 
transporte. A Tute Mineração LTDA., sociedade empresária limitada com sede no Distrito de Ajapi, 
na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo na Fazenda Santa Rita do Chapadão, BL Ajapi Leme, n° 
1529, tem como principal objetivo beneficiamento e comércio atacadista de argila. Embraimoveis 
Administração de Bens LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Avenida Conde 
Guilherme Prates, Nº 382 - Sala 2 - Bairro Santa Catarina - Santa Gertrudes/SP, tem por objetivo 
compra e venda de imóveis próprios e administração de bens próprios. Blue Ville Empreendimentos 
Imobiliários LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Conde Guilherme Prates, 
Nº 382 - Santa Catarina - Santa Gertrudes/SP, tem por objetivo compra e venda de imóveis, 
desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação e a construção de imóveis destinados 
à venda. Para fins de consolidação das Demonstrações financeiras, denomina-se “Consolidado”, 
o conjunto de informações econômicas, financeiras e patrimoniais da Cibramaco Participações 
S.A. e suas controladas. Abaixo apresentamos organograma da Cibramaco Participações S.A. e 
suas controladas:
Cibramaco Participações S.A. (controladora)     %
EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. (controlada) 99,99%
Tute Mineração Ltda. (controlada) 99,99%
Embraimoveis Administração de Bens Ltda (controlada) 99,98%
Blue Ville Empreendimentos Imobiliários Ltda. (controlada) 99,99%
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis 2.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no 
qual a Empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em 
milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa. 2.3. Consolidação das Demonstrações 
Financeiras As Demonstrações Financeiras Consolidadas incluem a Cibramaco Participações S/A. 
(Controladora) e suas controladas, das quais ela detenha o controle, de forma direta ou indireta, 
inclusive a Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. conforme 

saldos de receitas e despesas, bem como, de lucros não realizados, decorrentes de negócios entre 
as empresas. 2.4. Demonstrações Financeiras Individuais: Nas demonstrações financeiras 
individuais, as controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com 
esse método, o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e posteriormente ajustado pelo 
reconhecimento da participação atribuída à empresa nas alterações dos ativos líquidos da investida. 
Ajustes no valor contábil do investimento também são necessários pelo reconhecimento da 
participação proporcional da controladora nas variações de saldo dos componentes dos ajustes de 
avaliação patrimonial da investida, reconhecidos diretamente em seu patrimônio líquido. Tais 
variações são reconhecidas de forma reflexa, ou seja, em ajuste de avaliação patrimonial 
diretamente no patrimônio líquido. Na utilização do Método de Equivalência Patrimonial, a parcela 
do resultado das controladas destinada a dividendos é reconhecida como dividendos a receber no 
ativo circulante. Portanto, o valor do investimento está demonstrado líquido do dividendo proposto 
pela controlada. Desta forma não há reconhecimento de receita de dividendos entre as empresas 
ligadas. 2.5. Uso de estimativas e julgamentos A preparação de demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da 
administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis da Empresa. Aquelas 
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas 
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão 
divulgadas na (Nota 4). 2.6. Novas Normas e Interpretações: 2.6.1 IFRS 16/NBC TG 06 
(R2) - Operações com arrendamento mercantil - aplicação a partir de 1º de janeiro 
de 2019: A NBC TG 06 (R2) /IFRS 16, que substituirá a NBC TG 06 (IAS 17) - Arrendamento 
Mercantil e as respectivas interpretações, estabelecem os princípios para o reconhecimento de 
arrendamentos e traz importantes mudanças na contabilidade do arrendatário, eliminando a 
distinção entre arrendamento mercantil financeiro e operacional. Com a nova revisão, o arrendatário 
reconhece um ativo, que se refere ao direito de uso do bem arrendado e um passivo de arrendamento 
que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. Além disso, afetará a apresentação de 
alguns itens nas demonstrações financeiras, como por exemplo, o arrendamento mercantil 
operacional, atualmente é reconhecido pelo valor pago do “aluguel” e, com a nova revisão, tal 
contabilização será substituída pelos encargos de depreciação do direito de uso dos objetos 
arrendados. O impacto da aplicação da NBC TG 06 (R2) nas demonstrações financeiras no período 
da aplicação inicial dependerá das condições econômicas futuras, incluindo a taxa de endividamento 
das Empresas do Grupo em 1º de janeiro de 2019, a composição da carteira de arrendamento 
naquela data e a intenção de renovação dos contratos de arrendamento. 2.6.2 IFRS 09/NBC TG 
48 - Instrumentos financeiros - aplicação a partir de 1º de janeiro de 2018: Essa nova 
norma, que descreve os princípios para classificar e mensurar os ativos e passivos financeiros, 
substitui a NBC TG 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A NBC TG 

reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas características de fluxo de 

nas perdas de crédito esperadas, em oposição ao modelo “perdas incorridas” atualmente aplicável 

de hedge, para alinha-las com a estratégia de gestão de risco da Empresa. Porém, a NBC TG 48 não 
substitui os requerimentos para “macro hedge accounting”. Com base na sua avaliação, a Empresa 
concluiu que a nova norma não trouxe impactos relevantes em suas demonstrações financeiras, 
tendo em vista que atualmente não é adotado a contabilidade de Hedge, e suas obrigações e direitos 
apresentados na contabilidade, continuam a ser demonstrados pelo seu custo amortizado. 2.6.3 
IFRS 15/NBC TG 47 - Receita de contratos com clientes - aplicação a partir de 1º de 
janeiro de 2018: O IFRS 15/NBC TG 47 introduziu uma estrutura abrangente para determinar se 
e quando uma receita é reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. Essa norma substituiu as 
normas IAS 18/CPC 30 Receitas, IAS 11/CPC 17 - Contratos de Construção e a IFRS 13 - 
Programas de Fidelidade com Clientes e é aplicável a todos os contratos com clientes, exceto 
contrato de aluguel, instrumentos financeiros e contratos de seguros. A NBC TG 47 estabelece um 
modelo único para o reconhecimento de receita, com novos conceitos e princípios relacionados 
principalmente à identificação da obrigação de desempenho e a alocação do preço para contratos 
múltiplos. A maioria das receitas da Empresa decorre da venda de pisos cerâmicos e porcelanatos 
a lojistas e a Home Centers*. Durante os exercícios de 2018 e 2017, a Empresa realizou avaliações 
nas cinco etapas do novo modelo de reconhecimento da receita, e não identificou impactos no 
reconhecimento atual dessas receitas. Home Centers*: Centro de materiais de construção. Loja que 
traz todo tipo de opção para construção e manutenção da casa. 3. Resumo das principais 
políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos bancários, investimentos de 
curto prazo de alta liquidez, resgatáveis em até três meses ou menos, com risco insignificante de 
mudança de valor justo. 3.2. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da 
Empresa compreendem os caixas e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber 
e a pagar, financiamentos, empréstimos, entre outros. A Empresa reconhece os instrumentos 
financeiros na data em que se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 
Ativos Financeiros: Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias 
específicas: (a) investimentos mantidos até vencimento; (b) empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada no 
reconhecimento inicial. a) Investimentos mantidos até o vencimento: Os investimentos 
mantidos até o vencimento correspondem aos ativos financeiros não derivativos com pagamentos 
fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que a Empresa tem a intenção positiva e a 
capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos mantidos 
até o vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, menos 
eventual perda por redução ao valor recuperável. b) Empréstimos e recebíveis: Contas a 
receber, empréstimos e outros recebíveis com pagamentos fixos o determináveis e que não são 
cotados em um mercado ativo são classificados com “Empréstimos e recebíveis”. Os empréstimos 
e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, 
deduzidos de qualquer redução ao valor recuperável, se aplicável. Passivos Financeiros: a) 
Empréstimos, financiamentos e outros passivos: Os passivos financeiros, incluindo 
empréstimos, financiamentos, fornecedores, e outras contas a pagar, são inicialmente mensurados 
pelo valor justo, líquidos dos custos da transação. Posteriormente, são mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O método de juros efetivos é utilizado para 
calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo período 
aplicável. O método de juros efetivos é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros 
estimados ao longo da vida estimada do passivo financeiro. 3.3. Clientes: As contas a receber de 
clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias no curso normal das 
atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a 
receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não 
circulante. As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e 
deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação 
duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa não será capaz de 
cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais de vencimento. O valor da 
provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. A empresa não tem a prática de 
embutir juros em seus recebíveis e por tal motivo não considera como relevante a aplicação do 
Ajuste a Valor Presente em seus saldos contábeis. O giro médio de seus títulos a receber é de 120 
dias. 3.4. Estoques: Em conformidade com a NBC TG 16 - Estoques, foram considerados no 
custo de aquisição o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os 

recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros 
diretamente atribuíveis à aquisição. Os custos de transformação de estoques incluíram os custos 
diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção. Também 
incluíram a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que foram 
incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. 3.5. Imobilizado: Demonstrado 
ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, 
tomando-se por base a vida útil estimada dos bens (Nota 12). A depreciação de ativos é calculada 
usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil 
estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao 
final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor 
recuperável, quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. 
Ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor 
contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e despesas operacionais” na determinação do 
resultado. 3.6. Impairment de ativos não financeiros: Os ativos com vida útil definida são 
revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou circunstâncias indicarem que o 

contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual é representado pelo maior valor entre: (i) o 
valor justo do ativo menos seus custos de venda; e (ii) o seu valor em uso. Para fins de teste de 
impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa 
identificáveis. 3.7. Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas ou coligadas 
são avaliados pelo método de equivalência patrimonial e reconhecidos no resultado do exercício 
como receita ou despesa operacional. Segue abaixo o percentual de participação societária nas 
empresas controladas:
Controladas  %Participação
Empresa Brasileira de Materiais para Construção-Embramaco 99,99990%
Blue-Ville-Empreendimentos Imobiliários Ltda. Me 99,99900%
Embraimoveis Administração de Bens Ltda. 99,98000%
Tute Mineração Ltda. 99,99940%
3.8. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 12 meses. Caso contrário, as contas 
a pagar são apresentadas como passivo não circulante. São registrados pelo valor nominal dos 
títulos representativos desses créditos e, quando cabível, acrescidos das variações monetárias ou 
cambiais. 3.9. Empréstimos e Financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, passam a 
ser mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, isto é, acrescido 
de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata temporis). O método de juros 
efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa 
de juros pelo respectivo período da dívida. O reconhecimento e mensuração dos empréstimos e 
financiamentos são realizados conforme o NBC TG 38-Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 
e Mensuração; NBC TG 39 - Instrumentos Financeiros: Divulgação; e NBC TG 40 - Instrumentos 
Financeiros - Evidenciação. 3.10. Provisões para contingências: As provisões para ações 

base confiável. As provisões para contingências tributárias, trabalhistas e outras são constituídas 
com base na expectativa da Administração de perda provável nos respectivos processos, apoiada 
na opinião dos assessores jurídicos externos da Empresa (Nota 20). As provisões são mensuradas 
pelo valor presente dos gastos, que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando 
uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do 
dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. 3.11. Imposto de renda e contribuição social 
corrente e diferido: O imposto de renda e contribuição social correntes são calculados com 
base nas alíquotas efetivas do imposto de renda (25%) e da contribuição social (9%) sobre o lucro 
líquido ajustado nos termos da legislação vigente. Os créditos tributários diferidos de imposto 
de renda e contribuição social são decorrentes de diferenças temporárias ativas, assim como, os 
débitos tributários diferidos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes do Custo 
Atribuído ao Imobilizado na Adoção Inicial (deemed cost) e diferenças temporárias passivas. Os 
créditos levaram em consideração a expectativa futura de geração de lucros tributáveis e estão 
calculados com base nas alíquotas atualmente vigentes pela legislação tributária e registrados até 
o montante considerado como realizável com base em estimativas preparadas pela Companhia. 
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar 
passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma 
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 3.12. Reconhecimento da 
receita: a) Receita de Venda: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida 
ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da Empresa. A 
receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. As 
vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma Empresa do Grupo efetua a entrega dos 
produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos 
produtos, e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo 

de aceitação tenham sido acordadas, ou a Empresa tenha evidências objetivas de que todos os 
critérios para aceitação foram atendidos. As vendas são realizadas com prazo de pagamento variado 
de acordo com o tipo de cliente (Home Centers, Lojistas, Construtoras) que não têm caráter de 
financiamento e são consistentes com a prática do mercado; portanto, essas vendas não são 
descontadas ao valor presente. b) Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida 
conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 4. Estimativas: Com 
base em premissas a empresa e suas controladas fazem estimativas com relação ao futuro. Por 
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de 
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas abaixo: a) Revisão da vida útil e recuperação dos ativos: A 
capacidade de recuperação dos ativos que são utilizados nas atividades da Companhia é avaliada 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo 
ou grupo de ativos pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor 
contábil destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida 
útil readequada para novos patamares. b) Provisões para contingências: A Companhia é parte 
envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários que se encontram em instâncias diversas. 
As provisões para contingências, constituídas para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos 
processos em curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da administração, 
fundamentada na opinião de seus assessores jurídicos e legais e requerem elevado grau de 
julgamento sobre as matérias envolvidas. c) Provisões para perda no estoque: A provisão 
de estoque para potenciais perdas é constituída quando, com base na estimativa da Administração, 
os itens são definidos como descontinuados, baixo giro e quando o valor dos itens de estoque 
estiver a um custo superior ao valor realizável líquido. d) Imposto de renda e contribuição 
social diferidos: Os ativos e passivos fiscais diferidos são baseados em diferenças temporárias 
entre os valores contábeis nas Demonstrações Financeiras e a base fiscal. Se a empresa não for 
capaz de gerar lucro tributável futuro suficiente, ou se houver uma mudança material nas atuais 
taxas de imposto ou período no qual as diferenças temporárias subjacentes se tornem tributáveis 
ou dedutíveis, é necessária revisão das mensurações. 5. Gestão de risco financeiro: 5.1. 
Fatores de risco financeiro: a) Risco cambial: A Empresa está exposta ao risco cambial 
decorrente de exposições de algumas moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados 

reconhecidos na data da transação.  Consolidado 
Descrição    2018    2017
Contas a receber de clientes internacionais-líquido de PECLD (Nota 7) 11.015 9.091
Fornecedores Estrangeiros (Nota 17) (1.927) (424)
Financiamentos/Empréstimos em moeda estrangeira (Nota 16) * (61.416) (36.455)
Contas a receber (a pagar) em moeda estrangeira, líquido (52.328) (27.788)
*FINIMP/Contratos de Câmbio. b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e 
equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições 
de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Para bancos e instituições financeiras, 
são aceitos somente títulos de entidades independentemente classificadas com rating mínimo 
"AAA". Com relação aos clientes, a área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do 
cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. A 
utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. c) Risco de liquidez: A previsão de 
fluxo de caixa é realizada de forma agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Empresa para assegurar que tenha 
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A tabela abaixo analisa os passivos 
financeiros não derivativos, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente 
no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os 
fluxos de caixa não descontados contratados. Consolidado Consolidado
   Circulante Não circulante
31 de dezembro de 2018
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 44.421 -
Empréstimos 35.431 61.036
31 de dezembro de 2017
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 39.010 -
Empréstimos 30.672 53.544
5.2. Gestão de capital: Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de 
salvaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer retorno aos sócios e 
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir 
esse custo. 6. Caixa e Equivalentes de Caixa: São considerados nesta conta: dinheiro em 
caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de alta liquidez e com capacidade de resgate 
em prazo inferior a três meses. Esses ativos são conversíveis em um montante conhecido de caixa 
e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
  Controladora   Consolidado 
Caixa 2018 2017     2018     2017
Caixa 2 2 137 4.613
Bancos 45 47 2.780 3.616
Aplicações Financeiras - - 98.621 91.895
Moeda Estrangeira - - 5 4
Numerários em Trânsito-Moeda Estrangeira      -      -     2.722     8.179
Total   48    49 104.266 108.307

Os valores das aplicações financeiras têm cláusula de liquidez imediata sem qualquer penalização 
no resgate antecipado. 7. Contas a Receber de Clientes: Os saldos de clientes estão registra-
dos pelo valor faturado incluindo os respectivos impostos e deduzidos da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, quando aplicável.
  Consolidado 
Clientes     2018     2017
Contas a receber-mercado interno 176.650 150.944
Contas a receber-mercado externo 15.184 13.255
Provisão para perdas em créditos de liquidação duvidosa   (9.556)   (9.658)
Total 182.278 154.541
A composição das contas a receber por vencimento é a seguinte:
  Consolidado 
     2018     2017
A vencer 174.721 145.999
Vencidos:
< 30 dias 5.597 4.789
30-60 dias 1.201 1.861
60-90 dias 142 1.064
90-120 dias 242 437
> 120 dias 9.932 10.049
Perdas em créditos de liquidação duvidosa   (9.556)   (9.658)
 182.278 154.541
Movimentação das perdas em créditos de liquidação duvidosa:
  Consolidado 
   2018   2017
Saldo inicial (9.658) (6.426)
Adições (1.136) (4.878)
Baixas   1.238   1.647
Saldo final (9.556) (9.658)
8. Estoques: A seguir detalhamento relativo aos saldos de estoque. Para maiores detalhes, vide 
nota 3.4:  Consolidado 
Estoques    2018    2017
Almoxarifado 1.378 522
Embalagens 2.073 1.583
Insumos 7.524 2.085
Matérias-primas 20.131 20.394
Produtos acabados 54.625 52.378
Imóveis para Venda    1.039      899
Total 86.771 77.861
9. Impostos a Recuperar: Compreende créditos por aquisição de insumos para produção, 
créditos por aquisição de imobilizado e saldo Negativo de Tributos sobre Lucro:
  Controladora   Consolidado 
Tributos a Recuperar   2018   2017    2018    2017
IRRF a Compensar 3.399 2.700 3.399 2.700
IPI a Compensar/Recuperar - - 6.516 3.095
PIS a Compensar/Recuperar - - 181 161
COFINS a Compensar/Recuperar - - 848 755
CSLL a Compensar/Recuperar 2 1 138 1
ICMS a Recuperar - - 7.185 6.060
Outros Tributos - - 968 -
IRPJ a Compensar   309     289      309      289
Total 3.711 2.990 19.545 13.062
Circulante 3.711 2.990 11.551 9.406
Não circulante - - 7.994 3.656
(*) O Decreto nº 6.890/2009 reduziu para 0%, a alíquota do IPI sobre os produtos cerâmicos, 
prorrogado para 2010, pelo Decreto nº 7.222/2010, e para 2011 e 2012 pelo Decreto nº 7.542/2011 
até 31/12/2012 gerando, desta forma, créditos de IPI nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. 
Em 27/12/2012, o Decreto nº 7.879 fixou em 0% a alíquota de IPI por tempo indeterminado. A 
administração já ingressou com pedido de ressarcimento perante o Fisco dos créditos em questão 
no montante de R$ 3,809 milhões, os quais se encontram em processo de homologação. 10. 
Adiantamentos: São compostos conforme demonstrado a seguir:
Adiantamentos    2018   2017
Adiantamento a Fornecedores 39.378 3.414
Adiantamento a Colaboradores    596   501
Total 39.974 3.915
O aumento expressivo do saldo de adiantamentos a fornecedores tem relação, principalmente, com 
o fornecedor Sacmi Imola que trabalha com o fornecimento de máquinas para cerâmicas e de quem 

