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“Os esquerdistas, 
idólatras do fracasso, 
recusam-se a admitir 
que as riquezas são 
criadas pela diligência 
dos indivíduos e não 
pela clarividência do 
Estado”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro
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O presidente Jair Bolso-
naro recebeu ontem 
(16), em Dallas, no 

Texas, o prêmio de Perso-
nalidade do Ano da Câmara 
de Comércio Brasil-Estados 
Unidos. O evento foi realiza-
do durante almoço oferecido 
pelo World Affairs Council, e 
contou com a participação de 
dezenas de empresários, além 
de ministros do governo brasi-
leiro. No discurso improvisado, 
ressaltou a aproximação de 
seu governo com os Estados 
Unidos, criticou setores de es-
querda e governos anteriores 
e reafi rmou que sua eleição 
foi resultado de um “milagre”.

“Realmente aconteceu o que 
eu chamo de milagre, no Brasil. 

Bolsonaro recebe prêmio 
nos EUA e diz que ser 
presidente foi “milagre”

Ou melhor, dois milagres. Um, 
eu agradeço a Deus pela minha 
sobrevivência. E o outro, pelas 
mãos de grande parte dos brasi-
leiros, alguns morando aqui nos 
Estados Unidos, que me deram 
a missão de estar à frente desse 
grande país, que tem tudo para 
ocupar um local de destaque no 
mundo, mas que, infelizmente, 
por políticas nefastas de gente 
que tinha ambição pessoal aci-
ma de tudo, não nos deixaram 
ascender”, afi rmou.

Bolsonaro criticou a política 
de governos anteriores em re-
lação aos Estados Unidos e pro-
meteu maior aproximação: “No 
Brasil, a política, até há pouco, 
era de antagonismo a países 
como os Estados Unidos. Os 

senhores eram tratados como 
inimigos nossos. (...) O Brasil de 
hoje é amigo dos EUA, respeita 
os EUA, quer o povo americano 
e os empresários americanos 
ao nosso lado”. Voltou a citar 
a crise na Venezuela, opinou 
sobre as eleições na Argentina 
e criticou líderes e partidos de 
esquerda latino-americanos.

“Pobre povo venezuelano 
está fungindo da violência, da 
fome e da miséria. Mas não se 
esqueçam da nossa Argentina, 
[que] está indo para um cami-
nho bastante complicado, com 
problemas estruturais em seu 
país. O meu amigo Macri enfren-
ta difi culdades e vê crescer a 
possibilidade de uma presidente 
última voltar ao poder – essa 

O evento foi realizado durante almoço oferecido pelo World Affairs Council de

Dallas/Fort Worth, e contou com a participação de dezenas de empresários.

que era amiga do PT no Brasil, 
de Chávez, de Maduro, dentre 
outros, além de Fidel”, afi rmou.

Ao citar as manifestações no 
Brasil contra o bloqueio orça-
mentário em universidades pú-

blicas, disse que o Brasil tem um 
“enorme potencial humano”, 
mas que a imprensa, as escolas 
e as faculdades sofrem interfe-
rência da esquerda. “Temos um 
potencial humano fantástico, 

mas a esquerda brasileira 
entrou, infi ltrou e tomou não 
apenas a imprensa, mas em 
grande parte as universidades 
e escolas do ensino médio e 
fundamental” (ABr). 

Enem: 5 milhões
Cinco milhões de estudantes se 

inscreveram no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), até as 
11h40 de ontem (16). As inscrições 
terminam hoje (17), e devem ser ser 
feitas pela internet, na Página do 
Participante (https://enem.inep.gov.
br/participante/#!/). Cerca de 60% 
dos candidatos fi zeram a inscrição 
por meio de o celular ou tablet. O 
exame custa R$ 85, e o pagamento 
deve ser feito até o próximo dia 23. 

A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou a concessão do 
Autódromo de Interlagos para a 
iniciativa privada. O projeto foi 
proposto pela própria prefeitu-
ra da cidade. O texto recebeu 
uma emenda, substituindo a 
venda proposta inicialmente 
pelo Executivo municipal 
pela transferência de gestão à 
iniciativa privada, mantendo o 
autódromo como patrimônio 
público. 

Em reação ao anúncio de que 
a Formula 1 poderia ir para o 
Rio de Janeiro, a prefeitura 
lembrou que tem contrato em 
vigor com a empresa respon-
sável pela organização do GP 
Brasil de Fórmula 1 até o fi nal 

de 2020. Em nota conjunta 
com o governo do estado, a 
administração municipal disse 
que está atuando para renovar 
o contrato do evento a partir 
de 2021.

O Grande Prêmio do Brasil 
de Fórmula 1, realizado nos 
dias 9, 10 e 11 de novembro do 
ano passado, teve um impacto 
de R$ 334 milhões no turismo 
da cidade, um crescimento de 
19,2% ante os R$ 280 milhões 
registrados no ano anterior. Do 
público total presente no autó-
dromo, 77,5% eram turistas. O 
número de visitantes estran-
geiros também aumentou: de 
10,9% em 2017 para 18,6% em 
2018 (ABr).

Grid de largada do GP Brasil 2013, em Interlagos.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, disse 
ontem (16) que as manifesta-
ções contra o contingencia-
mento de verbas na educação 
foi algo pontual e não deve 
desencadear uma onda de 
protestos no país. Ele também 
argumentou que a aprovação 
da reforma da Previdência fará 
com que os recursos sejam 
desbloqueados do orçamento. 

“Eu tenho certeza de que será 
aprovada a Nova Previdência, 
fi nal de julho, início de agosto, 
vão mudar as expectativas eco-
nômicas, os recursos vão voltar 
para as universidades e outras 
áreas do governo que estão com 
recursos contingenciados”, 
afi rmou pouco antes de dei-
xar o seu gabinete, no Palácio 
do Planalto. Mourão está no 
exercício da Presidência da Re-
pública enquanto o presidente 
Jair Bolsonaro se encontra em 
viagem aos Estados Unidos.

Mourão voltou a dizer que o 
governo não soube comunicar 
o bloqueio no orçamento, por 
se tratar de uma prática co-
mum em todas as gestões. “Tá 
havendo uma desinformação 
nessa história toda. Contingen-

Vice-presidente da República, 

Hamilton Mourão.

Um avião bimotor carregado 
com quase meia tonelada de 
cocaína foi apreendido durante 
operação das polícias Federal 
(PF) e Militar de Goiás (PM-
-GO), com a intervenção da 
Força Aérea Brasileira (FAB).

Três aeronaves militares inter-
ceptaram o avião executivo mo-
delo Beechcraft 95-E55 Baron, no 
fi nal da noite desta quarta-feira 
(15), forçando-o a pousar na ci-
dade de Rio Verde (GO), a cerca 
de 230 km de Goiânia. 

O avião bimotor foi detectado 
por radares enquanto trafe-
gava em baixa altitude e sem 
ter apresentado plano de voo 
previamente autorizado.

Imediatamente, o Comando 
de Operações Aeroespaciais 
da FAB enviou uma aeronave 

E-99 e dois jatos A-29 Super 
Tucano para acompanhar o 
bimotor em voo. O piloto do 
avião irregular chegou a pousar 
em Quirinópolis (GO), mas logo 
retomou o voo, sendo então 
forçado a pousar em Rio Verde, 
distante 100 km do primeiro 
lugar de pouso.

Três homens que aguarda-
vam pela aeronave em uma 
pista clandestina descarrega-
vam a droga, quando policiais 
federais e militares chegaram 
ao local. Foi neste momento 
que o piloto da aeronave voltou 
a levantar voo, tentando esca-
par. Em terra, houve troca de 
tiros e os três suspeitos foram 
mortos. As armas e os carros 
usados na ação também foram 
apreendidos (ABr).

Avião bimotor foi apreendido com a intervenção da FAB.

O ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro, voltou a destacar 
a importância de aprovar, no 
Senado, a matéria que prevê 
abertura de capital das compa-
nhias aéreas para investidores 
de outros países. “A compe-
titividade entre as empresas 
é o que vai trazer a redução 
de preço nas tarifas aéreas 
brasileiras”, afi rmou durante 
a abertura do 1º Fórum Inter-
nacional de Investimentos em 
Turismo, em Foz do Iguaçu.

A matéria faz parte de um 
projeto que reformula dispo-
sitivos da Política Nacional 
do Turismo e tramita agora 
no Senado junto com a MP 
que trata apenas da abertura 
das companhias aéreas para o 
capital estrangeiro. Segundo o 
ministro, o presidente do Se-
nado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), dará encaminhamento às 
matérias o mais breve possível.

Ministro do Turismo,

Marcelo Álvaro.

Governo e oposição 
venezuelana se 
reúnem na Noruega

Representantes de Nicolás 
Maduro e Juan Guaidó viajaram à 
Noruega para tentar abrir um canal 
de diálogo sobre a crise política 
na Venezuela. Guaidó confi rmou 
que alguns “enviados” estão no 
país nórdico para conversas com 
representantes do regime Maduro. 

No entanto, advertiu que não 
participará de “nenhum tipo de fal-
sa negociação”. “A agenda do povo 
venezuelano é muito clara: fi m da 
usurpação, governo de transição e 
eleições livres”, disse. Além disso, 
na última quarta (15), Maduro 
afi rmara que o vice-presidente e 
ministro da Comunicação Jorge 
Rodríguez estava em uma “missão 
muito importante fora do país”.

Entre os representantes do 
regime também estaria o go-
vernador do estado de Miranda, 
Héctor Rodríguez. Já a delegação 
opositora seria liderada pelo ex-
-deputado Gerardo Blyde, pelo 
ex-ministro Fernando Martínez 
Mottola e por um dos vice-presi-
dentes da Assembleia Nacional, 
Stalin González (ANSA).

A Quarta Seção do TRF4 
negou ontem (16) um recurso 
do ex-ministro José Dirceu, 
que buscava a reversão de sua 
segunda condenação na Ope-
ração Lava Jato, e determinou 
que ele comece de imediato a 
cumprir a pena de 8 anos e 10 
meses pelos crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro.

Ao fi nal do julgamento, foi 
determinada a notifi cação à 
13ª Vara Federal de Curitiba 
para que providencie a prisão 
de Dirceu, tendo como base o 
entendimento atual do Supremo 
que permite o cumprimento de 
pena após o fi m da tramitação do 
processo na segunda instância. 
A segunda condenação de Dir-
ceu na Lava Jato foi proferida 
pelo então juiz federal Sergio 
Moro, em março de 2017, quan-
do o ex-ministro foi considerado 
culpado por ter recebido R$ 2,1 
milhões em propina proveniente 
de contratos na Petrobras, entre 
2009 e 2012.

Segundo a denúncia do MPF, 
parte desse valor foi recebido 
por meio de 118 voos em táxis-
-aéreos. A pena inicial estipula-
da foi de 11 anos e três meses 
de reclusão.  A condenação foi 
confi rmada pela Oitava Turma 
do TRF4 em setembro do ano 

Ex-ministro José Dirceu.