a Embramaco, uma das Empresas do Grupo, tem importado seus ativos imobilizados para insta-
lação de uma nova linha. 11. Depósitos Judiciais: Trata-se de valor depositado em juízo relativo
a processos judiciais, de natureza trabalhista e tributária.
Depósitos Judiciais   2018 2017
Processos Trabalhistas 147 244
Exclusão ICMS BC do PIS e Cofins   2.250     -
Total 2.397  244
O aumento dos depósitos judiciais no período de 2018 são decorrentes do processo que visa a 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS movido pela Embramaco. A Embramaco
passou a executar um novo cálculo de PIS e COFINS, no qual considera a exclusão do ICMS em
suas bases. A diferença entre o novo cálculo e o cálculo anterior tem sido depositada em juízo até 
que a ação seja julgada. Os assessores jurídicos da Embramaco julgam, até então, que seja provável
o êxito deste processo que visa a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não
só do período corrente, mas também dos últimos cinco anos. Neste sentido, existe a expectativa
da geração de um ativo, na forma de créditos tributários, num valor estimado de R$ 21.585.477.
12. Partes Relacionadas: Detalhamos abaixo as operações com partes relacionadas:
  Controladora   Consolidado 
    2018    2017    2018    2017
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 5.000 5.000 - -
Embramaco 5.000 5.000 - -
Juros sobre Capital Próprio a Receber 34.191 24.142 - -
Embramaco   34.191   24.142      -      -
Ativo Não Circulante 39.191 29.142      -      -
Juros sobre Capital Próprio a Pagar 32.716 22.593 32.716 22.593
Dividendos a Pagar 21.459 18.771 21.459 18.771
Empréstimos a Pagar    5.008     5.008    6.453    6.162
Passivo Não Circulante 59.183 46.371 60.628 47.526
13. Investimentos: Os saldos de investimentos, na Controladora, estão apresentados no quadro
abaixo: Percentual Capital Patrimônio Resultado Equivalência
 Participação   Social      Líquido do Exercício    do Período
Controladas
Embramaco-Empresa
 Brasileira de Materiais 99,9999% 2.941 498.968 82.490 82.490
Blue-Ville Empreendimentos
 Imobiliários Ltda. 99,9990% 300 (331) (118) (118)
Embraimóveis Administração
 de Bens Ltda. 99,9800% 3.855 3.813 (6) (6)
Tute Mineração Ltda. 99,9994%    500      4.195         396           396
    7.596     506.644       82.762      82.762
Demais saldos de investimentos do Grupo Cibramaco (R$ 6.191 em 31 de dezembro de 2018 R$
6.271 em 31 de dezembro 2017) referem-se a imóveis e veículos classificados como propriedade
para investimentos mensurados ao seu custo de aquisição. 14. Imobilizado: Os ativos classifica-
dos no Imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição, acrescidos da mais valia resultante do 
custo atribuído (deemed cost), conforme NBC TG 37 e NBC TG 27 - Ativo imobilizado, bem como,
o ITG 10 - Interpretação sobre Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, e deduzido das respectivas
depreciações ou amortizações acumuladas. As depreciações e amortizações são calculadas pelo 
método linear, de acordo com a vida útil econômica estimada do bem. O registro do custo atribuído 
(deemed cost) do imobilizado, em conformidade com as normas citadas acima, foi baseado em
avaliação efetuada por avaliadores independentes. Da mesma forma, foram modificadas as taxas 
de depreciação dos bens do ativo imobilizado em virtude da nova vida útil estimada dos mesmos, 
conforme NBC TG 27 - Ativo Imobilizado.

    Consolidado      
 Terrenos e Máquinas e   Equipamentos de Móveis e Construções Edifícios e
Imobilizado Benfeitorias Equipamentos Veículos Ferramentas       Informática Utensílios Em Andamento Instalações Outros     Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016       50.323      162.958     3.456       90        290       712         14.499      100.003     15 332.345
Aquisições - 18.735 931 40 296 293 107 - 17 20.419
Baixas - (19) (686) - - - - - - (705)
Transferências - - - - - - (569) 569 - -
Depreciações       -       (16.570)       (353)      (17)         (91)     (89)          -      (3.447)       -   (20.568)
Saldos em 31 de dezembro de 2017       50.323        165.104     3.348         113            496      916         14.037     97.124     32 331.493
Aquisições - 20.578 2.752 37 149 974 5.870 2.310 - 32.670
Baixas - (835) (1.051) - - - - - - (1.885)
Depreciações           -       (19.085)     (252)         (19)            (138)      (138)             -        (3.474)       -  (23.106)
Saldos em 31 de dezembro de 2018      50.323      165.764     4.797         131            507     1.751         19.907     95.960     32 339.171
Taxa Anual de Depreciação      0,00%        4 a 20% 10 a 25%        10,00%           10,00%    10,00%          0,00%       3,30%   0,00%

15. Intangível: Os ativos intangíveis são avaliados pelo custo de aquisição. As patentes e licenças 
não são amortizadas por se tratarem de intangíveis com vida útil indefinida, estando então sujeitos 
ao teste de recuperabilidade (Nota 3.6).  Consolidado 
 Patentes e  Direitos
Intangível    Licenças Softwares Minerários Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016         96        29        30  155
Amortizações         -         (13)           -     (13)
Saldos em 31 de dezembro de 2017         96       16        30  142
Adições - 278 - 278
Amortizações         -         (17)          -     (17)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 96 277 30 403
16. Empréstimos e Financiamentos: Este grupo é composto por contratos de leasing 
financeiro, acrescidos dos encargos e despesas financeiras calculadas com base na taxa implícita 
de juros.  Consolidado
    2018    2017    Moeda         Taxa Média
FINAME 34.693 47.082 Real 3%; 4%; 6% e 10% a.a.
FINIMP 61.416 36.455 Dólar/Euro 3% a 5% a.a. + LIBOR
Leasing    358    679       Real 10%; 11% e 3,042 + CDI
Total 96.467 84.216                     
Circulante 35.431 30.672
Não circulante 61.036 53.544
17. Fornecedores: São compostos conforme segue:  Consolidado 
Fornecedores e outras conta a pagar    2018    2017
Nacionais 33.040 31.437
Estrangeiros 1.927 424
Partes Relacionadas      -      10
Total 34.966 31.871
18. Tributos a Pagar: As obrigações tributárias estão compostas por saldos dos débitos 
apurados pelas operações de vendas deduzidas dos créditos pelas entradas; pelos impostos e 
contribuições a recolher retidos de prestadores de serviços; e pelos tributos sobre o lucro. Os 
tributos a pagar estão relacionados abaixo pelo total a pagar a curto e longo prazo:
  Controladora   Consolidado 
Tributos a Pagar   2018   2017    2018    2017
ICMS a Recolher - - 5.817 7.025
CSLL a Recolher - - 549 1.459
IRPJ a Recolher - - 7.454 9.244
ISS a Recolher - - 25 15
PIS a Recolher 374 327 412 473
COFINS a Recolher 1.722 1.508 1.904 2.185
IRRF a Recolher 3.084 2.700 7.035 6.122
INSS Retido a Recolher - - 44 38
Outros a Recolher - - 110 69
Parcelamentos Tributários (PERT)       -       -    2.364    3.771
Total 5.181 4.535 25.714 30.402
Circulante 5.181 4.535 23.748 26.575
Não circulante - - 1.966 3.826
19. Obrigações Sociais e Trabalhistas: O grupo está representado conforme quadro a seguir:
  Consolidado 
Obrigações Sociais e Trabalhistas    2018    2017
Salários a Pagar 1.947 1.503
Férias a Pagar 214 155
Pensão Alimentícia a Pagar 28 22
Pró-Labore 37 37
INSS a Recolher 1.668 1.365
FGTS a Recolher 475 382
Provisões Sociais e Trabalhistas 8.429 6.682
Outros       24       68
Total 12.822 10.213
20. Provisões: Apresentamos a Seguir as Provisões para Contingencia, cujos processos judiciais 
a administração, juntamente com os assessores jurídicos, entende que a probabilidade de perda é 
provável:  Consolidado 
Provisões 2018 2017
Cíveis 72 105
Trabalhistas   286    172
Total  358  276
O Grupo também possui outros processos em andamento, que somam o valor de R$ 572.991 e 
para os quais a administração e seus assessores jurídicos entendem que a probabilidade de perda 
é possível. 21. Comissões a Pagar: Correspondem a comissões devidas aos representantes 
comerciais resultantes das intermediações de vendas e demais obrigações referentes ao setor 
comercial. O quadro abaixo demonstra aos valores exigíveis:
Comissões a Pagar   2018   2017
Provisão Comissões-Mercado Interno 6.670 5.671
Provisão Comissões-Mercado Externo   456   442
Total 7.126 6.113
22. Tributos diferidos: Detalhamos abaixo a natureza dos tributos diferidos ativos e passivos:
  Consolidado 
    2018    2017
Diferenças Temporárias Ativas
Provisão para Comissões 2.423 2.079
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 913 -
Provisão Verbas Comerciais 716 901
Provisão para Contingências 122 94
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa 1.759 1.819
Leasing        -      163
     5.933     5.055

Diferenças Temporárias Passivas
Ajuste de Avaliação Patrimonial (48.045) (49.987)
Diferença de Taxa de Depreciação (Societária versus Fiscal) (20.065) (667)
Leasing (10) -
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa    (586)  (17.651)
 (68.706) (68.305)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquido (62.773)  (63.250)
Detalhamos abaixo a reconciliação dos tributos diferidos contabilizados na Demonstração de
Resultados:  Consolidado
 2018   2017
Depreciação Societária (2.536) (3.214)
Depreciação Valor Justo 2.064 2.024
Provisão Variação Cambial Exterior 29 199
Provisão para Comissões 344 148
Provisão para Verbas Comerciais 716 -
Provisão Liquidação Duvidosa 12 (1.415)
Provisão para Contingências 28 13
Variação Monetária Ativa Depósitos Judiciais (9) -
Leasing    (173)   163
Receita (despesa) de IR e CS diferidos  477 (2.082)
23. Dividendos a pagar: O Estatuto Social da Cibramaco Participações S/A requer que 25%
do resultado do período seja destinado a distribuição dos acionistas. Ainda, conforme previsto
no Estatuto Social, os Juros sobre Capital Próprio foram imputados aos Dividendos Mínimos
Obrigatórios, líquidos de IRRF, conforme previsões do ICPC 08:
Dividendos a Distribuir  Controladora
Lucro Líquido do Período  80.660
Constituição de Reserva Legal  -
Lucro Líquido base para Dividendos Mínimos  80.660
25% sobre o Lucro Líquido após Reserva Legal  20.165
(-) Juros s/ o Capital Próprio (líquido do IRRF)        (17.477)
Complemento de Dividendos Mínimos Obrigatórios         2.688
24. Receitas: A reconciliação da receita bruta para receita líquida, apresentada na demonstração
do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017, é como segue:
  Consolidado 
     2018     2017
Receita Bruta
Vendas Mercado Interno 620.197 516.190
Exportações Diretas 29.430 28.645
Exportações Indiretas 9.019 3.602
Revenda de Mercadorias     270     254
 658.917 548.692
Deduções de Vendas
(-) Tributos sobre Venda (118.540) (100.583)
(-) Devoluções (2.118) (1.269)
(-) Descontos Comerciais (11.031) (11.182)
 (131.688) (113.033)
Receita Líquida 527.229 435.658
25. Resultado Financeiro: O resultado financeiro do exercício findo em 31 de dezembro de
2018 e 2017 é o seguinte:
  Controladora   Consolidado 
 2018 2017   2018   2017
Receitas Financeiras:
Juros com Aplicações Financeiras - 8 5.346 4.137
Ganhos com Variações Monetárias 18 3 55 654
Descontos Financeiros Obtidos - - 182 169
Outras Receitas Financeiras     -     -   1.131   754
 18 10 6.713 5.714
Despesas Financeiras
Encargos Financeiros - - (3.654) (4.306)
Outras Despesas Financeiras      (1)      (1)    (991) (1.870)
 (1) (1) (4.645) (6.176)
Variação cambial líquida
Clientes - - 1.943 377
Fornecedores - - 263 324
Empréstimos e financiamentos     -      - (4.429) (3.096)
     -      - (2.223) (2.395)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas   17    10  (155) (2.858)
26. Capital Social: O Capital Social, no montante de R$ 3.252.000,00, totalmente integralizado, 
está representado por 3.252.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 27. Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2018 a administração considera que todos os ativos e compromissos de 
valores relevantes de alto nível de risco estão cobertos pelo seguro, por meio de políticas locais
e corporativas.
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de abril de 2019Página 8

Especial

“Artigo 27° 1.Toda pessoa tem o 
direito de tomar parte livremente 
na vida cultural da comunidade, 
de fruir as artes e de participar 
no progresso científi co e nos 
benefícios que deste resultam.

2.Todos têm direito à proteção 
dos interesses morais e materiais 
ligados a qualquer produção 
científi ca, literária ou artística da 
sua autoria” (Declaração Universal 
dos Direitos Humanos).

Ana Maria Rodriguez Costas e Mariana Baruco
Machado Andraus/Jornal da Unicamp (*)

A dança faz parte da vida social em diferentes culturas, 
em diferentes tempos. Na cultura indiana, as devadasi 
viviam nos templos para dançar em devoção aos deuses. 

Entre os gregos antigos, a dança também tomava parte nos 
rituais e cerimônias religiosas. As religiões de origem africana, 
espalhadas mundo afora pela diáspora, estão presentes nos ritos 
sincréticos existentes em diversos países, no Brasil inclusive, 
sendo a dança uma das manifestações que caracterizam as 
divindades nesses cultos. 

Na China, por milhares de anos as danças foram passadas entre 
gerações tanto nas cortes imperiais quanto em ritos populares. 
E os indígenas já habitantes das Américas quando da chegada 
das Grandes Navegações ao mundo nomeado como “Novo” pelos 
contadores da História dançavam em ritos diversos como parte 
de sua vida social, notadamente comungada com a natureza e 
seus ciclos.

No chamado mundo ocidental, a partir do Renascimento, a 
dança migrou das cortes europeias para os palcos alcançando 

Dança e 
Direitos 
Humanos

São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de abril de 2019

status de espetáculo teatral cênico. Como as demais linguagens 
artísticas, do academicismo clássico a dança expandiu-se em 
diferentes vertentes estéticas trazendo para a cena, especial-
mente ao longo dos séculos XX e XXI, uma diversidade de 
corporeidades e modos de dançar, abrindo-se a um rico diálogo 
multicultural. 

O direito ao acesso à vida cultural da comunidade em que se vive 
tem seu valor amalgamado na Declaração Universal de Direitos 
Humanos (DUDH), porém é reconhecido desde sempre, nas mais 
diversas culturas, como meio de encontro com o outro e com a 
própria noção de alteridade, que nos ressignifi ca e nos dignifi ca 
em nossa dimensão humana. Do mesmo modo, seguindo a leitu-
ra do Artigo 27o da DUDH, escolhido por nós para desenvolver 
este artigo, a cidadania se plenifi ca quando garante-se o direito 
à fruição das artes, de partilhar de seus avanços e benefícios. 
Vejamos alguns deles.

O direito à dança, uma área de conhecimento - Estudar, 
ensinar, produzir e pesquisar a dança como área de conhecimento 
artístico pressupõe o desenvolvimento de  habilidades tais como 
o próprio ato de conhecer a si mesmo pelo corpo, a disponibili-
dade para conhecer o mundo e o outro para além dos próprios 
preconceitos e visões de mundo, de dar-se a conhecer por meio 
das imagens e sensações produzidas pelo movimento e, ainda, 
tratar da produção de legados culturais para gerações posteriores. 
Tudo isso compõe as competências de um pesquisador-artista-
-docente da dança. 

O tocar, a consciência de si e do outro - A dança é 
um dos poucos meios de se promover o toque para além de 
convenções sociais distantes, como um beijo no rosto ou um 
aperto de mão, ao mesmo tempo em que resguarda as relações 
de respeito no contato com o outro, um respeito que se ensina e 
que assegura que ambas as partes não invadam e não se sintam 
invadidas. Sobre o toque e o tabu social que ele representa, o 
pesquisador Fernando Neder, ao discorrer sobre uma forma de 
dança contemporânea conhecida como Contato Improvisação 
(CI) – forma de dança concebida nos idos dos anos sessenta a 
partir do toque/contato físico entre dois corpos para ser iniciada 
e continuada –, menciona: 

“Tocar é um processo muito importante no desenvolvimento 
dos mamíferos, incluindo seres humanos. Apesar disso, a cultura 
humana, em  geral, bloqueia  esse  processo  com tabus  sexuais,  
apesar de oferecer fortes apelos sexuais visuais. O CI trouxe uma 
nova luz a esse assunto mostrando um rico espectro de possibi-
lidades  do toque, livre  de  intenções  sexuais” (Neder, 2010, p. 
40). Para nós, que trabalhamos com dança, o toque desprovido 
de conotação sexual, assim como o conhecimento do corpo e 
do movimento em todas as dimensões, é um requisito para o 
conjunto de epistemes que construímos e que nos identifi cam 
como área de conhecimento autônoma. 

Dançar junto: a escuta de si e do outro - Na primeira metade 
do século XX, o grande pesquisador do movimento e coreógrafo 
austro-húngaro Rudolf Laban (1879-1958) concebeu a noção de 
Dança Coral; a partir de um roteiro de ações e indicações sobre 
como realizar certos movimentos, grandes grupos, centenas de 
pessoas poderiam dançar juntas, improvisando em tempo real. 

Sua metodologia de incrível efi ciência experimental e artística 
lhe valeu um convite para que realizasse uma dança na abertura 
dos jogos olímpicos do 3º Reich; mais tarde, em desacordo com 
a evidência da confi guração de um regime nazifascista, o artista 
segue para o exílio na Inglaterra. Laban tinha plena consciência 
da potência do mover-se em comunhão, mas, para ele, a base 
desse encontro estava na singularidade expressiva de cada ser 
humano. Dançar junto em uma dança coral seria assim uma ex-
periência de mover-se com o outro, coletivamente, a partir de 
elos comuns, entre diferentes.

Por esta razão, a relação entre dança e direitos humanos é para 
nós um tanto óbvia, por promover uma percepção aguçada de 

si mesmo por meio do conhe-
cimento de como funcionam 
as articulações, musculaturas 
e respiração (primeiramen-
te, em seu próprio corpo), e 
consequentemente promover 
uma “escuta” do outro, com-
preendendo-o em suas virtudes 
e limitações, e até mesmo res-
signifi cando o sentido desses 
termos. Relacionam-se no que 
diz respeito à dignidade, objeto 
do Artigo 1o da DUDH, porque 
ter uma relação consciente com 
o próprio corpo é fundamental 
tanto para ter e exercer essa 
dignidade, quanto para desen-
volver capacidade de ter uma 
relação respeitosa também com 
o corpo alheio.