Peter J Fox/Getty Images
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Abertura de capital estrangeiro 
para companhias aéreas

antes. O mercado de turismo 
injetou US$ 163 bilhões na 
economia brasileira, em 2017, 
o equivalente a 7,9% do PIB 
no mesmo ano, quando a PF 
registrou a entrada de 6,6 mi-
lhões de turistas estrangeiros, 
recorde registrado no país.

As atuais projeções do Minis-
tério do Turismo indicam que, 
em 2018, esse recorde será 
superado com o registro de 6,8 
milhões de turistas estrangei-
ros. A meta é  dobrar o número 
de visitas estrangeiras ao Brasil 
e atingir o número de 12 milhões 
de acessos até 2022. O evento, 
que reúne empresários, investi-
dores, fi nanciadores e gestores 
públicos para debater diretrizes, 
planos e estratégias do setor, 
termina hoje (17), buscando 
definir ações que permitam 
potencializar o turismo como 
ferramenta para o desenvolvi-
mento do país (ABr).

De acordo com Marcelo 
Álvaro, o principal objetivo da 
pasta é a melhoria do ambiente 
de negócios, com a desburo-
cratização e a modernização 
da regulamentação do turismo 
no Brasil. Esse é o caminho que 
pode elevar o turismo brasilei-
ro a um patamar nunca visto 

FAB interceptou avião com 
quase 500 quilos de cocaína

Câmara paulistana aprova 
concessão do Autódromo

Aprovação da reforma ‘vai 
desbloquear’ orçamento

ciamento de recursos houve ao 
longo de todos esses períodos, 
acho que tem que ser mostra-
do o quanto ocorreu em anos 
anteriores”, disse. Ressaltou 
ainda que os protestos são uma 
forma legítima da sociedade se 
expressar, mas repetiu a crítica 
de que houve “exploração po-
lítica” dos atos. 

“Protesto é uma forma que 
a sociedade tem de expressar 
o seu desencanto com coisas 
que estão acontecendo. Agora, 
houve exploração política, por-
que se o protesto era contra a 
educação, por que tinha ‘Lula 
Livre’? Ele já foi condenado 
em três instâncias, então esse 
pacote já virou”. Também men-
cionou a presença de centrais 
sindicais nos protestos, que 
tem pautas específi cas contra o 
governo Bolsonaro, como a MP 
que proibiu o desconto em folha 
do imposto sindical (ABr).

TRF4 determina prisão
de José Dirceu

passado. A pena, porém, foi 
abrandada, sendo reduzida 
para oito anos e 10 meses. 
Em seguida, a defesa do ex-
-ministro apresentou diversos 
recursos em forma de embar-
gos, prolongando o desfecho 
do caso na segunda instância.

Ontem, por unanimidade, 
os sete desembargadores da 
Quarta Seção do TRF4 nega-
ram o último desses embargos, 
no qual a defesa buscava a 
prescrição dos crimes dada a 
idade avançada do ex-ministro, 
hoje com 72 anos. Também 
foi determinado que o irmão 
de Dirceu, Luiz Eduardo de 
Oliveira e Silva, condenado no 
mesmo caso, comece a cumprir 
sua pena de 8 anos e 9 meses 
de reclusão (ABr).
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News@TI
Ame Digital oferece cursos gratuitos de 
tecnologia e inovação em São Paulo

@A Ame lança o Ame Fast Forward, cursos de tecnologia e inovação, 
abertos ao público e totalmente gratuitos, com o objetivo de alavancar 

o aprendizado, desenvolver habilidades e capacitar profi ssionais interes-
sados em aperfeiçoar seus conhecimentos, avançar na carreira e conhecer 
ainda mais sobre as tecnologias de última geração que uma fi ntech em 
alto crescimento utiliza. A ideia do Ame Fast Forward surgiu a partir do 
interesse em promover a educação como ferramenta de inclusão social e 
impulsionar a diversidade, proporcionando conhecimento e experiência 
em projetos e programas recentes no mercado. Os primeiros cursos 
disponíveis serão de “Arquitetura e Desenvolvimento iOS e Android - 
nível intermediário”, com carga horária de 32 horas cada um. As aulas 
acontecerão todos os sábados de junho e julho, no escritório da Ame, em 
São Paulo. Cada turma terá, no máximo, 25 alunos. As inscrições podem 
ser feitas pelo link https://www.amedigital.com/fast-forward/ até dia 25 
de maio para o curso “Arquitetura e Desenvolvimento iOS Intermediário” 
e entre 20 a 31 de maio para o curso “Arquitetura e Desenvolvimento 
Android Intermediário”.

Saia na frente e abra seu próprio negócio

@A ABF Franchising Expo, feira ofi cial do setor que chega a 28ª 
edição como a maior do mundo em visitação, ao mesmo tempo, 

espalha e alavanca um setor que teve uma taxa de crescimento anual 
de cerca de 8% nos últimos 4 anos, tem cerca de 170 mil unidades e 
emprega mais de 1,2 milhão de pessoas. Realizada pela ABF – Associa-
ção Brasileira de Franchising, com organização e promoção da Informa 
Markets, o evento será realizado de 26 a 29 de junho, no Expo Center 
Norte, em São Paulo. Integrante da ABF Franchising Week, semana 
de imersão no universo das franquias, a ABF Franchising Expo deverá 
reunir mais de 400 marcas e receber uma visitação de cerca de 60 mil 
empreendedores nos 4 dias do evento (www.abfexpo.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

COLUNA DO HERÓDOTO

O confl ito era esperado 

por diplomatas e 

governos de todo o 

mundo. Acima de 

tudo havia uma grave 

diferença cultural 

entre os chineses e os 

ocidentais. 