Seja dançando a dois em um 
salão, seja numa dança de roda 
na rua, seja sobre um palco, 
dançar junto é um aprendizado 

de compartilhamento do espaço.  Do mesmo modo, respirando 
junto, vibrando no pulso e no ritmo de uma percussão ou movendo-
-se em diferentes velocidades no diálogo com uma composição 
musical, a dança implica no aprendizado da partilha do tempo.

Dança como exercício de alteridade nas relações 
humanas - A dança contemporânea vem compartilhando 
e possibilitando outras relações sociais-vitais no corpo em 
movimento. Na atualidade, mais que expressar, a dança nos 
coloca diante da esperança de conter – no sentido de abrigar 
– o espaço-tempo da existência no próprio corpo, algo funda-
mental em um momento em que inúmeros estímulos apenas 
pretendem nos distrair da própria potencialidade expressiva 
e relacional dos corpos. 

Nos palcos e demais espaços em que se faz presente, a dança 
nos dá a perceber alternativas de encarnação da vida nas suas 
inúmeras corporeidades, assim como nos apresenta a potência 
do movimento de instaurar e transformar relações entre pesso-
as, espaços e tempos. Para além da apreciação, entendemos ser 
fundamental às crianças, jovens, adultos e idosos experimentar 
encontros com a dança em contextos educacionais, culturais e 
artísticos. 

Dança e direitos humanos, portanto, se relacionam pelo 
conhecer-se e reconhecer-se na alteridade; entrar em contato 
com diferentes modos de estar, tocar, mover-se; dialogar com 
a diversidade dos movimentos, temporalidades, espacialidades. 
Criar e experimentar outras possíveis coreografi as sociais.

(*) - São professoras do Departamento de Artes Corporais
do Instituto de Artes (IA) da Unicamp. 

Pa
in

tin
gs

 im
ag

e

G
us

ta
vo

 M
ac

ha
la

/U
FM

G

Na Grécia as danças estão presentes no dia a 
dia, expressando o cotidiano. É o folclore vivido 

intensamente pelo seu povo.

Divulgação/Internet



Quando sobra um 

dinheiro extra no fi m do 

mês, o que você costuma 

fazer? 

Para muitos brasileiros, 
essa situação represen-
ta a possibilidade de 

adquirir um item desejado ou 
até consumir mais produtos e 
serviços. 

São poucos os que pensam a 
longo prazo e buscam formas 
de investir esse dinheiro para 
aumentar seus rendimentos 
no futuro. Por muito tempo, 
investir só era possível para 
as classes mais elevadas, mas 
o surgimento das fi ntechs, que 
proporcionam melhores servi-
ços fi nanceiros com a agilidade 
da tecnologia, está revertendo 
esse cenário aos poucos.

Pesquisa da Anbima (Asso-
ciação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de 
Capitais) projeta um grande 
espaço de crescimento e con-
solidação deste assunto entre 
os brasileiros. Ao todo, 58% da 
população não realiza qualquer 
tipo de investimento. Do total 
das pessoas que investem, 
mais da metade (54%) buscam 
segurança e a minoria (16%) 
estão preocupadas com a 
rentabilidade. Por fi m, apenas 
1% enxerga os investimentos 
como uma possibilidade de 
conquistar algo no futuro.

Os dados refl etem uma ques-
tão cultural que ainda acomete 
gerações de brasileiros em 
todo o país: a desconfi ança 
em relação aos investimentos 
a longo prazo e a suposta 
necessidade de ter esse valor 
por perto em caso de emer-
gência. Nas últimas décadas, 
o Brasil passou por diversas 
crises econômicas, gerando 
desemprego, instabilidade e, 
principalmente, diminuindo 
o poder de consumo da po-
pulação. 

Quando o dinheiro é curto, a 
meta é garantir a sobrevivência 
e o que sobra não pode correr 
o risco de perder – o que ex-
plica porque a caderneta de 
poupança ainda é a modalidade 
preferida dos usuários. 

Assim, grande parte das 

pessoas não consegue visuali-
zar que o dinheiro guardado e 
acumulado pode render muito 
mais se for colocado nas apli-
cações certas. Evidentemente 
há riscos: quanto maior o 
rendimento, mais arriscado é 
a categoria e mais planejado 
deve ser essa escolha. 

O importante, porém, é 
inverter a lógica que sempre 
dominou a nossa relação com 
o dinheiro. Ainda hoje costu-
mamos investir apenas o que 
resta no fi m do mês quando, na 
verdade, a prioridade deveria 
ser: primeiro aplicar e pagar 
as contas – e gastar apenas o 
que sobrar.

É neste ponto que as fi ntechs 
atuam. Se os bancos e grandes 
corretoras costumam assustar 
os pequenos investidores ou 
novatos que desejam conhecer 
mais sobre a área, as startups 
que combinam fi nanças e tec-
nologias oferecem diversos 
serviços para atraírem estas 
pessoas. 

O apoio vai desde a oferta 
de conteúdos explicativos 
para auxiliar os investidores 
na tomada de decisões, como 
infográfi cos, podcasts e víde-
os, até mesmo consultoria e 
assessoria personalizada para 
traçar os melhores caminhos 
para atingir seus objetivos. 
As fintechs surgiram para 
desburocratizar o setor fi nan-
ceiro e oferecer à população 
as vantagens que a tecnologia 
pode proporcionar. Mas isso 
não signifi ca apenas melhorar 
a experiência de compra do 
consumidor e trazer serviços 
digitais de pagamento. 

É essencial permitir que mais 
brasileiros possam aproveitar 
de segmentos que anterior-
mente eram restritos a poucos 
grupos, como os investimen-
tos em aplicações. Com essa 
democratização, a população 
consegue se blindar em uma 
instabilidade futura e cria 
uma base sólida para o pleno 
desenvolvimento econômico.

(*) - É sócio-fundador do Mais Retor-
no, fi ntech especializada

em conteúdo, tecnologia e
assessoria de investimentos

(http://maisretorno.com/).

Fintechs mudam a 
forma de lidar com 

investimentos
Danilo Ardenghi (*)

São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de abril de 2019 Página 9

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de dezembro de 2018
1. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”) 
se reuniram em 6 de dezembro de 2018, às 11:30 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, 
localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Todos os membros do Conselho de Administração 
presentes, participando através de vídeo conferência, conferência telefônica, por representantes ou por 
envio prévio de voto escrito, sendo dispensada a convocação, nos termos dos artigos 16, parágrafo único 
e 20, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie 
Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes 
matérias: 1) Aprovação da versão completa da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
7 de novembro de 2018; 2) Aprovação da averbação do aumento de capital, dentro do capital autorizado, 
em função do exercício de opções de compra de ações; 3) Relatório do Presidente do Comitê de Auditoria 
Estatutário em relação à reunião do Comitê de Auditoria realizada em 4 de dezembro de 2018; 4) Plano 
de Financiamento para 2019; a) Relatório do Presidente do Comitê de Estratégia em relação a reunião do 
Comitê de Estratégia realizada em 4 de dezembro de 2018; b) Aprovação do Plano de Financiamento para 
2019; 5) Aprovação da agenda de reuniões do Conselho de Administração e Comitês para 2019; 6) Outros 
assuntos. 5. Deliberações por Unanimidade: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia 
com base nos documentos enviados, os Conselheiros aprovaram por unanimidade: 1. A ata da Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 7 de novembro de 2018; 2. A averbação do aumento de capital, em 
razão do exercício de opções de compra de ações, dentro do capital autorizado, nos termos do artigo 166, 
III, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, no valor total de R$ 7.613.271,90, em moeda nacional, 
mediante a emissão de 650.707 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao 
preço de emissão de R$ 11,70 por ação, conforme previsto no Plano Pré-IPO. As ações foram integralmente 
subscritas de acordo com o boletim de subscrição realizado perante o banco depositário das ações escriturais 
da Companhia, possuindo os mesmos direitos que aqueles detidos por outros acionistas da Companhia e 
tendo a capacidade de participar em igualdade de condições com as ações atualmente existentes em todos 
os benefícios incluindo o recebimento de dividendos e remuneração de capital eventualmente aprovada 
pela Companhia a partir da data de subscrição. Considerando o aumento de capital social aprovado acima, 
excluindo o direito de preferência dos demais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171, parágrafo 
3º, da Lei das Sociedades por Ações, o capital social da Companhia passou de R$ 7.619.166.498,40 para 
R$ 7.626.779.770,30, representado por 1.983.323.226 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal. 3. O plano de financiamento para 2019, conforme arquivado na sede da Companhia. 4. A agenda 
de reuniões do Conselho de Administração e Comitês para 2019. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Matthieu Dominique 
Marie Malige - Presidente; e Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária. Membros do Conselho de 
Administração: Matthieu Dominique Marie Malige (Presidente do Conselho de Administração); Edouard 
Balthazard Bertrand de Chavagnac; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos 
Santos Diniz; Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury; 
Frédéric François Haffner; Noël Frédéric Georges Prioux. O Presidente da Reunião e a Secretária 
certificam que se trata de um resumo autêntico e fiel da ata da reunião da mesma data, redigida no próprio 
Livro de Atas, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404 de 1976. São Paulo, 06 de dezembro de 2018. Matthieu 
Dominique Marie Malige - Presidente; Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária. JUCESP - Certifico 
o registro sob nº 69.905/19-8 em 05/02/2019. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Novembro de 2018.
01 - Data, Hora e Local: Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na sede da 
Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e 
Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do 
artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros Ângela Annes 
Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna 
Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 
04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre eleição de novo membro para composição da Diretoria. 05 - Deliberações: Após 
análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o que segue: (i) Eleger para compor a Diretoria, para o cargo 
de Diretor Executivo Vice-Presidente, Sr. Marcio Alaor de Araujo, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG nº M-
1.168.085, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 299.046.336-49, com endereço comercial na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila 
Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de 
Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021. O eleito acima nomeado e qualifi cado declarou, 
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de 
condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade e declarou, ainda, que preenche as condições constantes do artigo 2º do 
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco 
Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo, 
somente após a homologação da presente eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do termo de posse 
em livro próprio. (ii) Em razão da eleição dos Diretores acima mencionados, a Diretoria da Companhia passa a ser 
composta da seguinte forma: I - Diretor Executivo Geral: Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 7.669.530, expedida pela SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 002.975.098-96; II - Diretor Executivo Vice-Presidente: Marcio Alaor de Araujo, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da 
Carteira de Identidade RG nº M-1.168.085, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 299.046.336-49; III - 
Diretores Executivos: Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 20775312, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 275.484.158-00; Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada em Belo 
Horizonte/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 375.156.836-00, portadora da Carteira de Identidade RG nº M-1.414.160 - SSP/
MG; IV - Diretor de Relações com Investidores: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, 
administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de 
Identidade nº MG-117.32642, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90; V - Diretores sem 
Designação Especí  ca: Amanda Ituassu Araujo, brasileira, casada, jornalista, residente e domiciliada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da Carteira de Identidade RG nº MG8765475, SSP/MG e inscrita no CPF/MF 
027.936.436-96; Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.374.260-5, SSP/SP e inscrito no CPF/
MF 113.930.868-88; Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 
181.376.198-10; Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita na OAB/SP sob nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG 16.837.826-7/SSP/
SP e no CPF/MF sob nº 149.211.868-04; Fabio Sa  ni Gama, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG nº 10176774-4, expedida 
pela SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.716.539-94, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1830,  Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração que 
suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada 
pelos Conselheiros. São Paulo, 09 de novembro de 2018. Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina 
Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José 
Eduardo Gouveia Dominicale. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues 
- Secretária da Mesa. JUCESP nº 165.860/19-4 em 20/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

CODRASA CONSTRUTORA S.A.
CNPJ: 07.353.851/0001-67

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial - Ativos 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 29.748,34 44.256,79 
Adiantamentos 9.189,00 340.137,28 
Impostos a Recuperar 3.553,63 2.424,08 
Total do ativo circulante 42.490,97 386.818,15 
Imobilizado 6.060.000,00 6.060.000,00 
Total do ativo não circulante 6.060.000,00 6.060.000,00 
Total do ativo 6.102.490,97 6.446.818,15 

Balanço Patrimonial - Passivo 2018 2017
Fornecedores e outras contas a pagar 4.500,00 4.500,00 
Remunerações 849,06 833,93 
Obrigações Tributárias 777,17 2.712,39 
Outras Obrigações - 171.460,00 
Total do passivo circulante 6.126,23 179.506,32 
Outras Obrigações LP 13.313,05 171.460,00 
Total do passivo não circulante 13.313,05 171.460,00 
Patrimônio líquido - Capital social 6.060.000,00 6.060.000,00 
Prejuízos Acumulados (43.195,42) (11.692,81)
AFAC 105.000,00 79.000,00 
Resultado do exercício (38.752,89) (31.455,36)
Total do patrimônio líquido 6.083.051,69 6.095.851,83 
Total do passivo e patrimônio líquido 6.102.490,97 6.446.818,15 

Despesas operacionais 2018 2017
Despesas com Salários (13.737,60) (13.492,80)
Despesas administrativas (33.152,19) (45.139,92)
Despesas tributárias (1.640,99) (314,67)
Resultado antes das receitas (despesas) 
   financeiras líquidas e tributos (48.530,78) (58.947,39)
Receitas financeiras 17.085,64 41.384 
Despesas financeiras (3.691,71) (4.675,72)
Receitas (despesas) financeiras líquidas 13.393,93 36.708,59 
Resultado antes do IR e CS (35.136,85) (22.238,80)
Imposto de renda e contribuição social corrente (3.616,04) (9.217)
Prejuízo do exercício (38.752,89) (31.455,36)

Descrição Capital Prejuízos  Total
 Social Acumulados A.F.A.C.  PL
Saldo Inicial
  01/01/17 6.060.000,00 34.296,42 35.000,00 6.060.703,58
Mutações do 
 Patrimônio Líquido - 8.851,75 44.000,00 35.148,25
Saldo Final 31/12/17 6.060.000,00 43.148,17 79.000,00 6.095.851,83
Saldo Inicial 
 01/01/18 6.060.000,00 43.148,17 79.000,00 6.095.851,83
Mutações do 
 Patrimônio Líquido - 38.800,14 26.000,00 12.800,14
Saldo Final 
 31/12/18 6.060.000,00 81.948,31 105.000,00 6.083.051,69

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Resultado do exercício (38.752,89) (31.455,36)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas Pelas atividades operacionais - -
Variações nos ativos e passivos circulantes 
   e não circulantes (1.755,56) 3.119,28 
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Impostos a Recuperar (1.129,55) (2.398,98)
Adiantamentos 330.901,03 (340.137,28)
Acréscimo em passivos - Remunerações 15,13 98,50 
Obrigações fiscais (2.230,96) 2.637,04 
Obrigações trabalhistas 295,74 0,00 
Outros débitos (329.606,95) 342.920,00 
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais (40.508,45) (28.336,08)
Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
AFAC 26.000,00 44.000,00 
Caixa gerado pelas atividades de financiamento 26.000,00 44.000,00 
Aumento (redução) líquido em 
  caixa e equivalentes de caixa (14.508,45) 15.663,92 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 44.256,79 28.592,87 
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do exercício 29.748,34 44.256,79 
(Redução)/aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa (14.508,45) 15.663,92 

Demonstrações de resultados

Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Codrasa Construtora 
S.A foi constituída em 28 de fevereiro de 2005, com sede na Rua Carde-
al ArcoVerde, 1.749, 5º andar, conj. 55, sala C, Pinheiros/SP, cujo objeto 
social é engenharia civil. 2. Base para Elaboração das Demonstrações 
Contábeis: As demonstrações contábeis da entidade para os exercícios 
findos de 31/12/17 e 2016 foram elaboradas e estão apresentadas em con-
formidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as 
normas introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações 
técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e incorporam as 
alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. Adicionalmente, 
foi publicado o ITG 1000 que é específico e deve ser aplicado às peque-
nas e médias empresas, por força da Res. CFC 1.418/12. 3. Resumo das 
Principais Práticas Contábeis: As principais práticas adotadas na elabo-
ração das demonstrações contábeis foram: 
O lucro é apurado pelo regime de competência, proveniente do resultado 

Ativo Circulante e 
Não-Circulante: Apresentado pelo valor de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos auferidos ou, no caso de despesas de períodos 

Passivo Circulante e Não-Circulante: Demonstrado 
por valores conhecidos ou calculáveis, ajustados, quando aplicável, dos cor-

respondentes encargos, das variações nas taxas de câmbio e das variações 
monetárias incorridas. 1. Caixa e equivalente de caixa: Esse grupo esta 
composto conforme segue: Descrição 2018 2017
Caixa 25.472,87 25.472,87
Bancos conta movimento 4.275,47 18.783,92
Total 29.748,34 44.256,79
2. Outras obrigações: Esse grupo esta composto conforme segue : 
Descrição 2018 2017
Fornecedores 4.500 4.500
Total 4.500 4.500
3. Imobilizado: Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histó-
rico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não 
recuperável acumulada.

Descrição 2018 2017
Intangível 6.060.000 6.060.000
Total 6.060.000 6.060.000
4. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social da Sociedade em 
31 de dezembro de 2018 é de R$ 6.060.000,00, tendo integralizado quotas 
no valor de R$1,00 cada. Esse grupo esta composto conforme segue: 
Sócios Quotas Capital(R$)
Edwin Rodriguez Flores 6.059.990 6.059.990
Edwin Rodriguez Flores Junior 10 10
Total  6.060.000 6.060.000
b) Destinação dos lucros: Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a 
aplicação que lhes for determinada pelo acordo de sócios.

Codrasa Construtora S.A.-Edwin Rodriguez Flores CPF 004.256.618-57
Daniel Calderon - CPF: 220.744.098-26/ CT CRC:1SP229104/O-2

Nota 1. Das Operações: O IGESP S/A tem por objetivo: (a) prestação de 
serviços de atendimento médico-hospitalar, desenvolvendo as atividades 
curativas e preventivas de saúde; (b) prestação de serviços de atendimento 
em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgência; 
(c) desenvolvimento e aprimoramento tecnológico das ações de saúde; e 
(d) propiciar às instituições de saúde, escolas de ensino superior e esco-
las técnicas na área de saúde o uso do Instituto como escola de estágios 
de conhecimentos práticos do profissional e residência médica por meio 
de convênio. Nota 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: a. 
Declaração de Conformidade: As demonstrações contábeis foram elabo-
radas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas nos pro-
nunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
bem como os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações n° 6404/76 e 
das alterações societárias introduzidas pela Lei 11.638 aprovada em 28 de 
dezembro de 2007, com as respectivas modificações introduzidas pela Lei 
11.941/2009. b. Base de Mensuração: As demonstrações contábeis foram 
preparadas com base no custo histórico. c. Moeda Funcional e Moeda 
de Apresentação: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas 
em reais, que é a moeda funcional do Instituto. d. Uso de Estimativas e 
Julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe-
sas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e 
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Nota 3 - Prin-
cipais Políticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes 
abaixo têm sido aplicadas de maneira uniforme a todos os períodos apre-
sentados nessas demonstrações contábeis. a. Instrumentos Financeiros: 
Ativos e passivos financeiros não derivativos: O Instituto reconhece os 
empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente na data da negociação na qual o Instituto se torna uma das 
partes das disposições contratuais do instrumento. O Instituto tem os se-
guintes ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos financeiros re-
gistrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. 
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado 
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado 
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são 
designados pelo valor justo por meio do resultado se o Instituto gerencia 
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus 
valores justos, de acordo com a gestão de riscos documentada e a estra-
tégia de investimentos do Instituto. Os custos da transação, após o reco-
nhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos 
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos 
pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas 
no resultado do exercício. Os ativos financeiros registrados pelo valor justo 
por meio do resultado abrangem despesas antecipadas e outros créditos. 
Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financei-
ros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado 
ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através 
do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução 
ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem clientes, ou-
tros créditos, empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras contas 
a pagar. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento ori-
ginal de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de 
cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e que fa-
çam parte integrante da gestão de caixa do Instituto são incluídos como um 
componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de 
caixa. b. Apuração do Resultado: O reconhecimento das receitas e des-
pesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência 
de exercício. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado 
em função de sua realização, incluindo-se as inadimplências, os valores 

IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de São Paulo.
CNPJ. 61.442.190/0001-91

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Exercicios Findos de 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório dos Auditores Independentes

Ativo Nota 2018 2017
Circulante................................................  63.410 42.758 
   Caixa e Equivalentes de Caixa.............. 3 “a” 41.979 705 
   Clientes..................................................  13.491 36.063 
   Contas a Receber..................................  4.001 2.596 
    Impostos a Recuperar...........................  1.826 1.476 
    Estoques............................................... 3 “d” -  4 2.051 1.885 
    Despesas Antecipadas.........................  62 33 
Não Circulante   
Realizável a Longo Prazo.......................  1.517 12.846 
    Valores a Receber.................................  1.516 4.678 
    Créditos Tributários...............................  - 8.168 
    Depósito Judicial...................................  1 -   
Permanente.............................................  124.212 124.094 
    Investimentos........................................  20 20 
    Imobilizado............................................ 3 “e” – 5 124.189 124.071 
    Intangível..............................................  3 3 
Total do Ativo..........................................  189.139 179.698 

                  Reservas
Eventos Capital Social Integralizado Capital Reavaliação Lucros ou Prejuízos Acumulados Total
Saldo em 31-12-16................................... 122.866 199 29.990 (27.182) 125.872 
Integral. de capital..................................... 29.990  (29.990)  -   
Resultado do exercício..............................    2.430 2.430 
Saldo em 31-12-17................................... 152.856 199 0 (24.752) 128.303 
Baixa Parcelamento PERT (9)...................   - 3.445 3.445 
Resultado do exercício..............................    10.935 10.935 
Saldo em 31-12-18................................... 152.856 199 0 (10.372) 142.683

 2018 2017
Receita Operacional Bruta...................................... 247.947 232.811 
   Serviços Prestados no País.................................... 247.947 232.811 
Deduções e Abatimentos........................................ (24.710) (27.939)
Receita Operacional Líquida................................... 223.237 204.872 
Custo dos Serviços Prestados............................... (161.251) (148.814)
Lucro Bruto.............................................................. 61.896 56.058 
(Despesas) Receitas Operacionais........................ (46.053) (52.348)
    Administrativas e Gerais........................................ (45.310) (41.817)
    Despesas Financeiras/Tributárias.......................... (2.797) (11.549)
    Receitas Financeiras.............................................. 1.100 140 
    Outras Receitas/Despesas Operacioniais Liquidas 954 878 
Lucro Operacional.................................................... 15.933 3.710 
Lucro Líquido Antes do IR e CSLL......................... 15.933 3.710 
Provisão IRPJ/CSLL................................................. (4.998) (1.280)
Lucro Líquido do Exercício..................................... 10.935 2.430 
Lucro Líquido para Lote de Mil Ações................... 9,43 2,09 

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2.018 2.017 
Lucro (Prejuízo) Líquido............................................. 10.935 2.430 
   Depreciação e amortização.................................... 4.643 4.652 
   Baixa de bens do imobilizado.................................      5    36 
   Baixa Parcelamento PERT com Prejuízo Fiscal...... 3.445      -   
   Duplicatas a receber............................................... 22.572 (14.558)
   Impostos a recuperar.............................................. (350)  209 
   Estoques................................................................. (166) (65)
   Outros créditos curto e longo prazo........................ 3.243 9.290 
   Imposto de renda diferido líquido............................ 6.652     -   
   Fornecedores...........................................................  220 (1.060)
   Impostos a recolher................................................. (10.260) 2.557 
   Salários e encargos sociais.....................................   87   49 
   Provisões de férias.................................................. 1.304 2.852 
   Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo 622 552 
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades
     operacionais......................................................... 42.952 6.944 
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos 
Aquisição de bens do ativo imobilizado...................... (4.767) (1.799)
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas atividades
   de investimentos................................................... (4.767) (1.799)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento   
   Empréstimos e financiamentos obtidos................... 6.292 125 
   Pagamento de empréstimos e financiamentos....... (3.203) (5.212)
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos 3.089 (5.086)
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e Equivalentes 41.274   59 
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício.......... 705 646 
Caixa e Equivalentes no Fim do Exercício............. 41.979 705 

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

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

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Passivo Nota 2018 2017
Circulante...................................................  30.774 26.974
   Fornecedores............................................  6.302 6.082 
   Salários/Férias..........................................  7.240 6.048 
   Impostos e Contribuições.........................  13.027 12.694 
   Instituições Financeiras............................ 6 2.566 1.333 
   Outras Contas a Pagar..............................  1.639 817 
Não Circulante............................................  15.682 24.421 
   Parcelamentos Fiscais.............................. 7 13.828 24.421 
   Empréstimo Financiamento....................... 6 1.854 -   
Patrimônio Líquido....................................  142.683 128.303 
    Capital...................................................... 8 “a” 152.856 152.856 
    Reserva de Capital.................................. 8 “b” 156 156 
    Ágio nas Ações........................................ 8 “b” 43 43
    Prejuízo Acumulado.................................  (10.372) (24.752)
Total do Passivo.........................................  189.139 179.698

Senhores Acionistas, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2.018, bem como as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes. A diretoria agradece aos seus colaboradores a dedicação demonstrada, aos clientes e fornecedores à colaboração e o elevado relacionamento 
mantido e coloca-se à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimentos adicionais. São Paulo, 09 de março de 2019.

considerados incobráveis. Uma receita não é reconhecida se há uma in-
certeza significativa na sua realização. c. Ativo e Passivo Circulante e 
Não Circulante: Os ativos circulantes e não circulantes estão apresentados 
aos valores de custo, que não excedem o valor de realização, acrescidos 
de rendimentos, encargos e variações monetárias quando aplicáveis. Os 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes 
encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimo-
nial. Valores recebíveis e pagáveis após 360 dias são apresentados no não 
circulante. d. Estoques: Os estoques são valorizados ao custo médio de 
aquisição. e. Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição ou de 
construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, com 
base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. 
Os imóveis tiveram seu valor de aquisição e reavaliação, reajustados a valor 
de mercado em 2010, levados a integralização do Capital Social no Patri-
mônio Líquido. f. Imposto de Renda e Contribuição Social: Calculados 
com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável excedente a R$ 240 para o imposto de renda e 9%, sobre 
o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido, e consi-
deram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
social limitada a 30% do lucro real. g. Créditos Tributários: Refere-se a im-
postos ativos diferidos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da con-
tribuição social e diferenças temporárias foi constituída em conformidade 
com a instrução CVM nº 371/02 e levam em consideração a expectativa de 
geração de lucros tributáveis futuros. h. Redução Ao Valor Recuperável: 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é 
avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva 
de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda 
no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento 
de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que 
podem ser estimados de uma maneira confiável. Em 2018 a administração 
da Companhia não identificou indícios que pudessem gerar uma redução 
ao valor recuperável. i. Provisões: Uma provisão é constituída no balanço, 
quando possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, e é provável que um recurso econômico, seja requerido 
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. Nota 4 – Estoques - Composição:
 2018 2017
Estoques.................................................... 2.051 1.885
Material Cirurgico (800/1400)...................... 707 772
Medicamentos (100/200/1500) 491 407
Gases.......................................................... 0 69
Material Administrativo................................ 66 66
Material de Limpeza e Higiene (600).......... 21 58
Manutencao (400)....................................... 341 193
Material Rouparia e Unifomes..................... 0 1
Dietas (110)................................................. 24 39
Engenharia Clinica (4000) Ac..................... 208 121
Material Consig/Opme (1300/5000)............ 162 121
Suprimentos de Informatica........................ 31 38
Nota 5 – Imobilizado - Composição:  2018  2017
 Custo Depre-
 Corrigido e ciação
 Reavaliado Acumulada Líquido Líquido
Terrenos/Imóveis........................... 2.369  2.369 2.369
Edifícios....................................... 69.530 6.417 63.113 63.405
Móveis Utensílios e Instalações.. 29.242 20.470 8.772 10.969
Aparelhos e Instrumentos........... 25.880 10.794 15.086 13.383
Reavaliação – Edifício................. 22.396 2.127 20.269 20.269
Reavaliação – Terrenos............... 9.514  9.514 9.514
Software...................................... 2.425 2.084 341 652
Máquinas/Equipamentos............. 10.055 7.378 2.677 2.954
Veículos Gerais........................... 3.239 1.191 2.048 556
Total............................................ 174.650 50.461 124.189 124.071
Ajuste Patrimonial: Os imóveis tiveram seu valor de aquisição e reavalia-
ção, reajustados a valor de mercado em 2010. 

Ilmos. Srs. Diretores do IGESP S.A. CENTRO MÉDICO E CIRÚRGICO 
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DE SÃO PAULO - São Paulo 
(SP): Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do IGESP S.A. 
Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de São Pau-
lo, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 
e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do IGESP S.A. CENTRO MÉ-
DICO E CIRÚRGICO INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DE SÃO 
PAULO, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa audi-
toria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos au-
ditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su-
ficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 

Nota 6 – Empréstimos/Financiamentos – Circulante e Não Circulante: 
Composição  Circulante      Não Circulante
Instituições Financeiras 2018 2017 2018 2017
Financiamento – Capital de giro 33 5 0 0
“Leasing” Ativo imobilizado 2.533 1.328 1.854 0
Total 2.566 1.333 1.854 0
São empréstimos contraídos junto a Instituições financeiras e estão clas-
sificados no circulante os valores com vencimento até 12 meses. Os em-
préstimos na modalidade capital de giro tem como garantia aval e os na 
modalidade leasing o próprio bem. A taxa média dos encargos é de 1,25% 
ao mês e prazo máximo de vencimento é 2020. Nota 7 – Outras Obriga-
ções – Não Circulante - Composição:
Obrigações Gerais:  2018 2017
Parcelamento Prefeitura SP 110 3
Parcelamento Pert 13.718 24.418
Total 13.828 24.421
Nota 8 – Patrimônio Líquido: a. Capital social: composto por R$ 152.856 
é composto por 1.160.034 ações ordinárias sem valor nominal. b. Reserva 
de capital: composta por R$ 156 de reserva de capital; R$ 43 de Ágio nas 
ações. Nota 09 – Utilização Prejuizo Fiscal Parcelamento Pert: A empre-
sa aderiu ao parcelamento especial denominado PERT instituído pela LEI 
13.496 regulamentado pela IN RFB 1.711 de 2017, no âmbito dos débitos 
denominados “outros débitos” utilizando parte do Prejuízo Fiscal e da base 
de calculo negativa da CSLL no total de R$ 3. 445 para liquidação dessa 
modalidade de parcelamento. Nota 10 – Seguros: Os seguros são contra-
tados sob a forma de limite máximo de indenização único, valores consi-
derados suficientes pela Administração da Entidade para cobrir eventuais 
riscos e perdas sobre os ativos. Os principais seguros e suas respectivas 
coberturas em 31 de dezembro de 2018 e 2017 estão relacionados no qua-
dro abaixo:
Garantias Contratadas Cobertura 2018 Cobertura 2017
Cobertura Básica................................... 120.000 120.000
Lucros Cessantes (P.I. 12meses)........... 4.200 4.200
Equipamentos eletrônicos...................... 350 350
Incêndio, raio, explosão e vendaval....... 200. 200.
Danos elétricos comuns......................... 300 300
RCG Operações..................................... 165 165
Roubo/ Furto Qualificado Val Internos... 30 30
Roubo/ Furto Qualificado do conteúdo... 30 30
Roubo /Valores em Transito................... 20 20
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos.. 10 10
Total....................................................... 125.305 125.305

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstra-
ções 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 re-
latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 

-
levante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropria-
da e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 

de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles inter-

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-

do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
São Paulo, 11 de março de 2019. 

Maion & Oliveira, Auditores Independentes S/S. 
CRC – 2PA 0262/T-9 

José Aparecido Maion – Contador CRC 1–SP– 117.681/O-3

INTERCLEAN S/A
CNPJ nº 03 .956.370/0001-95 - NIRE nº 35300190815

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em AGOE na data de 10/05/2019,
à Praça Dom José Gaspar, nº 30, 15º, Conjunto 151, República, São Paulo/SP, em 1ª
convocação às 10 hs. com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do
capital social com direito de voto e em 2ª convocação as 11 hs., com qualquer nº de
acionistas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Renún-
cia do Sr. José Manuel Baeta Tomas do Cargo de Diretor e do Sr. Jordi Wiegerinck do Cargo
de Diretor - Presidente; b) Eleição de novo presidente; c) Cessão e transferência das
ações do Sr. Jordi Wiegerinck à empresa Geldria Participações e Serviços Eireli; d) Mu-
dança de endereço da sede social; e) Aprovação da transformação da empresa de S/A
para Ltda; f) Consolidação do Contrato social. A administração da Companhia esclarece
que fixou a data da Assembleia em consonância com o mais elevado grau de governan-
ça corporativa a fim de proporcionar o tempo suficiente para a preparação dos acionis-
tas. Informações Gerais: O acionista, seu representante legal ou procurador, para par-
ticipar da Assembleia deverá observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº
6.404/76, apresentando, além do documento hábil de sua identificação, os seguintes:
(i) comprovante da qualidade de acionista da Companhia e da sua posição acionária, e
(ii) na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de man-
dato devidamente formalizado, as sinado e com reconhecimento de firma do acionista
outorgante; (iii) se o acionista for pessoa jurídica, além da procuração deverão ser
entregues copias autenticadas do contrato/estatuto social da pessoa jurídica repre-
sentada, comprovante de eleição dos administradores e das pessoas que concederam
a procuração. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia reco-
menda o envio das documentações acima mencionadas via e-mail, com antecedência
de 72 hs. contadas da data da realização da Assembleia Geral, para o seguinte endereço
eletrônico: aloliveira@oac.adv.br. SP, 26/03/2019. Johannes Antonius Maria Wiegerinck -
Presidente do Conselho de Administração; Geldria Participações e Serviços Eireli,
Johannes Antonius Maria Wiegerinck.                                                    (13, 16 e 17)

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Re-Ratifi cação
Informamos aos Senhores acionistas que nas publicações ocorridas neste diário nas datas de 26,
27 e 28/03/2019, páginas 09, 08 e 12 constou equivocadamente no item “b” a pauta Eleição de nova
Diretoria, considera-se anulada esta pauta, haja vista que a Diretoria, se encontra vigente
e exercendo plenos poderes até a A.G.O., de 2021. Ratifi camos as demais pautas. São Paulo,
12/04/2019. Ricardo Valtner – Diretor Presidente.

CURB URBANISMO LTDA. - CNPJ/MF n.º 07.495.163/0001-31 - NIRE 35220039193 - Extrato da Ata de Reunião de
Sócios. Realizada em 11 de abril de 2019, às 10 horas, na sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 7º andar, conjunto 704, Edifício Thera Office, Cidade Monções, CEP
04575-010. Presença: Sócios representando a totalidade do capital social. Deliberação tomada: nos termos do artigo
1.082, inciso II da Lei 10.406/02, aprovaram os sócios a redução proporcional do capital social da Sociedade de R$
17.713.951,00 (dezessete milhões, setecentos e treze mil, novecentos e cinquenta e um reais) para R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), com uma redução efetiva, portanto, de R$ 16.713.951,00 (dezesseis milhões, setecentos e treze mil, no-
vecentos e cinquenta e um reais), por encontrar-se o capital social excessivo em relação ao objeto social da Sociedade.
São Paulo, 11 de abril de 2019. Presidente: Gilberto Pereira Filho - Secretário: Ricardo Villas Bôas Pereira.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 5

9B
2-

59
E7

-A
BE

D
-3

BB
3.