O modo de gerir a política 
do Império do Meio, 
como a China era co-

nhecida no passado, vinha dos 
tempos do velho, bom e sábio 
Kong Fu. O da fi losofi a e não 
o de Hollywood. Confúcio en-
sinou a seus discípulos que na 
diplomacia não se pode perder 
a “face”, ou seja que as palavras 
e promessas deveriam ser pen-
sadas e meditadas antes de ser 
transmitidas  para o adversário. 
Ainda mais quando ele era nada 
mais, nada menos que a maior 
potência econômica e militar 
da Terra. 

Uma vez assinado um tra-
tado, ou divulgada uma infor-
mação, não se poderia mais 
voltar atrás, sob a punição de 
se perder “face”. Em outras 
palavras, perder força de 
negociação e cair no descré-
dito no conjunto das nações. 
Portanto, o departamento de 
política externa era um dos 
mais sensíveis e por isso o go-
verno o acompanhava de perto. 
Qualquer deslize e as negocia-
ções entre polidos diplomatas 
poderiam ser substituídas pela 
guerra. Algum guru já disse que 
que quando as negociações se 
esgotam falam os fuzis.

O comércio era a principal 
atividade para um mundo 
cada vez mais conhecido e 
explorado.  As rotas marítimas 
baratearam o frete e tonela-
das de produtos cruzavam 
os mares e despejados nos 
portos do importadores. Os 
responsáveis pelas economias 
nacionais estavam sempre de 
olho no resultado da balança de 
comércio e se o país estava acu-
mulando riquezas ou vendo-as 
serem drenadas para as nações 
capitalistas avançadas. 

Os investidores, de todo o 
tamanho, por sua vez não des-
grudavam os olhos dos resulta-
dos das bolsas de valores que 
avaliavam quanto poderiam 
lucrar com os dividendos das 
empresas. Ou perder. Por isso 
era  considerado inadmissível 
que a China impusesse um 
aumento das tarifas sobre 
importados e obstáculos para 
a utilização dos portos no seu 

litoral. Livre comércio era a 
bandeira agitada no mundo. 

Contudo se ela era desfralda-
da para a conquista dos merca-
dos chineses, a recíproca não 
era verdadeira. A bandeira do 
livre comércio era substituída 
pelo protecionismo, tão antigo 
quanto os primórdios do ca-
pitalismo ainda na época das 
navegações de portugueses e 
espanhóis. Mas agora o mundo 
era diferente e a economia 
também.

A pressão econômica sobre 
a China parecia não arrefecer. 
Aumentou com a presença 
dos interesses imperialistas 
americanos. O conjunto de 
nações ocidentais encontrou 
uma forma efi caz de reverter 
a balança comercial favorável 
aos chineses. Os capitalistas 
ocidentais criaram uma rede 
asiática de produção de drogas 
e a destinaram aos portos da 
China. O comércio do ópio 
atingiu proporções assus-
tadoras uma vez que é uma 
droga poderosa e geradora de 
dependência química. 

Os portos estavam abar-
rotados de caixas de ópio e 
os comerciantes distribuíam 
pequenos cachimbos para que 
todos pudessem experimen-
tar a sensação de felicidade 
proporcionada pelo ópio. Às 
autoridades locais não restou 
outra alternativa se não proibir 
o consumo da droga, atacar os 
depósitos e jogar no mar todo 
o ópio confi scado. A represália 
veio imediatamente. Primeiro 
com as incursões da moderna 
e poderosa marinha britânica, 
depois com o apoio de outras 
potências ocidentais como a 
França e os Estados Unidos. 

Queriam a liberdade para 
que cada um decidisse se 
deveria ou não usar o ópio 
e livre comércio com portos 
abertos aos navios mercantes 
do ocidente. A China perdeu 
a guerra e a “face”. A dinastia 
corrupta, elitista, violenta con-
tra os que não se submetiam 
a sua vontade, foi obrigada a 
assinar uma série de tratados. 
Em nome da cultura ocidental, 
humanista, religiosa, progres-
sista o tráfi co se transformou 
em um comércio regular, legal 
e em pelo menos 50 portos 
chineses as pessoas tinham a 
liberade de receber a droga. 

Tudo sob a tutela dos navios 
de guerra ocidentais.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.

GGeral
CCOOLUUNA DOO HERÓÓDOOTOO

Heródoto Barbeiro (*)

Poder de 
negociação

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Carlos Alberto Ferraiuolo (*)

A nova lei defi ne como as empresas devem 
tratar os dados de funcionários e de clien-

tes, garantindo mais privacidade e direitos aos 
titulares dos dados como acesso, correção, 
eliminação, portabilidade e revogação de 
consentimento. As multas previstas para o 
descumprimento das normas da LGPD variam 
de 2% do faturamento bruto até R$ 50 milhões 
por infração. Mesmo com um pouco mais de 
prazo, os departamentos de RH não podem 
“relaxar” na implantação dos projetos de revisão 
de seus procedimentos internos e contratos 
para atenderem as novas normas. 

Eliana Fialho Herzog, advogada coordenadora 
do Comitê Especial da LGPD da Federasul (Fede-
ração de Entidades Empresariais do Rio Grande 
do Sul) aconselha o RH a iniciar a adequação à 
LGDP com a catalogação dos ativos (de dados) 
mantidos pela empresa, identifi cando os dados 
pessoais disponíveis e a real necessidade de 
guarda e tratamento desses dados, avaliando quais 
podem ser enquadrados na categoria de sensíveis.

Junto com o desenvolvimento de uma nova 
Política de Governança e programas de cons-
cientização das novas regras, o processo de 
catalogação permitirá realizar um mapeamento 
detalhado dos dados pessoais tratados pela 
empresa e do seu ciclo de vida., identifi cando:

Quais são os dados armazenados atu-
almente

Quais são os dados que devem ser legal-
mente mantidos – para atendimento do 
eSocial, por exemplo

Quais são os dados imprescindíveis ao 
desenvolvimento da atividade laboral – 
formação, registro profi ssional, certidões 
negativas, etc.

Entenda o impacto da LGPD para a gestão de documentos do RH

Por quanto tempo será necessário man-
ter esses dados armazenados

Como proteger os dados armazenados.
Quais são os dados disponíveis e que 

podem ser descartados
Quais são os dados que devem ser 

mantidos e dependem de autorização do 
colaborador titular para armazenamento 
e tratamento

Avaliando cada etapa dos processos de RH

É com esse conhecimento dos ativos de dados 
que fazem parte do RH, envolvendo funcionários, 
candidatos a vagas de emprego e prestadores 
de serviços, como a empresa responsável pela 
gestão de documentos, que iremos avaliar como 
a LGPD afeta cada um dos processos. 

Os líderes de RH devem começar avaliando o 
sistema de armazenamento de currículos no ban-
co de dados da empresa. É preciso garantir que 
políticas de acesso estejam implantadas e que a 
infraestrutura de TI conte com soluções de segu-
rança que impeçam o vazamento de informações. 

Em segundo lugar, todos os funcionários 
devem ter conhecimento de quais dados 
pessoais são necessários para cumprimento 
de obrigações legais e quais podem ser consi-
derados sensíveis, como informações médicas 
que podem, inclusive, ser compartilhadas com 
operadoras de planos de saúde. 

Nesse caso, devem ser incluídas cláusulas 
específi cas nos contratos de trabalho onde o 
funcionário concorda com o tratamento que 
será dado aos seus dados pessoais para uma 
determinada fi nalidade – no caso inclusão no 
plano de saúde corporativo. E o contrato entre 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem nova data para entrar em vigor: dezembro de 2020 – anteriormente o prazo era 
agosto do mesmo ano

a empresa e a operadora de saúde também deve 
ser revisto, de modo a garantir a conformidade 
com a LGPD. O fornecedor deve incluir as suas 
obrigações de proteção de dados no contrato 
para refl etir os novos requisitos de segurança.

Mantendo a conformidade na gestão de 

documentos do RH

A nova Política de Governança precisa contar 
com regras de acesso aos dados bem defi nidas. 
Os funcionários responsáveis pela folha de 
pagamento, por exemplo, devem ter acesso a 
quais informações? Quais informações poderão 
ser consultadas pelos médicos do trabalho? 
Essa graduação de escala de acesso pode ser 
implantada via regras de permissão nas senhas 
disponibilizadas para acessar o sistema de ges-
tão de documentos. Além disso, o sistema de 
gestão de documentos precisa fornecer uma tri-
lha de auditoria segura para cada ação em cada 
documento, identifi cando data, funcionário e 
alterações, garantindo a segurança dos dados. 

E, fi nalmente, não podemos esquecer do 
elemento humano: nenhuma tecnologia será 
capaz de impedir que um funcionário perca 
um arquivo de pessoal em cópia impressa, 
esqueça um documento na máquina copiadora 
ou reenvie uma cadeia de e-mail que contenha 
dados sensíveis em alguma de suas mensagens. 
A solução? Treinamento e conscientização de 
todos os funcionários da empresa e também a 
implantação de um processo para notifi cação 
imediata em caso de suspeita de qualquer 
violação às normas da LGPD. 

(*) É Diretor de Tecnologia e Inovação da Access

Ele fez seu primeiro dis-
curso público desde a 
intensifi cação das ten-

sões comerciais com os Estados 
Unidos na semana passada. 
Pouco antes de Xi Jinping 
falar, o governo anunciou um 
crescimento surpreendente-
mente mais fraco nas vendas no 
varejo e na produção industrial 
em abril. 

A China anunciou que vai 
elevar as tarifas sobre US$ 60 
bilhões em produtos norte-
-americanos a partir de 1º de 
junho, em retaliação à decisão 
dos EUA de elevar as tarifas so-
bre US$ 200 bilhões em impor-
tações chinesas. O presidente 
chinês não fez referência direta 
às tensões comerciais nem aos 
Estados Unidos, concentrando-
-se em apresentar a China como 
um país que não ameaça e que 
é aberto a todos. A civilização 

O líder do ETA, Josu Terne-
ra, acusado pela Espanha de 
participar de um ataque em 
1987 cometido pelo grupo se-
paratista basco que matou 11 
pessoas, foi preso na França 
ontem (16). Ternera, de 69 
anos, também conhecido por 
José Antonio Urrutikoetxea, 
era o líder “mais procurado” 
do ETA em ambos os lados 
da Cordilheira dos Pireneus, 
disse o ministro do Interior 
espanhol em um comunicado.

Ele foi preso devido a man-
dado emitido por um tribunal 
de Paris que o condenou em 
junho de 2017 por integrar um 
grupo terrorista e o senten-
ciou a 8 anos de prisão, disse 
uma fonte judicial francesa. 
Ternera era fugitivo desde 
2002, quando a Suprema 
Corte da Espanha emitiu um 
mandado individual de prisão 
internacional contra ele por 
seu suposto envolvimento no 
ataque de 1987. À época ele 
era parlamentar no Parlamen-

O líder do ETA, Josu Ternera.