São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de abril de 2019Página 10

CAMBURI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ/MF nº 01.189.846/0001-84

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial - Passivo Circulante       2018       2017
Circulante  1.888   1.531 
Fornecedores  1   1 
Empréstimos e Financiamentos  -  72 
Salários e Encargos Sociais  9   7 
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo  1.829   1.402 
Outras Contas  49   49 
Patrimônio Líquido  6.662   7.392
Capital Social  11.071   11.071 
Lucro (Prejuízos) Acumulados  (4.409)  (3.679)
Total do Passivo  8.550   8.923 

Balanço Patrimonial - Ativo       2018       2017
Circulante  1.135   1.307 
Disponível (Caixa / Bancos)  2   0 
Aplicações Financeiras   1   1 
Aluguéis a Receber  293   293 
Impostos e Contribuições a Recuperar  327   317 
Adiantamentos  7   191 
Dividendos a Receber  127   127 
Outros Recebíveis  378   378 
Não Circulante  7.414   7.616
Realizável a Longo Prazo  7.090   7.291
Depósito Judicial  782   782 
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo  6.250   6.451 
Contas a Receber  58   58 
Investimentos  37   37 
Participações Societárias  37   37 
Imobilizado  288   288
Custo Histórico  543   543 
( - ) Depreciações  (255)  (255)
Intangível  -   - 
Custo Histórico  1   1 
( - ) Amortizações  (1)  (1)
Total do Ativo  8.550   8.923 

A Administração da Camburi Administradora de Bens S.A., cumprindo às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício findo em 31/12/2018.                    São Paulo, Abril de 2019. 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

 Capital Lucros/Prejuizo 
Mutações   Social       Acumulados    Total
Saldos em 31/12/2016:  11.071   (3.173)  7.898 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -   (506)  (506)
Saldos em 31/12/2017:  11.071   (3.679)  7.392 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -   (730)  (730)
Saldos em 31/12/2018:  11.071   (4.409)  6.662 

1 - Contexto Operacional: A Sociedade iniciou suas atividades em feve-
reiro de 1.996, tendo como objeto social a administração de bens móveis 
ou imóveis de sua propriedade, podendo ainda comprar, vender e nego-
ciar quaisquer bens, inclusive títulos de sua propriedade e a participação 
no capital de outras sociedades. 2 - Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os pronunciamentos técni-
cos, interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC e estão apresentadas em conformidade 
com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis 
nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09). 3 - Sumário das Práticas Contá-
beis: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas considerando-se as 
principais práticas contábeis adotadas: a) Ativo Circulante e Não Circulante/

Demonstração do Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa       2018       2017
A- Atividades Operacionais:  74   (299)
Lucro Líquido Ajustado:  (730)  (504)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  (730)  (506)
Depreciações e Amortizações  0   2 
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  
Tributos a compensar  (10)  (18)
Adiantamentos  184   (2)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  201   165 
Outras contas  -  (290)
Total do (Acréscimo) / Decréscimo do Ativo  375   (145)
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:  429   -
Fornecedores  0   1 
Salários e encargos  2   6 
Tributos a recolher  (0)  (1)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  427   344 
B- Atividades de Investimento  0   -
Investimentos - Participação Societária  -  -
C- Atividades de Financiamento  (72)  7
Captação (pagamento) de empréstimos  (72)  7 
D- Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C)  2   (292)
Saldo inicial do caixa  1   294 
Saldo final do caixa  3   1 
Variação no caixa  2   (292)

       2018       2017
Rendimentos de Aplicações Financeiras  13   30 
Receita Operacional Bruta  13   30 
Receita Operacional Líquida  13   30 
Lucro Bruto  13   30 
Despesas Operacionais :  (743)  (536)
Despesas Gerais Administrativas  (646)  (468)
Despesas Tributárias  (8)  (9)
Depreciações / Amortizações  (0)  (1)
Efeitos Financeiros Líquidos  (89)  (58)
Resultado das Operações (EBIT)  (730)  (506)
Lucro (Prejuízo) Operacional  (730)  (506)
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL  (730)  (506)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (730)  (506)

Realizável a Longo Prazo - estão demonstrados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos proporcionais, as 
variações monetárias ou cambiais, auferidas até a data de encerramento do 
exercício social. b) Passivo Circulante e Não Circulante - estão demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais, incorri-
das até a data de encerramento do exercício social. c) Apuração do Resulta-
do – As receitas e despesas são apropriadas ao resultado do exercício, de 
acordo com o regime de competência. d) Imposto de Renda e Contribuição 
Social - A empresa adota o regime tributário de lucro real para apuração do 
imposto de renda e da contribuição social, que são calculados com base 
nas receitas auferidas e apurados de acordo com a legislação em vigor. 
4 - Aplicações Financeiras: Referem-se a recursos aplicados em CDB e 
fundos de renda fixa junto a instituições financeiras. Estão registrados pelo 
valor principal, acrescidos de rendimentos auferidos até a data Sobre tais 
rendimentos incidirão IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte quando 
do resgate, às alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, de acordo com o 
prazo de aplicação, sendo esses impostos compensáveis/recuperáveis. 5 
– Depósitos Judiciais: O saldo de R$ 782.101,34 refere-se a depósitos 
em juízo de processos em andamento. 6 - Partes Relacionadas / Mútuos: 
Os mútuos a receber referem-se a contratos de empréstimos com pessoas 
ligadas, sobre os quais não existem encargos financeiros. 7 - Investimentos 
em Outras Empresas: Os investimentos em outras empresas estão avalia-
dos pelo método de custo de aquisição, são compostos principalmente por: 
Mabe Comercial e Participações Ltda. (R$ 37 mil).
8 - Imobilizado: Taxa Anual de
ITEM Depreciação 2018 2017
Prédios 4%  187.226,37   187.226,37 
Imóveis em Construção -  206.463,72   206.463,72 
Instalações / Móveis-
Utensilios / Outras Imobilizado  10%  116.028,72   116.028,72 
Veículos / Equipamento de Informática 20%  32.843,07   32.843,07 
Total Custo Corrigido   542.561,88   542.561,88 
(-) Depreciação Acumulada   (254.753,77)  (254.350,43)
Total do Imobilizado   287.808,11   288.211,45 

Nota 9 - Capital Social: O capital social de R$ 11.071.100,00 encontra-
se totalmente subscrito e integralizado, sendo representado por 34.771.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a pessoas 
jurídicas estabelecidas no país. 

Ricardo M. da Silva - Diretor Presidente - CPF/MF: 088.312.008-95
Inter Control Assessoria Contábil - CRC 2SP 024.560/O-2

Andréia C. M. Baroni - CRC - CT 1SP 248.360/O-5

MARTHOM S.A.
CNPJ/MF nº 01.189.842/0001-04

Demosntrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - (Em R$ Mil)

Balanço Patrimonial - Passivo       2018       2017
Circulante  1.527   1.805
Salários e Encargos Sociais  1   2 
Impostos e Contribuições  2   1 
Provisão para I.R.P.J. / CSL  1   1 
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo  858   1.800 
Dividendos a Pagar  665   -   
Patrimônio Líquido  4.465   5.114 
Capital Social  2.681   2.681 
Reservas de Capital  82   82 
Reservas Legal  1.702   1.667 
Lucro (Prejuízos) Acumulados  (0)  684 
Total Passivo  5.992   6.919 

Balanço Patrimonial - Ativo       2018       2017
Circulante  4.180   5.017 
Disponível (Caixa / Bancos)  0   8 
Aplicações Financeiras   3.563   4.489 
Impostos e Contribuições a Recuperar  560   516 
Adiantamentos  4   5 
Outros Recebíveis  53   -   
Não Circulante  1.812   1.902 
Realizável a Longo Prazo  63   - 
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo  63   -   
Investimentos  1.284   1.437
Participações Societárias  1.202   1.355 
Incentivos Fiscais  82   82 
Imobilizado  465   465 
Custo Histórico  467   467 
( - ) Depreciações  (2)  (3)
Total Ativo  5.992   6.919

Relatório da Administração: A Administração da Marthom S.A., cumprindo às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação da Assembleia 
Geral Ordinária, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de 
Caixa, referente ao exercício findo em 31/12/2018.        São Paulo, Abril de 2019. 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

   Lucros /  
Capital Reserva Reserva Prejuizo 

Mutações    Social  de Capital     Legal Acumulados  Total
Saldos em 31/12/2016:  2.681   82   1.667   -  4.430 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -     -     684   684 
Saldos em 31/12/2017:  2.681   82   1.667   684 5.114 
Constituição de Reserva Legal  -     -     35   (35)  -   
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -     -     16   16 
Dividendos  -     -     -     (665) (665)
Saldos em 31/12/2018:  2.681   82   1.702   -  4.465 

1 - Contexto Operacional: A companhia iniciou suas atividades em feve-
reiro de 1996, tendo como objeto social a administração de bens móveis 
ou imóveis de sua propriedade, podendo ainda comprar, vender e negociar 
quaisquer bens, inclusive títulos de sua propriedade e a participação no ca-
pital de outras sociedades, seja como quotista ou acionista. 2 - Apresenta-
ção das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras dos 
exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os pronunciamentos 
técnicos, interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e estão apresentadas em confor-
midade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 alterada pelas 
Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09). 3 - Sumário das Práticas Con-
tábeis: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas, considerando-se 
as principais práticas contábeis adotadas: a) Ativo Circulante e Não Circu-
lante/Realizável a Longo Prazo - estão demonstrados ao valor de custo ou 
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos proporcionais, as 
variações monetárias ou cambiais, auferidas até a data de encerramento do 
exercício social. b) Passivo Circulante e Não Circulante - estão demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais, incorri-
das até a data de encerramento do exercício social. c) Apuração do Resul-
tado - As receitas e despesas são apropriadas ao resultado do exercício, 

Demonstração do Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa    2018    2017
A- Atividades Operacionais:  (481)  (448)
Lucro Líquido Ajustado:  (45)  1.112
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  16   684
Resultado de Equivalência Patrimonial  (61)  428
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  (159)  (53)
Tributos a compensar  (44)  (61)
Adiantamentos  1   (2)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  (63)  10
Outros  (53)  -
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:  (277)  (1.507)
Salários e encargos  (1)  1
Tributos a recolher  (0)  (1)
Dividendos a pagar / Juros sobre Capital Próprio  665   (729)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  (941)  (778)
B- Atividades de Investimento  214   (537)
Investimentos - Participação Societária  214   (537)
C- Atividades de Financiamento  (665)  -
Dividendos propostos e juros sobre capital próprio  (665)  -
D- Total dos Efeitos No Caixa (A+B+C)  (932)  (985)
Saldo inicial do caixa  4.496   5.482
Saldo final do caixa  3.564   4.496
Variação no caixa  (932)  (985)

    2018     2017
Rendimentos de Aplicações Financeiras  320   565
Resultado de Equivalência Patrimonial  (61)  428
Receita Operacional Bruta  259   992
Receita Operacional Líquida  259   992
Lucro Bruto  259   992
Despesas Operacionais :  (212)  (235)
Despesas Gerais Administrativas  (197)  (192)
Despesas Tributárias  (15)  (43)
Resultado das Operações (EBIT)  47   757
Efeitos Financeiros :  (16)  (21)
Despesas Financeiras  (16)  (21)
Lucro (Prejuízo) Operacional  31   737
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSLL  31   737
Provisão para Contribuição Social  (5)  (20)
Provisão para Imposto de Renda  (10)  (33)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  16   684de acordo com o regime de competência. d) IR e CS - A empresa adota o 

regime tributário de lucro real para apuração do IR a e da CS, que são calcu-
lados com base nas receitas auferidas e apurados de acordo com a legisla-
ção em vigor. 4 - Aplicações Financeiras: Referem-se a recursos aplicados 
em operações de Renda Fixa e Fundos DI junto a instituições financeiras. 
Estão registrados pelo valor principal, acrescidos de rendimentos auferidos 
até a data. Sobre tais rendimentos incidirão IRRF - Imposto de Renda Retido 
na Fonte quando do resgate, às alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, de 
acordo com o prazo de aplicação, sendo esses impostos compensáveis/
recuperáveis. 5 - Impostos e Contribuições a Recuperar: Os valores 
de impostos e contribuições a recuperar em 2018 é de R$ 559.637,84, o 
qual foi atualizado mensalmente pela taxa SELIC. Nota 6 - Investimentos 
em Controladas e Coligadas: Os Investimentos relevantes em socieda-
des controladas e coligadas em 31/12/2018 foram avaliados pelo méto-
do da equivalência patrimonial, compreendendo as seguintes empresas: 
  Maracaju  STA  CPMJ
2018  Unidade              (*)   Cecilia (**)         (***)
Capital Social  R$ mil  2.332  3.800  420
Patrimônio Líquido  R$ mil  2.098  3.894  306
Lucro (Prejuízo) Líquido  R$ mil  (253)  71  (27)
Participação em Ações/Quotas  Nº  1  1.459.305  105.000
Percentagem de Participação  %  25,00  38,40  25,00
  Maracaju  STA  CPMJ
2017  Unidade              (*)   Cecilia (**)         (***)
Capital Social  R$ mil  2.332  3.800  420
Patrimônio Líquido  R$ mil  2.719  3.871  333
Lucro (Prejuízo) Líquido  R$ mil  1.641  59  (33)
Participação em Ações/Quotas  Nº  1  1.459.305  105.000
Percentagem de Participação  %  25,00  38,40  25,00
 Nota 7 - Imobilizado: O imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição. Os 
veículos por não serem utilizados na atividade operacional da empresa, não 
estão sendo depreciados.  Taxa Anual de
ITEM Depreciação 2018 2017
Equipamentos de Informática 20% 2.580,00  2.580,00 
Veículos   464.750,00  464.750,00 
Total Custo Corrigido  467.330,00  467.330,00 
(-) Depreciação Acumulada  (2.580,00)  (2.580,00) 

Total do Imobilizado  464.750,00  464.750,00 
Nota 8 – Dividendos a Pagar: Distribuição de lucros acumulados aos acio-
nistas, na proporção de sua participação no capital social, sem prazo fixado
para serem pagos. Nota 9 - Partes Relacionadas / Mútuos: Os mútuos
a pagar referem-se a contratos de empréstimos tomados de acionistas e
empresas relacionadas, sobre os quais não incidem encargos financeiros.
Nota 10 - Capital Social: O capital social de R$ 2.680.767,00, totalmen-
te subscrito e integralizado, é representado por 1.212 ações, sendo 1.200
ações ordinárias nominativas e 12 ações preferenciais nominativas, todas
sem valor nominal, pertencentes a pessoas físicas residentes no país. 

Diretora: Maria I. P. Whately 
Inter Control Assessoria Contábil - CRC 2SP 024.560/O-2

Andréia C. M. Baroni - CRC - CT 1SP 248.360/O-5

Demonstrações Financeiras - Em reais
Balanço Patrimonial

Ativo 31/12/18 31/12/17
  Ativo Circulante 6.378.483 16.404.796
   Caixa e Bancos 10 -
   Aplicação Financeira 122.128 1.526.894
   Clientes 959.500 5.713.511
   Estoques 5.288.962 9.157.926
   Impostos a Recuperar 7.884 6.465
Total do Ativo 6.378.483 16.404.796
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/18 31/12/17
  Passivo Circulante 2.050.005 5.675.804
   Empréstimos e Financiamentos - 5.291.808
   Fornecedores 152.578 276.332
   Obrigações Tributárias 12.309 81.054
   Passivos com Partes Relacionadas 1.880.000 -
   IRPJ e CSSL a Pagar 5.118 26.611
  Passivo Não Circulante 4.000.773 6.136.481
   Provisão para Garantias 24.703 192.951
   Outros Débitos 546 546
   Tributos Diferidos 40.400 240.569
   Patrimônio Líquido 4.262.829 10.294.926
    Capital Social 5.253.039 9.253.039
    Reserva Legal - 140.987
    Reserva de Lucros - 900.900
    Prejuízo Acumulado (990.210) -
   Total do Passivo 10.313.607 22.107.211

Descrição 31/12/18 31/12/17
Incorporação Imobiliária 7.557.892 13.157.839
(=) Total das Receitas 7.557.892 13.157.839
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas (2.783.978) (785.243)
(=) Receita Líquida de Vendas 4.773.913 12.372.596
(-) Custos Operacionais: (-) Custos Incorridos (4.178.656) (10.532.596)
(=) Total dos Custos Incorridos (4.178.656) (10.532.596)
(=) Resultado Bruto 595.257 1.840.000
(+/-) Despesas/Receitas Operacionais (1.366.378) (1.821.183)
Despesas Administrativas (869.604) (309.075)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/18 31/12/17
Lucro ou Prejuízo do Período (1.232.097) (277.862)
Contas a receber 4.754.011 4.346.690
Estoques 3.868.964 1.729.933
Impostos a Recuperar (1.419) 42.796
Despesas Antecipadas - 68.234
Antecipação de Clientes - (196.247)
Fornecedores (123.754) (758.723)
Débitos Diversos (168.247) 102.592
Obrigações Tributárias (268.914) (108.825)
Contas a Pagar - 4

 Capital Reserva Reservas  Prejuízo
Descrição Social Legal de Lucros AFAC Acumulado Total
  Saldo em 1/1/2017 8.091.539 140.987 2.678.762 1.185.500 - 12.096.788
Resultados abrangentes do exercício: Resultado Apurado no ano de 2017 - - - - (277.862) (277.862)
Compensação de Prejuízo com reservas - - (277.862) - 277.862 -
Transações com acionistas e constituição de reservas
Aumento de Capital Social 1.161.500 - - (1.161.500) - -
Reclassificação de excedente de AFAC para o passivo - - - (24.000) - (24.000)
Distribuição de Dividendos - - (1.500.000) - - (1.500.000)
  Saldo em 31/12/2017 9.253.039 140.987 900.900 - - 10.294.926
Resultados abrangentes do exercício: Prejuízo líquido do exercício - - - - (1.232.097) (1.232.097)
Transações com acionistas e constituição de reservas
Redução de Capital Social (4.000.000) - - - - (4.000.000)
Distribuição de Dividendos - - (800.000) - - (800.000)
Compensação de Prejuízo com reservas - (140.987) (100.900) - 241.887 -
  Saldo em 31/12/2018 5.253.039 - - - (990.210) 4.262.829

Demonstração de Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa

 Luiz Guilherme Lutti Ribas - Diretor Cláudio José Carvalho de Andrade - Diretor Mapah Contadores São Paulo SS - Flavio Teixeira de Azevedo Filho - Contador CRC.: 2SP-033079/O

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

IRPJ e CSSL a Pagar (21.492) -
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais 6.807.052 4.948.592
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos - -
Empréstimos e Financiamentos (5.291.808) (4.075.658)
Redução de Capital Social (4.000.000) 1.161.500
Passivo com Partes Relacionadas 1.880.000 -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - (1.185.500)
Distribuição de Lucros (800.000) (1.500.000)
(=) Caixa Líquido das Atividades
    de Financiamento (8.211.808) (5.599.658)

Despesas Comerciais (217.313) (264.087)
Despesas Tributárias (12.774) (65.252)
Despesas Financeiras (289.126) (1.237.352)
Receitas Financeiras 22.438 54.583
(=) Resultado Operacional Líquido (771.121) 18.816
(+/-) Outras Despesas ou Receitas Não Operacionais (355.321) (41.223)
(=) Resultado Antes dos Impostos (1.126.443) (22.407)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro (36.662) (82.099)
(-) Imposto de Renda (68.993) (173.357)
(=) Resultado Líquido do Exercício (1.232.097) (277.862)

(=) (Redução)/Aumento líquido 
      de caixa e equivalentes de caixa (1.404.756) (651.066)
Aumento de Caixa E Equivalentes de Caixa: 
   Disponibilidade no início do exercício
    (Caixa + Bancos + Aplicações) 1.526.894 2.177.960
   Disponibilidade no final do exercício
   (Caixa + Bancos + Aplicações) 122.138 1.526.894
(=) (Redução)/Aumento líquido 
       de caixa e equivalentes de caixa (1.404.756) (651.066)

SPE QDI Augusta Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ 14.310.119/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31/12 (Valores em R$Mil)
A T I V O                                            .      2.018      2.017
ATIVO CIRCULANTE          27          26
Disponibilidades          13          12
Caixa e bancos 13 12

Outros Créditos          14          14
Diversos 14 14

ATIVO NÃO CIRCULANTE      3.736      4.060
Investimentos      3.736      4.060
Particip. Coligadas/Controladas: No País      3.736      4.060

TOTAL DO ATIVO 3.763 4.086
P A S S I V O                                     .      2.018      2.017
PASSIVO CIRCULANTE             -            4
Outras Obrigações             -            4
Impostos e contribuições sobre salários - 1
Provisões para pagamentos a efetuar - 3

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      3.763      4.082
Capital:      1.200      1.200
De domiciliados no país 1.200 1.200

Reservas de lucros      2.563      2.882
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.763 4.086

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Lei 11.638)  31/12/18  31/12/17
Deduções da Receita Bruta             -           23
Tributos sobre serviços - 23

Despesas com Pis e Cofins - 23
Resultado Bruto             -           23
Despesas/Receitas Operacionais (319) 295
Despesas Gerais e Administrativas (36) (94)
Despesas com pessoal (1) (7)
Outras despesas administrativas (8) (70)
Despesas tributarias (27) (17)
Outras Receitas Operacionais 1 1
Resultado de Equivalência Patrimonial (284) 388