Presidente da China, Xi Jinping.

Áustria proíbe
véu islâmico em
escolas primárias

Os deputados da Áustria apro-
varam uma lei que proíbe o uso do 
véu islâmico em escolas primárias. A 
medida foi proposta pela coalização 
governista de extrema-direita. O 
texto não menciona explicitamente 
o véu islâmico. Ele se refere apenas a 
“qualquer vestimenta de infl uência 
ideológica que cubra a cabeça, todo 
o cabelo ou grande parte dele”. 
Fica, assim, subentendido que se 
refere ao véu.

Mas os representantes dos parti-
dos do governo, o Partido Popular 
Austríaco (ÖVP) e o Partido da 
Liberdade da Áustria (FPÖ), dei-
xaram claro que o alvo da lei é o 
véu islâmico. Um porta-voz do FPO 
disse que a lei “é um gesto contra 
o Islã político”. Já o deputado da 
OVP Rudolf Taschner afi rmou que o 
véu era um tipo de “submissão” das 
mulheres. Vestimentas masculinas, 
como o gorro muçulmano ou a quipá 
judaica, não se enquadram na lei.

O chanceler da Áustria, Sebas-
tian Kurz, ressaltou, porém, que é 
possível que sejam aceitos recursos 
à Corte Constitucional. Governos 
anteriores da Áustria já tinham proi-
bido véus que cobrem totalmente o 
rosto em tribunais, escolas e “espa-
ços públicos”, inclusive o uso deles 
por policiais, juízes, magistrados e 
promotores (ANSA).
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China prega abertura e diz que 
nenhuma civilização é superior

A China será mais aberta ao mundo, disse o presidente Xi Jinping na quarta-feira (15) chamando de 
“estúpidos” aqueles que acreditam em uma superioridade cultural

nhum país pode fi car sozinho, 
afirmou, possivelmente em 
referência à agenda “América 
Primeiro” do presidente norte-
-americano, Donald Trump. “As 
civilizações perderão a vitali-
dade se os países voltarem ao 
isolamento e se afastarem do 
resto do mundo”. 

A China manifestou preo-
cupação com os comentários 
divulgados na mídia norte-
-americana de uma autoridade 
do Departamento de Estado, 
que disse que os Estados Uni-
dos estavam envolvidos em 
‘uma luta com uma civilização 
realmente diferente’. “É estú-
pido acreditar que a raça e a 
civilização de alguém são supe-
riores às outras, e é desastroso 
reformular deliberadamente 
ou mesmo substituir outras 
civilizações”, concluiu Xi (Ben 
Blanchard/Reuter/ABr).

chinesa é um “sistema aberto”, 
que continuamente realiza 
trocas e aprende com outras 
culturas, incluindo o budismo, 
o marxismo e o islamismo, 
disse Xi.

“A China de hoje não é apenas 
a China. É a China da Ásia e a 
China do mundo. A China, no 
futuro, assumirá uma postura 
ainda mais aberta para abraçar 
o mundo”, acrescentou. Ne-

Homem “mais procurado” 
do ETA é preso na França

barricadas policiais na cidade 
de Saragoça em dezembro de 
1987, matando 11 pessoas, 
dentre elas, 6 crianças.

Estima-se que o grupo separa-
tista tenha matado mais de 850 
pessoas durante uma campanha 
guerrilheira que durou 50 anos, 
cujo objetivo era criar um Estado 
basco no norte da Espanha e 
sudoeste da França.

O ETA (Euskadi Ta Aska-
tasuna, ou Pátria Basca e 
Liberdade) declarou um ces-
sar-fogo em 2011 e entregou 
suas armas em abril de 2017, 
encerrando a maior insurgên-
cia armada da Europa Ociden-
tal. Foi anunciado em maio 
de 2018 que o grupo tinha 
desmantelado todas as suas 
estruturas. “A cooperação 
franco-espanhol demonstrou 
mais uma vez sua efi cácia”, 
disse o primeiro-ministro 
espanhol em exercício, Pedro 
Sánchez, em um comunicado 
que celebrava a prisão de 
Ternera (Reuters/ABr).

to regional basco.
Ele foi detido em uma opera-

ção conjunta entre a França e 
a Espanha na região alpina de 
Alta Saboia, próxima à fron-
teira francesa com a Suíça e a 
Itália. O ETA, cuja dissolução 
foi anunciada por Ternera no 
ano passado, bombardeou 
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SOS Abelha Sem Ferrão, promove um módulo educacional sobre a impor-
tância da preservação das abelhas em 177 escolas públicas das cidades de 
Cambará, Ribeirão Claro, Pouso Alegre e Jaboatão dos Guararapes, locais 
onde a empresa possui unidades fabris. A Iniciativa prevê a criação de dois 
meliponários (coleção de colmeias) em Cambará e Ribeirão Claro para 
oferecer refúgio às quatro espécies nativas de abelha sem ferrão (Jataí, 
Mandaçaia, Mirim Droryana e Manduri) e criar um local de estudo  sobre 
o comportamento das abelhas. O projeto fará a distribuição de material 
didático sobre as espécies sem ferrão, primeiro do país com foco infanto-
-juvenil sobre o tema, para mais de 60 mil crianças.