Resultado Antes do Resultado Financeiro e Tributos        (319)         318
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro        (319)         318
Resultado Líquido das Operações Continuadas (319) 318
Lucro/ (Prejuízo) do Período (319) 318
Nº de Ações 708.252 708.252
Lucro (prejuízo) por Ação: (0,451) 0,450
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  31/12/18  31/12/17
Resultado do Período        (319)         318

Resultado Abrangente (319) 318

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  31/12/18  31/12/17
Atividades Operacionais          (35)          (70)
Lucro líquido (prejuízo) do período (319) 318
Resultado equivalência patrimonial 284 (388)

Variação de Ativos e Obrigações           (4)           (5)
(Aumento) diminuição de outros créditos - 45
Aumento (diminuição) de outras obrigações (4) (50)
Caixa líquido (aplicado) consumido
  nas atividades operacionais          (39)          (75)

Atividades de Investimento           40         300
Dividendos/lucros recebidos de coligadas controladas 40 300
Caixa líquido originado (aplicado)
  nas atividades de investimento           40         300

Atividades de Financiamento             -        (300)
Pagamento de dividendos - (300)
Caixa líquido originado (aplicado)
  nas atividades de financiamento             -        (300)

Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa 1 (75)
Modificações na Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 12 87

No fim do do exercício 13 12
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa 1 (75)

Novo Mundo Holding Financeira S/A
CNPJ/MF nº 08.103.049/0001-81
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Outras Lucros/

Capital Reserva Reservas Prejuízos
E  V  E  N  T  O  S Realizado Legal  de Lucros Acumulado      Total
Saldos em 31/12/16 800 160 3.104 - 4.064
Mutações do Período        400      (144)        (238)              -        18
Reversão de reservas - - (300) 300 -
Distribuição de
  lucros/dividendos - (300) (300)
Aumento de capital 400 (160) (240) - -
Lucro líquido (prejuízo)
  do exercício - - - 318 318
Destinações:            -         16         302         (318)           -
Reserva legal - 16 - (16) -
Reserva de lucros - - 302 (302) -
Saldos em 31/12/17 1.200 16 2.866 - 4.082
Mutações do Período            -           -        (319)              -      (319)
Reversão de reservas - - (319) 319 -
Lucro líquido
  (prejuízo) do exercício - - - (319) (319)
Saldos em 31/12/18 1.200 16 2.547 - 3.763

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Contexto Operacional: Em 03/04/2006 através
da Ata da Assembléia Geral foi constituída a empresa “Novo Mundo Holding
Financeira S/A”, e tem por objeto a participação no capital de instituições
financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo BCB. 2. Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis
foram preparadas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A.
3. Principais Práticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado: As receitas e
despesas foram apropriadas pelo regime de competência. 3.2. Ativos e pas-
sivos circulantes e a longo prazo: Demonstrados pelos valores de custo in-
cluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e as variações mone-
tárias incorridas, deduzidos das correspondentes rendas, despesas a apro-
priar e, quando aplicável, provisões para perdas. 3.3. Investimentos: A par-
ticipação societária permanente em controlada está registrada pelo método
da equivalência patrimonial. 3.4. Provisão para Imposto de Renda e Contribui-
ção Social: O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social
sobre o lucro líquido são calculados com base no lucro tributável, ajustado
nos termos da legislação pertinente. 4. Investimentos: O investimento em
empresa controlada está representado conforme tabela abaixo:
Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A     2.018     2.017
Capital social 1.700 1.700
Patrimônio líquido 3.736 4.060
Quantidade de ações 441.000 441.000
Participação (%) 100% 100%
Saldo do início do período 4.060 3.972
Rendas (despesas) de participação em controladas (284) 388
Dividendos recebidos (40) (300)
Total do investimento 3.736 4.060

5. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social subscrito é
de R$ 1.200, está dividido em 708.252 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. b) Distribuição de lucros: Do resultado apurado em
cada exercício social, após a dedução dos prejuízos acumulados e da
provisão para o imposto de renda, 5% serão aplicados na constituição
da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% do capital
social, e 25% serão distribuídos como dividendo obrigatório aos acio-
nistas. O saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assem-
bléia Geral. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 não
houve distribuição de lucros. E, no exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 2017 houve distribuição de lucros no valor de R$ 300. c)
Reservas de Lucros: No exercício encerrado em 31 de dezembro de
2018, houve as seguintes movimentações: (i) Foi revertido de reservas
especiais de lucros o montante de R$ 319 para absorver o saldo de
prejuízos acumulados no exercício. No exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017, houve as seguintes movimentações: (ii) Foi desti-
nado o saldo de lucros acumulados para reserva legal no montante de
R$16 e reservas especiais de lucros no montante de R$ 302; (iii) Houve
a reversão de reservas especiais de lucros no montante de R$ 300
para pagamento de dividendos aos acionistas; (iv) Houve a reversão
de reservas legais no montante de R$ 160 e das reservas especiais de
lucros no montante de R$ 240 para aumento do capital social. 6. Juros
de Capital Próprio: Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2018 e 2017 não foi pago juros sobre capital próprio, conforme faculta
o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7. Contingências: Impostos e contribui-
ções permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos compe-
tentes por períodos variáveis de tempo.

A  DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110330/O-6

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

Antonio Carlos Seidl – Grua – O jornalista 
carioca concretizou o sonho de infância, após bela 
trajetória nas redações tupiniquins, de tornar-se  
correspondente internacional. Não frustrou-se . 
Adaptou-se perfeitamente na capital inglesa. Sua 
brilhante carreira autoriza-o a editar uma coletânea 
dos bastidores de algumas matérias editadas. Seu 

admirável cabedal vê-se estampado em suas páginas, com pena 
leve, suave, contudo verdadeira. Sempre imparcial, sua fl uidez 
levará o leitor de qualquer idade ou extirpe a sonhar com os 
locais e personalidades descritas. Além do inegável prazer de 
sua leitura, há que considerar-se também, como documento 
histórico. Válido para estudantes, professores, profi ssionais 
de jornalismo e informação, além é claro, amantes de boas e 
curiosas histórias. Ótimo!!

Do Palácio ao Bordel: Crônicas 
e segredos de um jornalista 
brasileiro em Londres

Andre Lago – Literare –  Empresário do ramo 
fi tness e, especialista em diversas áreas de gestão de 
negócios, conta sem nenhum receio, como obteve 
sucesso em sua rede de academias e os passos para 
manter-se no mercado, bem como mecanismos para 
ampliá-la. A profundidade é tamanha, que natural-
mente, seus valiosos ensinamentos poderão embasar 

qualquer tipo de iniciativa corporativa. Realmente possui a 
marca indelével do sucesso! Voltado para empreendedores e 
administradores.

Academias de Sucesso: Como 
evitar as armadilhas do 
mercado e obter sucesso no 
segmento fi tness 

Andréa Carvalho –  Emérita professora, 
sempre batalhando por um ensino melhor, relata 50 
dias numa instituição pública  de ensino, no Rio de 
Janeiro, que naturalmente, se encaixará em modelo 
de qualquer estado brasileiro. A autora, sempre 
voltada a ensinar e preocupada com os rumos de 
nossa educação e formação, lançou este libelo que 
seguramente servirá de alerta a pais e governantes. 

Os casos relatados são reais e absolutamente fi dedignos, infe-
lizmente. O imiscuir-se com a garotada é a grande pedra de 
toque da nobre professora. Para pais, mestres e responsáveis 
por crianças e adolescentes.

50 Dias Letivos

Luciana Brites e Clay Brites – Gente – Au-
tores profi ssionais de saúde, especialistas em TEA 
– Transtorno do Espectro Autista – impuseram-se a 
missão, nada fácil, de informar e desanuviar conceitos 
sobre esse mal que atinge a 1% da nossa população. 
Nessa obra, falam sobre a importância do diagnóstico 
correto, as medidas a serem tomadas para tornar 

a vida do portador da enfermidade, menos dolorosa e mais 
social. Demonstram que a correta informação, contribuirá para 
que familiares e circunstantes possam melhor interagir com o 
paciente, diminuindo suas agruras, estimular seu desenvolvi-
mento e integração sócio familiar . Cidadania e inclusão em 
alta. Voltado para profi ssionais de saúde, professores, pais e 
responsáveis. Oportuno!

Mentes Únicas

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Crea responsabiliza 
omissão do Poder 
Público

O Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Rio de 
Janeiro (Crea-RJ) considerou que 
o desabamento de dois prédios no 
bairro Muzema, na sexta-feira (12), 
decorreu da omissão do poder pú-
blico, que não coibiu a construção 
de imóveis irregulares nem deu 
segurança para fi scais trabalharem 
na região. A entidade se manifestou 
por meio de sua diretoria, durante 
coletiva em sua sede, no centro 
do Rio.

“Se o poder público, no caso a 
prefeitura, tem o poder de polícia, 
de mandar demolir uma constru-
ção irregular, por que não se fez? 
Por que não se deu consequência 
a isso? A justifi cativa de que os 
fi scais não puderam entrar porque 
tem milicianos está errada. O que 
não pode é ter miliciano. O poder 
estadual também está omisso nisso, 
pois permitiu haver milícia”, disse 
o vice-presidente do Crea-RJ, Edu-
ardo König, que é engenheiro civil.

O presidente da entidade, Luiz 
Antonio Cosenza, disse que con-
cessionárias de água e eletricidade 
acabam incentivando esse tipo de 
ocupação ilegal ao fornecerem 
seus serviços a imóveis que não 
poderiam sequer ser construídos  
(ABr).

Avianca cancela 26 voos
A companhia aérea Avianca 

Brasil informou na sexta-feira (12) 
que ia cancelar 26 voos a partir de 
sábado (13). E que a decisão visava 
minimizar o impacto na operação 
com o arresto de diversas aerona-
ves. Com isso, a empresa deixou 
de vender passagens para diversas 
localidades. Dos voos cancelados, 
seis partem de Brasília, cinco de 
Congonhas e três de Guarulhoso. 

Também na sexta-feira, a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac) determinou o cancelamen-
to de matrícula de dez aviões da 
empresa, atendendo a uma decisão 
judicial. “Além de dar cumprimento 
à decisão, a Anac mantém a fi s-
calização da atuação da empresa 
diante dos passageiros e segue 
acompanhando a execução das 
ações para a readequação da malha 
aérea e a manutenção da segurança 
das operações, além de determinar 
a interrupção das vendas dos voos 
impactados”, informou a agência 
reguladora.

A Anac disse que também está 
em contato com a Secretaria Na-
cional do Consumidor (Senacon) e 
outros órgãos do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor (SNDC) 
e recomenda que os passageiros 
fi quem atentos aos comunicados 
que a Avianca deve fazer sobre a 
situação dos voos e que, em caso de 
dúvida, busquem informações no 
site da companhia aérea ou pelos 
canais de atendimento telefônico, 
eletrônico ou presencial (ABr).
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Não é uma novidade que 

processar alguém envolve 

riscos fi nanceiros. 

Além do investimento 
prévio com a contrata-
ção de advogado, a parte 

que inicia ou que contesta uma 
ação judicial assume o risco de 
perder a disputa e ter que arcar, 
total ou parcialmente, com as 
custas processuais e honorários 
advocatícios da parte contrária, o 
chamado ônus da sucumbência. 

Conforme o caso e a natureza 
da ação, esse ônus poderá ter 
como base de cálculo o valor da 
condenação, o proveito econômi-
co obtido ou o valor da causa, este 
último apenas se não for possível 
medir pelas outras duas formas. 
De forma resumida, sob a ótica 
de quem inicia o processo (au-
tor), é possível medir a extensão 
do proveito econômico obtido a 
partir da somatória dos valores 
dos pedidos julgados procedentes 
subtraídos os improcedentes; 
o resultado será a medida do 
proveito econômico. 

A partir do proveito econômico 
é que se verifi ca, em uma ação 
com diversas pretensões contro-
vertidas entre autor e réu, quem 
de fato venceu ou perdeu a ação e 
em que proporção. A esse respei-
to, determina o artigo 86, §1º, do 
nosso Código de Processo Civil, 
que “Se um litigante sucumbir em 
parte mínima do pedido, o outro 
responderá, por inteiro, pelas 
despesas e pelos honorários.”

Outra vez sob a ótica de quem 
pretende e planeja iniciar uma 
ação, uma das conclusões ime-
diatas que se deve extrair do 
artigo mencionado é a de que, 
ainda que a sentença reconheça 
certa razão ao autor, ele poderá 
ser condenado a pagar integral-
mente as custas e honorários ao 
advogado do réu, caso se verifi que 
que houve excessiva discrepância 
entre o que se pediu o que o foi 
provido pelo juiz. E, como já dito, a 
base de cálculo desses honorários 
poderá ser exatamente a medida 
desta discrepância afastada no 
julgamento. 

Por isso, aqueles que transitam 
pelas vias do Poder Judiciário 
sabem da importância de manter 
os pés no chão no momento de 
delimitar até onde vai o direito 
que cada parte entende ter. Quan-
tifi car um dano moral ou medir a 
extensão econômica de um dano 
material requer, além de técnica 
apurada e conhecimento da ju-
risprudência atual, o exercício do 
bom senso, especialmente quan-
do se está diante de contratos ou 

de sentenças que deixam margem 
para diferentes interpretações.

É altíssima a chance de se 
sair formalmente vencedor de 
uma ação por alcançar o pedido 
principal, mas de terminar sendo 
mais onerado que o perdedor 
(réu), por “errar a mão” na hora 
de quantifi car os demais pedidos, 
ou seja, exagerar nos pedidos 
iniciais, formulando pedidos que 
difi cilmente serão acolhidos. Sem 
dúvidas, o Judiciário, especial-
mente após a entrada em vigor do 
novo Código de Processo Civil, no 
início do ano de 2016, não é lugar 
para inconsequências. 

Embora seja corriqueiro o fato 
de que iniciar uma ação envolve 
riscos fi nanceiros, muitos ainda 
não se dão conta de que a cautela 
não deve cessar mesmo quando o 
processo já foi sentenciado. Atu-
almente, a cada recurso que dis-
cute o mérito que se perde, será 
majorada a verba sucumbencial.

Além disso, uma vez formado 
o título judicial (sentença ou 
acórdão) que determine uma 
obrigação de pagar quantia certa, 
caberá à parte interessada, isto 
é, aquela tem o direito e receber 
a quantia, iniciar um procedi-
mento judicial conhecido por 
cumprimento de sentença, um 
incidente processual que tem 
como objetivo tornar concreto o 
que foi decidido no julgamento do 
processo, converter o julgamento 
em pecúnia.

Disciplina o artigo 524 do CPC 
que, ao instaurar o cumprimento 
de sentença que tenha por objeto 
uma obrigação de pagar quantia 
certa, o credor deverá instruir 
seu requerimento, entre outros 
documentos, com demonstrati-
vo discriminado e atualizado do 
crédito. É aqui que mora o perigo. 

O STJ, no julgamento do Tema 
Repetitivo nº 973, consolidou o 
entendimento de que os hono-
rários sucumbenciais devem ser 
fi xados também no cumprimento 
de sentença quando se verifi car 
excesso de execução, isto é, 
mesmo depois de sentenciado o 
processo, aquele que cobra mais 
do que tem direito também paga 
pelo descomedimento. 

Portanto, não restam dúvidas 
de que, se o assunto é processo 
judicial, o único excesso que se 
recomenda é o de cautela e boa 
técnica. 

(*) - Sócia fundadora do FF Advogados, 
atua nas áreas direito privado, contencio-
so cível, arbitragem, imobiliário, família 
e sucessões (elisa.figueiredo@fflaw.
com.br);

(**) - Advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de Contencioso Cível e 
Imobiliário (renan.lopes@ffl  aw.com.br).
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Evite excessos
Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Renan Freitas Lopes (*)

Sustentare Saneamento S/A
CNPJ/MF nº 17.851.447/0001-77

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados

Ativo Notas 2018 2017
Circulante 168.518.510 126.795.269
Disponível 3 12.608.821 10.403.534
Aplicação Financeira 4 4.015.000 15.000
Contas a Receber 5 80.575.041 51.364.602
Outras Contas a Receber 6 46.149.820 42.459.964
Impostos a Recuperar 7 82.126 21.962
Partes Relacionadas 8 22.797.535 21.250.884
Estoques 1.782.894 1.026.206
Despesas Antecipadas 507.273 253.117
Não Circulante 113.293.406 104.079.941
Realizável a longo prazo 42.753.383 42.524.401
Outras Contas a Receber 6 42.372.731 42.372.731
Depósitos para Garantia 380.652 151.670
Investimentos 9 49.150.233 49.256.261
Imobilizado 10 21.248.099 12.263.901
Intangível 10 141.691 35.378

Total do Ativo 281.811.916 230.875.210

Passivo Notas 2018 2017
Circulante 66.286.355 49.321.202
Financiamentos 8.775.598 4.467.192
Fornecedores 11 14.717.589 8.268.155
Obrigações Fiscais e Sociais 10.624.266 12.944.438
Obrigações com pessoal 21.261.002 16.479.141
Parcelamento de Tributos 12 2.285.684 2.503.883
Outras Contas a Pagar 35.073 19.810
Provisões de despesas 8.106.852 2.077.324
Provisão Imposto Renda/CSLL 480.292 2.561.259
Não Circulante 44.452.099 39.460.626
Exigível a longo prazo 44.452.099 39.460.626
Financiamentos 5.580.945 3.133.058
Parcelamento de Tributos 12 19.789.579 21.189.595
Provisão Imposto Renda/CSLL 9.136.752 –
Provisões para Contingências 13 9.944.824 15.137.973
Patrimônio Líquido 171.073.462 142.093.382
Capital social 14 123.702.860 123.702.860
Reserva Legal 919.526 –
Lucros (Prejuízos) acumulados 46.451.076 18.390.522
Total do Passivo 281.811.916 230.875.210

Receita Operacional Bruta 2018 2017
Receita de serviços prestados 356.719.965 260.143.830
Impostos incidentes sobre os serviços (48.628.755) (35.169.483)
Receita Operacional Líquida 308.091.210 224.974.347
Custo dos serviços prestados (253.396.187) (184.956.283)
Lucro Bruto 54.695.023 40.018.064
Despesas gerais e administrativas (15.150.944) (13.505.000)
Receitas (despesas) financeiras líquidas (2.599.468) (2.382.501)
Outras receitas (despesas) líquidas 5.268.708 (3.178.782)
Lucro Operacional 42.213.319 20.951.781
Provisão para IRPJ/Contribuição Social (13.233.239) (2.561.259)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício 28.980.080 18.390.522

1. Contexto Operacional – A Companhia, constituída e organizada sob a 
forma de Sociedade Anônima, nos Termos da Lei 6.404/76, opera sob a 
denominação social de Sustentare Saneamento S/A., e tem sede social 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Engenheiro Antônio 
Jovino nº 220, 6º andar, conj. 64 – CEP 05727-200, podendo criar, instalar, 
transferir ou extinguir sucursais, filiais, agencias, representações ou escri-
tórios onde e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer 
local do território nacional ou exterior. A Companhia tem por objeto a execu-
ção de obras e serviços relativos aos sistemas de limpeza pública e privada, 
saneamento ambiental, inclusive construção pertinente a tais objetivos, no 
território nacional ou no exterior, tendo como compromisso precípuo a pro-
teção, preservação e a melhoria constante do meio ambiente, para enti-
dades públicas e privadas, sob regime de contratação, de permissão, de 
autorização ou de concessão. Ações da Administração no Exercício: A 
companhia em seu programa de compliance tem como seu principal obje-
tivo tornar claros os seus princípios éticos, valores e a conduta esperada 
dos seus profissionais, no exercício das atividades, para que todos possam 
compreende-los, respeitá-los e pratica-los. Acreditamos que um processo 
de crescimento sustentável depende de uma atuação pautada na hones-
tidade, integridade, eficiência e responsabilidade de todos os profissionais 
que trabalham na nossa empresa, ao interagirem entre si, com clientes, 
investidores, fornecedores e autoridades do governo, assim como com qual-
quer outra entidade ou indivíduo.
2. Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis 
– As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2.1. Moeda Funcional e de Apre-
sentação: As demonstrações contábeis da sociedade estão sendo apre-
sentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação. 2.2. Caixa 
e equivalentes de Caixa: Incluem caixa, contas bancárias e aplicações 
financeiras com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor, 
demonstrado pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, tendo como contrapartida o resultado do exercício. 2.3. Instrumen-
tos Financeiros: A administração classifica seus ativos financeiros sob as 
seguintes categorias: mensurados ao valor justo e empréstimos e recebí-
veis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos e suas classificações são definidas no reconhecimento ini-
cial. Mensurados ao valor justo por meio de resultado são os ativos financei-
ros mantidos para negociação ativa e frequente e encontram-se registrados 
no Ativo Circulante. Os ganhos ou perdas apuradas são apresentados na 
demonstração do Resultado na rubrica de Receitas Financeiras Líquidas, no 
período em que ocorrem, a menos que o instrumento tivesse sido contratado 
em conexão com outra operação. Empréstimos e recebíveis são os valores 
concedidos e os créditos financeiros não derivativos com pagamentos ou 
recebimentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. 
2.4. Imobilizado: O imobilizado é avaliado pelo custo histórico de aquisição, 
deduzido das respectivas depreciações e das provisões por perdas do valor 
recuperável. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que 
representam a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os valo-
res residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final de cada 
exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 
posteriormente. 2.5. Provisão para Redução ao Valor Recuperável de Ati-
vos Não Financeiros – A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências iden-
tificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constitu-
ída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. 2.6. Outros Ativos e Passivos: Um ativo é reconhecido no 
balanço quando se trata de recurso controlado pela Sociedade decorrente 
de eventos passados e do qual se espera que resultem em benefícios eco-
nômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Sociedade 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. 2.7. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Signi-
ficativas – Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da 
Sociedade requer que a Administração faça julgamentos 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 financeiras. Contudo, a incerteza relativa a 
essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um 
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos 
futuros. Estimativas e Premissas: Com base em premissas, a Sociedade 
faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contá-
beis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com pro-
babilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e 
passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: a) 
Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: A Sociedade 
reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avalia-
ção da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí-
veis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como 
a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajusta-
das para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicio-
nais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determina-
ção. A Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimes-
tralmente. 2.8. Tributação: A Sociedade é tributada pelo Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurando-
-os de acordo com as determinações legais de apuração pelo Lucro Real. 
O Programa de Integração Social e a Cofins são apurados de acordo com 
a metodologia de não-cumulatividade de acordo com a legislação vigente.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa – Caixa e equivalentes de caixa incluem 
o caixa, os depósitos bancários, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão compostos das seguintes contas:

2018 2017
Resultado do Exercício 28.980.080 18.390.522
Resultado Abrangente – –
Resultado Abrangente Total 28.980.080 18.390.522

Demonstração de Resultados Abrangente

Capital social Reserva legal Reserva de lucros Lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 101.034.808 – 22.668.052 – 123.702.860
Aumento de Capital com Reservas de Lucros 22.668.052 – (22.668.052) – –
Lucro (Prejuízo) líquido do período – – 18.390.522 18.390.522
Transferência para Reserva de Lucros – – 18.390.522 (18.390.522) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 123.702.860 – 18.390.522 – 142.093.382
Constituição de Reserva Legal – 919.526 – – 919.526
Transferência para Reserva Legal – – (919.526) – (919.526)
Lucro (Prejuízo) líquido do período – – – 28.980.080 28.980.080
Transferência para Reserva de Lucros – – 28.980.080 (28.980.080) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 123.702.860 919.526 46.451.076 – 171.073.462

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício 28.980.080 18.390.522
Ajustes ao Lucro Líquido
Baixas Líquidas do Ativo Imobilizado 30.973 306.979
Provisão para Contingências (5.193.149) 8.910.927
Depreciações e Amortizações 4.763.287 2.433.017

28.581.191 30.041.445
Aplicações Financeiras (4.000.000) –
Contas a Receber (29.210.439) 4.051.447
Outras Contas a Receber (3.689.856) (468.376)
Despesas Antecipadas (254.156) 78.460
Estoques (756.688) (176.497)
Impostos a Recuperar (60.164) 208.111
Depósitos em Garantia (228.982) (52.625)
Fornecedores 6.449.434 1.333.562
Obrigações Fiscais e Sociais (2.320.172) (5.974.582)
Obrigações com Pessoal 4.781.861 1.470.736
Parcelamento de Tributos (1.618.215) 9.608.097
Provisão para Despesas 6.029.528 (1.120.900)
Outras Contas a Pagar 15.263 (9.048)
IRPJ e CSLL 7.055.784 (8.957.513)

(17.806.802) (9.128)
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
Operacionais 10.774.389 30.032.317

Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível (13.884.771) (10.218.564)
Aquisição de Investimentos 106.028 –
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
de Investimentos (13.778.743) (10.218.564)

Atividades de Financiamento
Captação de Empréstimos 6.756.292 6.496.425
Diminuição (Aumento) de Empréstimos a partes 
Relacionadas (1.546.651) (18.625.821)

Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
de Financiamento 5.209.642 (12.129.396)

Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes 
de Caixa 2.205.287 7.684.357

No inicio do exercício 10.403.534 2.719.177
No final do exercício 12.608.821 10.403.534
Variação 2.205.287 7.684.357

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
2018 2017

Fundo Fixo 14.500 8.500
Bancos – Conta Movimento – Sede 1.202.273 9.909.745
Bancos – Conta Movimento- Filiais 449.793 485.289
Numerários em Trânsito 10.942.256 –
Total de Equivalentes de Caixa 12.608.821 10.403.534
4. Aplicações Financeiras 2.018 2.017
Aplicações Financeiras 4.015.000 15.000
Total de Aplicações Financeiras 4.015.000 15.000
Aplicações Financeiras estão registradas pelos valores de realização, 
incluindo os rendimentos auferidos até a data do balanço.
5. Contas a Receber 2018 2017
Duplicatas a Receber 94.757.482 65.547.043
Provisão Para Devedores Duvidosos (14.182.441) (14.182.441)
Total de Valores Realizáveis 80.575.041 51.364.602
A administração da Sociedade considera o montante de R$ 14.182.441 
suficiente, para fazer face às possíveis perdas no recebimento de créditos.
6. Outras Contas a Receber

Curto Prazo Longo Prazo
2018 2017 2018 2017

Clientes Perfomados (a) 41.494.572 41.494.572 42.372.731 42.372.731
Adiantamento a Funcionários 1.173.554 631.944 – –
Outras Contas a Receber 3.481.694 333.448 – –
Total de Outras Contas a 
Receber 46.149.820 42.459.964 42.372.731 42.372.731

(a) A sociedade possuía crédito com a sociedade Qualix Serviços Ambien-
tais S.A. que foram objeto de liquidação parcial na data de 31/05/2016, 
recebendo direitos de créditos decorrentes de prestação de serviços com 
clientes públicos; formalizados através de instrumento particular de ativos 
sem torna. De acordo com a opinião dos assessores jurídicos da sociedade, 
tais créditos podem ser considerados de realização praticamente certa, e, 
consequentemente foram registrados, de acordo com a expectativa de sua 
realização, no ativo circulante e não circulante.
7. Impostos a Recuperar 2018 2017
Cofins a Recuperar 8.035 14.579
Pis a Recuperar 362 –
Outros Impostos a Recuperar 73.729 7.383
Total de Impostos a Recuperar 82.126 21.962

8. Partes Relacionadas 2018 2017
Qualix Serviços Ambientais S/A 22.244.785 20.770.095
Modernna Ambiental S/A 552.750 480.789

22.797.535 21.250.884
Representam operações de empréstimos efetuados a empresas relaciona-
das, devidamente lastreadas por contratos de mútuo. Estão demonstrados 
pelos valores concedidos, acrescidos dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias incorridas até a data do balanço, cujas taxas corres-
pondem às usuais de mercado.
9. Investimentos – Composto conforme abaixo, por investimento na empresa 
Modernna Ambiental S.A, está calculada pela equivalência patrimonial.

2018 2017
Modernna Ambiental S/A 49.115.333 49.256.261
Sucursal 34.900 –
Total de Investimentos 49.150.233 49.256.261

10. Imobilizado
Descrição Custo Inicial Adições Baixas Depreciação Saldo Final
Edifícios 107.274 – (4.655) 102.619
Máquinas e Equipamentos Pesados 8.621.527 4.610.000 (5.473.558) 7.757.969
Equipamentos de Apoio 1.623.887 47.363 (1.525.878) 145.372
Ferramentas e Aparelhos 136.439 48.810 (73.303) 111.945
Veículos em Geral 14.146.995 8.603.014 (10.677.123) 12.072.886
Carrocerias 4.612.671 28.000 (4.589.014) 51.657
Equipamentos de Comunicação 116.273 6.327 (46.688) 75.911
Móveis e Utensílios 499.375 197.180 (31.640) (314.739) 350.177
Computadores e Periféricos 584.920 216.730 (403.321) 398.329
Instalações 15.161 – (3.894) 11.267
Imobilizações em Andamento 169.968 – – 169.968
Imobilizado 30.634.488 13.757.424 (31.640) (23.112.173) 21.248.099
Softwares 61.250 127.348 – (46.907) 141.691
Intangivel 61.250 127.348 – (46.907) 141.691
11. Fornecedores – Representa os saldos a pagar na data de encerra-
mento das demonstrações financeiras aos fornecedores de serviços e mate-
riais aplicados na consecução das atividades operacionais da Sociedade.
12. Parcelamentos Curto Prazo Longo Prazo

2018 2017 2018 2017
FGTS 79.628 98.171 797.023 1.080.717
PERT – Receita Federal 2.105.413 2.000.947 15.966.048 17.174.795
PERT – Previdenciário 100.643 404.765 3.026.507 2.934.083
Total dos Parcelamentos 2.285.684 2.503.883 19.789.579 21.189.595
13. Provisão para Contingências – A Sociedade apura e apropria as con-
tingências existentes na data de seu balanço consideradas juridicamente 
como “prováveis”, para fazer face às perdas estimadas por seus advoga-
dos. As contingências passivas, cujos assessores jurídicos da sociedade 
entendem ser de risco provável montam em: 2018 2017
Contingências Tributárias 9.744.824 14.937.973
Contingências Cíveis 200.000 200.000
Total de Provisão para Contingências 9.944.824 15.137.973
14. Capital – O Capital Social integralizado é composto por 123.702.860 
ações ordinárias, nominativas emitidas pelo valor de R$1,00 por ação. Em 
15/12/2017 os sócios deliberaram sobre o aumento de capital social no valor 
de R$ 22.668.052 com aproveitamento de reservas de lucros acumulados 
até o exercício de 2016.
15. Outros Assuntos – 1. Efeitos dos novos pronunciamentos, altera-
ções e interpretações contábeis: 1.1. Pronunciamentos contábeis apli-
cáveis para o período findo em 31/12/2018 – a) CPC 48/IFRS 9 – “Instru-
mentos Financeiros”: O CPC 48 estabelece novos critérios para a classifi-
cação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros e 
a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e con-
tratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. 
Esse pronunciamento substituiu o CPC 38/IAS 39 – Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração e requer a classificação dos ativos 
financeiros em três categorias: mensurados ao valor justo através do resul-
tado (VJR), valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) 
e mensurados ao custo amortizado, a partir da combinação de dois fatores: 
o modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros e 
as características contratuais do fluxo de caixa dos mesmos. Demonstra-
ções Contábeis Completas O CPC 48 também substitui o modelo de per-
das incorridas do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito 
esperadas”, que abrange todos os ativos financeiros classificados como 
custo amortizado e VJORA. Para a mensuração dessa perda, é avaliada a 
da situação creditícia específica das contrapartes e os prováveis impactos 
de mudanças em fatores econômicos ou conjunturais nas perdas de crédito. 
Os possíveis efeitos relevantes da adoção do CPC 48 nas demonstrações 
contábeis da Entidade, que não foram observados neste exercício, serão 

avaliados, apurados e ajustados no exercício seguinte. b) CPC 47/IFRS 
15 – “Receita de Contratos com Clientes”: O CPC 47 está baseado em 
uma abordagem de cinco etapas, que procura identificar os contratos com 
clientes, suas obrigações de desempenho e o preço tanto do contrato como 
um todo como de cada uma das obrigações de desempenho, considerando 
condições de mercado ou outras metodologias alternativas, se necessário. 
Ao final, a entidade deve definir se a receita será reconhecida ao longo do 
tempo ou em um determinado momento, considerando a forma e o momento 
da transferência dos bens ou serviços aos clientes. Esse pronunciamento 
substituiu o CPC 30/IAS 18 – “Receitas” e o CPC 17/IAS11- “Contratos de 
Construção”, bem como as interpretações relacionadas. O efeito da aplica-
ção do CPC 47 não foi considerado relevante nas demonstrações contábeis 
da Entidade 1.2. Pronunciamentos contábeis emitidos recentemente e 
aplicáveis em períodos futuros: O pronunciamento a seguir entrará em 
vigor para períodos após a data destas Demonstrações Contábeis e não 
foi adotado antecipadamente: • Alteração da Estrutura Conceitual – Em 
março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual (Concep-
tual Framework) e as principais alterações se referem a: definições de ativo 
e passivo; critérios para reconhecimento, baixa, mensuração, apresentação 
e divulgação para elementos patrimoniais e de resultado. Estas alterações 
são efetivas para exercícios iniciados em 01/01/2020 e os possíveis impac-
tos estão sendo avaliados e serão concluídos até sua data de entrada em 
vigor. • CPC 06 (R2)/IFRS 16 – “Operações de Arrendamento Mercantil” 
– A norma aborda a eliminação da contabilização de arrendamento opera-
cional para o arrendatário, apresentando um único modelo de arrendamento 
que consiste em: a) reconhecer os arrendamentos com prazo maior que 
12 meses e de valores substanciais; b) reconhecer inicialmente o arrenda-
mento no ativo e passivo a valor presente; e c) reconhecer a depreciação e 
os juros do arrendamento separadamente no resultado. Para o arrendador, a 
contabilização continuará segregada entre operacional e financeiro. O IFRS 
16 (cuja norma correlata no Brasil é o CPC 06 (R2)) substitui as normas de 
arrendamento existentes, incluindo o IAS 17 – Operações de Arrendamento 
Mercantil (cuja norma correlata é o CPC 06 (R1)) e o IFRIC 4, SIC 15 e SIC 
27 – Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. 
Esta norma é efetiva para exercícios iniciados em 01/01/2019.
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Aos Acionistas e administradores Sustentare Saneamento S/A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Sustentare 
Saneamento S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela 
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Sustentare Saneamento S.A., em 31/12/2018, 
o desempenho de suas operações, as mutações do patrimônio líquido e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase – valor de realização das 
contas a receber: Chamamos a atenção que no exercício de 2018 a Socie-
dade manteve registrados créditos provenientes de prestação de serviços 
realizados em exercícios anteriores, no valor total de R$ 83.867 mil, recebi-
dos como forma de liquidação de saldo de empréstimos de mútuo efetuados 
às empresas relacionadas, que, de acordo com seus assessores jurídicos, 
tem alto grau de realização. Nossa opinião não contém ressalva relacionada 
a esse assunto. Ênfase – Provisão para créditos de liquidação duvidosa: 
Chamamos a atenção para o fato que as contas a receber de clientes e os 
créditos mencionados no parágrafo de ênfase acima, são, em sua maioria, 
compostos por valores vencidos e não recebidos em suas respectivas datas 
de vencimento. A administração optou por constituir provisão para perdas 
no recebimento desses créditos no valor de R$ 14.182 mil, por entender 
que o referido montante seja suficiente para refletir as possíveis perdas 
futuras. Ênfase – Partes Relacionadas: A Sociedade mantém registrados 
no Ativo Circulante, os valores dos créditos provenientes de operações de 
mútuo com empresas coligadas, de acordo com a expectativa de realização 
dentro do próximo exercício. Nossa opinião não está modificada por esse 
assunto. Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as 
demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administra-

ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-
tábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações contábeis, independentemente 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 suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, con-
luio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 

pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem 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 ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos traba-
lhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requi-
sitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais rela-
cionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais sig-
nificativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente 
e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Des-
crevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, 
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas 
de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 05 de abril de 2019.
Sergio de Andrade Behrend – Sócio Diretor – CRC 1SP 197.708/O-8

Tríade Auditores Independentes – CRC 2SP 015.090/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 23/04/2019 às 09h00/2º Público Leilão: 25/04/2019 às 15h30

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP,  04571-010  - Edifício Berrini One, autorizado por 
BANCO INTER  S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em  1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, 
o seguinte imóvel urbano: O ESCRITÓRIO SOB Nº 106, localizado no 10º pavimento e jirau, do empreendimento 
imobiliário denominado “EDIFÍCIO OFFICE DESIGN SANTANA”, situado à Alameda Afonso Schimidt, nº 119, no 8º 
Subdistrito – Santana

de 91,339m², fração ideal no solo de 0,008532; cabendo-lhe o direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem comum e in-
determinada, com uso de manobrista, observando-se a disponibilidade por ocasião da guarda do veículo. CONTRIBU-
INTE MUNICIPAL: 072.128.0021-1 / 0041- 4/ 0042-2/ 0043-0/ 0044-9/ 0086-4. Imóvel devidamente matriculado sob 

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 438.317,87 
(Quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos); 2º PÚBLICO  LEILÃO:  
R$ 315.583,76 (Trezentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos). O arre-
matante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, 
impostos de transmissão para  lavratura e registro de escritura,  e com  todas as despesas que vencerem a partir 
da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocu-
pado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Fica o Fiduciante LEANDRO 
MARQUES QUINTAS, CPF nº 282.748.558-33 e C.I nº 28.565.757-SSP/SP, intimado(s) da data dos leilões  pelo  pre-
sente  edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s)  será(ão)  comunicado(s)  na forma do parágrafo 2º-A  do art. 27 da  lei 

-

direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% 
do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados  
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

A esperança de vida e as condições de saúde dos 
trabalhadores rurais não justifi cam idade inferior 
para obter a aposentadoria na zona rural

Cerca de nove em cada dez aposentadorias rurais (87%) 
foram concedidas por via judicial. Há mais benefícios pagos 
nas áreas rurais do que a população residente em idade 

de receber aposentadoria.
As informações são do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-

cada (Ipea), e foram obtidas em estudos publicados no semestre 
passado, com dados secundários da Secretaria de Previdência 
Social, do INSS e do IBGE.