E - Design de Moda 
Entre os dias 4 e 5 de junho, no Centro de Eventos Pro-Magno, acontece 
o Inspiramais 2020_II - o principal salão de desing da América Latina, 
envolvendo toda a industria da moda nacional e reunindo o mercado 
de desing e moda do Brasil, América Latina Estados Unidos e países 
da Europa. O evento será norteado pelo tema Zen – consciência do 
próximo e respeito à individualidade, mostrando que o essencial é algo 
que benefi cie tanto as empresas quanto o consumidor. O projeto atua ao 
lado da indústria, com desenvolvimento de produtos baseados nos temas 
propostos, palestras nos estados polos de moda nacional, e pesquisas 
de referências mundiais, que se entrelaçam às características do Brasil. 
Mais informações e inscrições: (www.inspiramais.com.br).

F - Inovação da Indústria
Como a inovação e a tecnologia já estão transformando a sociedade? Quais 
promessas fazem para o futuro, do acesso à saúde ao papel do trabalho? As 
questões estarão no centro dos debates do 8º Congresso Brasileiro de Inovação 
da Indústria, que acontece nos dias 10 e 11 de junho, no São Paulo Expo. A 
iniciativa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Sebrae e faz 
parte da agenda da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). Líderes 
empresariais, acadêmicos, autoridades, além de especialistas internacionais 
e brasileiros discutirão os impactos da revolução digital sob diferentes pers-
pectivas e quais estratégias países e empresas têm adotado para avançar na 
corrida tecnológica. Saiba mais: (www.congressodeinovacao.com.br).

G - Setor Automotivo 
No próximo dia 27 (segunda-feira), das 8h às 18h, no São Paulo Expo, 

A - Brasil que Queremos 
O PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresarial) e a FECAP 
(Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) recebem Geraldo 
Alckmin, ex-governador de São Paulo, dentro da série de encontros o 
Brasil que Queremos – Desafi os da Sociedade, na próxima quinta-feira 
(23), às 8h30, na Avenida da Liberdade, 532. Alckmin exporá sobre as 
transformações da sociedade global, os impactos dessas transformações 
macroeconômicas na sociedade brasileira, os cenários político-econômi-
cos que permeiam a nação e o desafi o de se atuar por um novo processo 
civilizatório. O evento é aberto aos interessados e as inscrições podem 
ser feitas pelo email (pnbe@pnbe.org.br). 

B - Museu do Vinho
Criado para valorizar e incentivar a economia brasileira, o Mercado Enocria-
tivo chega a sua terceira edição reunindo 47 marcas. Acontece nos dias 1 
e 2 de junho, no Museu do Vinho (Rua Minas Gerais, 246 – Higienópolis). 
A curadoria é da chef, enóloga e empreendedora, Larissa Fin, do consa-
grado evento Vinho na Vila. Criando uma ponte entre empreendedores 
e consumidores fi nais, o evento reúne produtores brasileiros de vinhos e 
espumantes do mundo todo, além de gastronomia, moda, arte e design. Os 
visitantes podem prestigiar trabalhos exclusivos, criativos e sustentáveis, 
com opções de presentes e marcas que fogem do convencional. 

C - Observação de Aves
A USP, campus Butantã, recebe o tradicional Encontro Brasileiro de 
Observação de Aves (Avistar) entre hoje (17) e domingo (19). A pro-
gramação inclui palestras, ofi cinas, exposições, jogos para crianças, 
concurso literário e diversas outras atividades. Os temas: Filogenia das 
aves: por que você deveria saber mais sobre isso; Feira de aves da Amé-
rica do Sul; Abelhas brasileiras: um olhar sobre a diversidade ecológica; 
Os problemas que as aves enfrentam na cidade de São Paulo; e Aves 
de Galápagos. É um evento aberto ao público e para participar da feira, 
das exposições e das atividades não há necessidade de inscrição. Mais 
informações: (www.avistarbrasil.com.br/av19/index.php).

D - Meliponários em Escolas 
A General Mills Brasil, em parceria com o Instituto Melhores Dias e a ONG 

acontece a ABX19 - Automotive Business Experience, maior encontro de 
negócios do setor automotivo que visa entregar conteúdo e promover o 
relacionamento, com nove horas de rodadas de negócios. Essencial aos 
profi ssionais que atuam ou querem atuar no setor automotivo, o evento 
reune  135 palestrantes e 2 mil participantes. A indústria automotiva é 
o próximo horizonte de disrupção da sociedade e, pela primeira vez, um 
evento expressa a convergência que já está em curso no segmento, que 
passa a disputar a preferência do consumidor com startups de mobilida-
de e empresas de tecnologia. Mais informações: (www.abx19.com.br).

H - Energy Week
Entre os próximos dias 28 e 30, no Transamérica Expo Center, acontece 
a primeira edição da Energy Week, trazendo junto, paralelamente, dois 
grandes eventos do setor elétrico brasileiro, o Energy Solutions Show e 
o Brazil Windpower. Promovido pelo Grupo CanalEnergia, portfólio de 
energia da Informa Markets, o encontro deve se consolidar como o principal 
da área de energia elétrica, e o mais completo do setor. Reune um conjunto 
de fóruns setoriais e duas feiras de negócios orientadas para cadeias de 
produção e para consumidores comerciais e industriais de energia. Uma 
completa feira de negócios com soluções, inovações e tecnologias voltadas 
tanto para a cadeia produtiva, quanto para a cadeia de consumo de energia. 
Outras informações: (www.energysolutionsshow.com.br).