Estimativas do estudo ‘Devemos unifi car as idades de elegibili-
dade das previdências urbana e rural?’, publicado em novembro, 
compararam as sobrevidas (pós-benefício) daqueles que se apo-
sentaram no INSS por idade (excluído tempo de contribuição) 
a partir dos 65 anos, das clientelas urbana e rural, conforme o 
sexo. Um dos autores do estudo, Luiz Henrique Piva escreveu  
que “benefi ciários homens da clientela rural parecem viver um 
pouco mais do que da clientela urbana; benefi ciárias mulheres 
da clientela rural parecem viver um pouco menos do que da 
clientela urbana. Na média, não há diferença e, nos dois casos, 
mulheres vivem mais do que homens”.

Segundo Piva, metade dos homens urbanos viviam além dos 81,3 

Ipea: número de aposentadorias rurais 
é maior que população declarada

mente urbana, a maior parte das pessoas vivendo em situação 
de vulnerabilidade também está em área urbana”. Por exemplo: 
entre as pessoas que começaram a trabalhar com menos de 14 
anos, 46,2% são homens urbanos, contra 17,2% de homens rurais. 
“Logo, se o objetivo é que o benefício previdenciário atenda a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, ele não poderia estar 
voltado exclusivamente para a clientela rural,” argumentou.

Em outro estudo, ‘Previdência Rural no Brasil’, publicado em 
agosto de 2018, o Ipea assinala a maior parte do défi cit nominal 
da Previdência Social (R$ 182,4 bilhões em 2017) tem origem 
rural (R$ 110,7 bilhões). “Representando aproximadamente 61% 
do défi cit total”, descreve o texto. Neste estudo é assinalado o 
número maior de benefi ciários (9,3 milhões) que o total da po-
pulação rural com 55 anos ou mais (6,2 milhões).

De acordo com Leonardo Alves Rangel, diretor de Programa 
da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério 
da Economia, descontando-se as sobreposições entre aposenta-
dorias e pensões, a Previdência Social tem cerca de 8,2 milhões 
de benefi ciários rurais. Rangel aponta que por trás da diferença 
pode haver “um problema de fraude”. De acordo com ele, a 
“aposentadoria rural é um dos benefícios mais judicializados no 
país. A pessoa não precisa contribuir, precisa comprovar tempo 
de atividade no campo. E a prova pode ser uma fotografi a dela 
trabalhando, pode ser uma prova testemunhal, pode ser uma 
declaração de sindicato” (ABr).

anos. Já metade dos homens rurais viviam além dos 82,8 anos. 
Conforme o pesquisador, metade das mulheres urbanas ultrapassa 
os 87,5 anos. Na área rural, metade das mulheres passava dos 85,8 
anos. Os trabalhadores rurais, em termos relativos, “enfrentam si-
tuação um pouco pior do que trabalhadores urbanos”. Por exemplo: 
77,2% dos trabalhadores homens rurais começaram a trabalhar 
antes dos 14 anos, contra 43,7% dos trabalhadores urbanos.

Piva pondera que “como a população brasileira é majoritaria-
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São Paulo, sábado a segunda-feira de 13 a 15 de abril de 2019Página 12

Neste preâmbulo, valho-

me de duas valiosas 

e até antagônicas 

metáforas da sabedoria 

popular

Quando citei a primeira 
– “é o pássaro madru-
gador que apanha a 

minhoca” –, meu amigo, admi-
rável matemático e executivo 
de várias empresas renomadas, 
com um sorriso maroto, retru-
cou: “é, mas é o segundo rato 
que come o queijo”. Sim, demo-
rei um pouco para entender: 
o primeiro rato madrugador é 
abocanhado pelo gato! 

Pois bem, analogamente a 
essa parábola, na educação 
superior brasileira, quem está 
comendo o queijo é a educação 
a distância (EaD), que é con-
sideravelmente recente, mas 
já se consolidou. O expressivo 
crescimento dessa modalidade 
educacional, porém, não se fez 
sem efeitos colaterais, pois, 
com alguma dose de caniba-
lismo, promoveu uma redução 
no ensino presencial. 

Com matrículas pratica-
mente nulas em 2003, a EaD 
alcançou a cifra de quase 1,8 
milhão de alunos em 2017 
(dados mais recentes dispo-
nibilizados pelo Inep/MEC), 
com taxas de crescimento de 
até 27% ao ano. Nesse mesmo 
período, a modalidade presen-
cial apresentou um incremento 
anual médio de 6%; no entanto, 
apresenta um ponto de infl e-
xão há três anos, com quedas 
consecutivas, especialmente 
nas instituições de ensino 
superior (IES) privadas.

Dos 3,2 milhões de calouros 
em 2017, cerca de 1,1 milhão 
optou pela EaD e 2,1 milhões 
pelo presencial. Do total de 
8,3 milhões de universitários 
em instituições públicas e 
privadas, o porcentual de ma-
triculados na EaD é de 21,2% 
(há dez anos era 7%), índice 
que avança para 46,8% nos 
cursos de licenciatura. Em 
2023, projeções da Abmes 
indicam que será equivalente 
o número de ingressantes nas 
duas modalidades, com leve 
decréscimo no presencial.

Ademais, há ainda outros 5 
milhões a 7 milhões de jovens 
e adultos em ofertas EaD não 
controladas pelo MEC, con-
siderando cursos livres, de 
capacitação ou de extensão. 
Aprovados ou não pelo MEC, 
o fato é que no ambiente vir-
tual desenvolvem-se caracte-
rísticas muito valorizadas no 
mercado de trabalho: autono-
mia para aprender, disciplina 
pessoal, fl uência digital, foco, 
boa gestão do tempo, maturi-
dade para não embicar para o 
sedutor mundo digital das mí-
dias sociais e outras distrações. 

E, após concluído o curso, 
o diploma (ou o certifi cado) 
não faz qualquer referência ao 
modelo escolhido, presencial 
ou a distância.

Essa sinalização se faz ainda 
mais eloquente quando se 
considera o crescimento cé-
lere de matrículas no ensino 
híbrido ou semipresencial, no 
qual se amalgamam a educação 
presencial e a distância, sob a 
égide de uma maior efetividade 
na aprendizagem. E cabe aqui 
uma explicação adicional e 
relevante: os cursos semipre-
senciais, mesmo que ofertem 
30% ou 50% de aulas com 
professor em sala, entram nas 
estatísticas da EaD. 

São os que mais crescem, 
e merecidamente, diante da 
conjuntura atual. Até 2016, 
para abrir um polo de EaD, 
o tempo era de cerca de três 
anos, e os seis maiores players 
educacionais detinham 80% 
das matrículas. A partir de 

um novo marco regulatório do 
MEC, de 21 de junho de 2017, 
disparou-se o gatilho para 
uma abertura descomunal de 
polos, partindo-se de 6.583, 
antes da referida portaria, 
para 15.394 em julho de 2018 
(parte deles inativos, por falta 
de matrículas). 

Essa explosão de polos levou 
à prática de preços predató-
rios, e o alerta é que isso não 
comprometa a imagem da EaD, 
como aconteceu com o antigo 
supletivo – seja EaD, seja 
presencial, é determinante a 
qualidade do ensino. Segundo 
estudo da Consultoria Hoper 
Educacional, o preço médio 
da mensalidade em 2012 era 
de R$?358, caindo para R$?270 
em 2018 – ou seja, um terço da 
média nacional do presencial, 
equivalente a R$?796.

E três são os atrativos 
preponderantes da educação 
em plataformas digitais: os 
preços acessíveis, uma vez 
que as mensalidades da gradu-
ação totalmente on-line fi cam 
bem aquém da presencial; os 
discentes são atraídos pelos 
horários fl exíveis – um ins-
trumento democrático, pois 
permite estudar onde e quando 
puder, bastando ter acesso à 
internet; e a eliminação dos 
deslocamentos, que com o 
trânsito caótico nos grandes 
centros pode signifi car um 
ganho diário de duas a três 
horas e redução de gastos com 
a locomoção.

A dicotomia ainda hoje exis-
tente entre a educação virtual 
e a presencial em breve não 
fará mais sentido. Serão mo-
dalidades complementares. “É 
aprendizagem e ponto”, num 
modelo que se aproxima do 
que atualmente chamamos de 
semipresencial. Nesse sentido, 
a partir de uma Portaria do 
MEC de 31 de dezembro de 
2018, vigente portanto agora 
em 2019, em uma IES até 40% 
do conteúdo da carga horária 
de um curso presencial pode 
ser a distância – antes, esse 
limite era de 20%. 

Há regramentos para essa 
implantação, e parte das 
críticas que surgiram deve 
merecer do MEC ajustes no 
decurso dos próximos meses, 
mas devemos ter em mente 
que os ingressantes em nos-
sas universidades são nativos 
digitais e em geral dominam 
bem essas novas tecnologias. 
Quanto aos docentes – e este 
é o lado triste –, muitos bons 
didatas do passado, com suas 
aulas convencionais e bem 
dadas, estão perdendo o em-
prego por não conseguirem o 
mesmo êxito em plataformas 
e linguagens digitais. 

E, nesse aspecto, valho-me 
de outra metáfora: os profes-
sores estão sendo convidados 
a embarcar em ônibus de ida, 
sem retorno. A maioria embar-
ca e, no caminho se capacita, 
se adapta, é darwinista e segue 
em frente; mas outros desem-
barcam ou são desembarcados.

Toda disrupção é alvo de 
críticas, mas nesse caso elas 
não deveriam estar voltadas à 
modalidade EaD, e sim às IES 
que não ofertem oportunida-
des de boa capacitação aos 
seus professores e tutores, aos 
materiais de apoio sem boa di-
dática ou, ainda, às tecnologias 
educacionais defi cientes. 

Ademais, é um instrumen-
to indispensável para que 
atinjamos a Meta 12 do Plano 
Nacional de Educação (PNE) 
– matricular 33% dos jovens 
de 18 a 24 anos na educação 
superior até 2024, pois atual-
mente estamos perto dos 19%.

(*) - É coordenador na Universidade 
Positivo e membro do Conselho 

Estadual de Educação, foi professor 
da UFPR e PUCPR.

Mudança de perfi l no 
ensino superior

Jacir J. Venturi (*)

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: JOSÉ MARCOS DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia (25/02/1961), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Severino de Santana e de Joana Vicente 
de Santana. A pretendente: NEUZA DE JESUS SOARES, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Condeúba - BA, no dia (05/10/1967), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lídio Soares Leão e de Elizabete Maria de Jesus Soares.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA TINOCO, estado civil solteiro, profi ssão esfi rreiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/01/1980), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelino da Silva Tinoco e de Maria Aparecida Candi-
da. A pretendente: ANDREZA GOMES DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/06/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clemar Leoncio de Souza e de 
Vilma Gomes da Silva Souza.

O pretendente: FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
estagiário, nascido em Mossoró - RN (Registrado em Baraúna - RN), no dia (23/10/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues de Oli-
veira Neto e de Maria Goretti Oliveira de Andrade. A pretendente: SORAIA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no 
dia (20/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Cesar dos Santos e de Vera Lucia da Silva Santos.

O pretendente: LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nas-
cido em Montes Claros - MG, no dia (26/11/1953), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves Cardoso e de Lourdes Oliveira Pena. A pretendente: 
MARIA DO CARMO ANDRÉ, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/06/1966), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otilio André e de Luzia Adeodata André.

O pretendente: DAVI MARCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão servente de pedreiro, 
nascido em Londrina - PR, no dia (23/03/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Firmino Gomes da Silva e de Maria Pereira da Silva. A preten-
dente: MARILEIDE SANT'ANA NATIVIDADE, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Serrinha - BA, no dia (19/09/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Natividade e de Ana Maria Sant'Ana Natividade.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDSON PEREIRA DE TOLEDO, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ivaiporã, PR, data-nascimento: 03/11/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renato Pereira de Toledo e de 
Maria Rozeli dos Santos Toledo. A pretendente: GILMARA TEÓFILO DA SILVA, 
profissão: analista de processo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 30/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Gilmar Climaco da Silva e de Marinês de Sousa Teófilo.

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

O pretendente: GIANPAOLO AUGUSTO NIERI, nascido nesta Capital Bom Retiro 
- SP, no dia 06/08/1975, estado civil divorciado, profissão manobrista, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paolo Nieri e de Vanda da 
Silva Nieri. A pretendente: VANESSA DUARTE NASCIMENTO, nascida nesta 
Capital, Mooca - SP, no dia 31/03/1985, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Nascimento e de Marcia Aparecida Duarte Nascimento.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Os pesquisadores utili-
zaram como modelo a 
tipuana (Tipuana tipu) 

– uma das espécies de árvores 
mais comuns em São Paulo – e 
mostraram que os poluentes 
atmosféricos restringem o 
desenvolvimento desse tipo 
de planta.

Diminuir temperatura, pro-
duzir vapor de água, mitigar o 
escoamento da água da chuva 
e, inclusive, fi ltrar a poluição 
são alguns dos benefícios das 
árvores no ambiente urbano 
que estão prejudicados. “É 
muito importante ter árvo-
res na cidade. Quanto mais 
saudáveis elas forem, mais 
rapidamente a gente vai ganhar 
esse serviço [ambiental]. As 
árvores que estão crescendo 
neste momento estão, pro-
vavelmente, sofrendo com 
o efeito da poluição”, disse 
Marcos Buckeridge, professor 
do IB-USP e responsável pelo 
projeto.

Foram analisadas 41 tipua-
nas localizadas em diferentes 
distâncias do Polo Industrial 
de Capuava, em Mauá, uma das 
áreas mais industrializadas da 
região metropolitana de São 
Paulo. O bairro é composto 
por áreas residenciais e co-
merciais e um polo industrial, 
formado por refi narias de pe-
tróleo e fábricas de cimento e 
fertilizantes, por onde circula 
grande quantidade de cami-
nhões e carros.

Com um instrumento seme-

O estudo revela que os metais pesados e o material particulado 

infl uenciam o desenvolvimento das árvores.

Poluição do ar afeta crescimento 
de árvores em São Paulo

Os efeitos da poluição do ar à saúde humana já são conhecidos. Uma pesquisa do Instituto de 
Biociências da USP identifi cou que as árvores também sofrem esses efeitos, o que interfere nos 
benefícios ambientais prestados por elas
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lhante a uma broca de fura-
deira, mas com o interior oco, 
chamado de sonda Pressler, 
os pesquisadores retiraram 
amostras das cascas e dos 
anéis de crescimento. Eles 
analisaram a composição quí-
mica e o tamanho dos anéis e 
conseguiram medir a variação 
dos níveis de poluição do ar por 
diversos elementos químicos a 
que as plantas foram expostas 
durante o desenvolvimento e 
como esse fator infl uenciou o 
crescimento delas.

“Nós pegamos árvores que 
estão em posição onde há 
uma poluição muito forte e 
comparamos com árvores onde 
a poluição não é tão forte”, 
afi rmou Buckeridge. Quando 
os anéis são muito grandes ou 
largos, isso indica anos de bom 

crescimento, ou seja, foram 
anos de menores níveis de po-
luição. Os anéis de crescimento 
menores ou mais estreitos, por 
sua vez, representam anos de 
crescimento ruim, quando 
os níveis de poluição foram 
maiores.

“As árvores mais próximas 
às vias de tráfego e expostas 
a concentrações mais altas 
de alumínio, bário e zinco, 
gerados pelo desgaste de 
peças de automóveis, tiveram 
menor crescimento ao longo 
dos anos”, mostra o estudo, 
que teve apoio da Fapesp. 
De acordo com a pesquisa, o 
material particulado (partí-
culas muito fi nas de sólidos 
ou líquidos suspensos no ar) 
com tamanho de até 10 micrô-
metros (PM10), emitido pelo 

polo industrial, reduziu em 
até 37% a taxa de crescimento 
do diâmetro das árvores mais 
próximas à área.

Os resultados das análises da 
composição química das amos-
tras das cascas foram confi r-
madas com dados obtidos por 
meio de séries temporais de 
emissões de material particu-
lado na região de Capuava por 
cerca de 20 anos, elaboradas 
pela Cetesb. O estudo revela 
que os metais pesados e o ma-
terial particulado infl uenciam 
o desenvolvimento das árvores 
ao mudar as propriedades óp-
ticas da superfície das folhas. 

“Dessa forma, aumentam 
a temperatura e reduzem a 
disponibilidade de luz para a 
fotossíntese da planta. Além 
disso, podem reduzir as trocas 
gasosas das árvores ao acumu-
lar nos estômatos foliares – um 
conjunto de células nas folhas 
da planta que permitem a troca 
de gases com o ambiente e a 
transpiração do vegetal”.

Buckeridge destaca que a 
pesquisa mostrou o impacto da 
poluição no desenvolvimento 
das tipuanas e, agora, em novas 
etapas do trabalho, será possí-
vel calcular os impactos para a 
cidade como um todo. “Agora 
vamos ter que integrar, fazer 
a modelagem da arborização 
em São Paulo e ver, no caso da 
tipuana tipu, quais são esses 
efeitos no nível macro, mas 
nós não temos esse número 
ainda”, explicou (ABr).

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 23/04/2019  - 10:40h  -  2º LEILÃO: 25/04/2019  - 10:40h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online
condições. IMÓVEL: Apartamento

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/04/2019, às 10:40 horas, e 2º 

Leilão dia 25/04/2019, às 10:40 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDU-
CIANTES: CARLOS JOSÉ BATISTA, PAULA 
CRISTINA FERREIRA COLLAÇO BATISTA

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 401.828,52 (Quatrocentos e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) 2º leilão: R$ 214.340,91 (Duzentos e 
quatorze mil, trezentos e quarenta reais e noventa e um centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 . O arrematante será responsável por realizar 
a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial 
não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 23/04/2019  - 10:35h  -  2º LEILÃO: 25/04/2019  - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online
condições. IMÓVEL: Apartamento

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/04/2019, às 

10:35 horas, e 2º Leilão dia 25/04/2019, às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/
SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: ANA PAULA SILVA DE SOUZA VALENTIM, 

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
307.546,55 (Trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 207.766,82 (Duzentos 
e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 . O arrematante será responsável por realizar 
a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial 
não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia 30/04/2019, às 10 horas, em 1ª con-
vocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. As contas dos administrado-
res, o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, re-
ferentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; 2. A destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 
31/12/2018; 3. A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; 4. A remuneração global anual dos administradores 
da Companhia para o exercício de 2019; 5. Atualização do endereço da sede da Companhia face às disposições da Lei Municipal nº 
16.804/2018, que alterou, parcialmente, a denominação da Avenida das Nações Unidas para Avenida Dra. Ruth Cardoso; e 6. Consolidação 
do Estatuto Social da Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 12/04/2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração
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