I - Escola em Quadrinhos
Os alunos de toda a rede estadual ainda podem produzir histórias em 
quadrinhos (HQ) para o concurso Escola em Quadrinhos, realizado em 
parceria entre a Secretaria Estadual da Educação, o Instituto Mauricio de 
Sousa e o Parque da Mônica. Serão premiadas as melhores HQs seja com os 
já conhecidos Mônica, Magali, Cebolinha e cia ou com personagens inéditos 
criados pelos alunos em três categorias: anos iniciais do Ensino Fundamental, 
anos fi nais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. As histórias precisam 
ser sobre o tema alimentação saudável. Precisam estar divididos em grupos 
de 3 a 5 alunos mais um professor orientador. Os trabalhos devem conter 
no máximo cinco folhas. Mais informações: (www.educacao.sp.gov.br).

J -  Inovação e Liderança
O Instituto Mauá de Tecnologia promove de segunda-feira (20) a 
sábado (25), a 2.ª edição da Semana Mauá de Inovação, Liderança e 
Empreendedorismo (SMILE), no campus de São Caetano do Sul. Com 
o tema “Cidades Inteligentes”, o evento objetiva integrar as áreas de 
Administração, Design e Engenharia e apresentar novas tendências do 
mercado, tecnologias, além de promover o contato entre empresas e 
profi ssionais. Entre os convidados, o fi lósofo Mario Sergio Cortella. É 
uma iniciativa em que o modelo de aula convencional é substituído por 
atividades práticas, mostrando que a diversidade de ideias e a integra-
ção das áreas são promotores do desenvolvimento. Mais informações e 
inscrições: (https://smile.maua.br/).
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A - Brasil que Queremos
O PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresarial) e a FECAP 

Febre aftosa é uma 

doença que fere a 

imagem do Brasil, 

segundo maior produtor 

de carne bovina do 

mundo e quarto maior 

produtor de carne suína

O programa de vacinação 
obrigatória do reba-
nho bovino brasileiro 

contra febre aftosa é uma das 
melhores iniciativas da pecu-
ária nacional para impedir o 
aparecimento de uma doença 
que, comprovadamente, causa 
sérios prejuízos econômicos 
para os criadores e irreparáveis 
danos à imagem do Brasil como 
fornecedor de carne bovina. 

Mesmo assim, o Plano Nacio-
nal de Erradicação da Febre 
Aftosa deverá, muito em breve, 
acabar com a vacinação con-
tra a doença, sob o pretexto 
de que, livre da aftosa sem 
vacinação, nosso país terá as 
portas do mercado internacio-
nal de carnes (bovina e suína) 
escancaradas para a produção 
nacional. Porém, também é 
fato que a vacinação contra 
essa terrível enfermidade pro-
tege de maneira inquestionável 
os rebanhos brasileiros. Tanto 
é verdade que o último caso 
ocorreu em 2006. 

Não questiono a proposta de 
fi m da vacinação. Claro, o ideal 
é deixar de vacinar o gado. Mas 
questiono a maneira como o 
processo está sendo condu-
zido. Parece que se pretende 
acelerar a decisão, quando o 
que importa na verdade não 
é o possível ganho econômico 
com o eventual crescimento 
das exportações de carnes, 
mas a efetiva proteção do 
rebanho brasileiro contra a 
febre aftosa. Analisando mais 
profundamente essa questão, 
me pergunto se nós, pecu-
aristas, seremos realmente 
benefi ciados com o prematuro 
fi m da vacinação obrigatória. 
Seremos?

Considero absolutamente 
aceitável o custo anual de cer-
ca de R$ 3,00 por duas doses 
de vacina, aplicadas em duas 

oportunidades no ano.
Então, com o fi m próximo 

da vacinação obrigatória, vou 
economizar R$ 3,00 por cabeça 
de gado. Mas o que vou ganhar 
a mais pela arroba comerciali-
zada com o frigorífi co? Será que 
somente o custo da vacina/ano 
é sufi ciente para eu arriscar 
a sanidade do meu rebanho 
contra uma doença traiçoeira 
como a aftosa? Não estou 
convencido.

O ponto central dessa ques-
tão é que, como pecuarista, 
quero ter tranquilidade de 
que a aftosa não me incomoda, 
que meus animais estão pro-
tegidos. Hoje estou tranquilo. 
Sem a vacinação, certamente 
dormirei mais preocupado. O 
que também está merecendo 
uma explicação mais detalhada 
das autoridades é que com o 
fi m da vacinação obrigatória 
os pecuaristas não poderão 
imunizar mais os seus animais 
contra a aftosa. 

Em outras palavras: hoje, 
a vacinação é exigida por lei; 
depois, se você vacinar será 
punido pela mesma lei. Tem 
também a questão das frontei-
ras secas. O Brasil tem mais de 
17 mil km de divisas com países 
vizinhos. Eles já avisaram que 
não deixarão de vacinar seus 
animais. Mas o que acontece se 
os seus bovinos ultrapassarem 
as fronteiras e vierem para o 
lado brasileiro? Estamos real-
mente preparados para vigiar 
com efi cácia o tráfego de bo-
vinos com os países vizinhos? 

E se, por ventura, houver 
algum surto. Claro, o vírus da 
aftosa pode ser transmitido 
pelo ambiente. Teremos va-
cina em estoque para tomar 
medidas rápidas e efi cazes? 
- São muitas perguntas sem 
respostas claras. Não consigo 
entender para que acelerar 
esse processo, sendo que o 
programa de vacinação obri-
gatória funciona muito bem. 

O tempo dirá se vamos co-
memorar vitória ou vamos la-
mentar uma dolorosa derrota.

 
(*) - É pecuarista, proprietário da 

Casa Branca Agropastoril, programa 
de melhoramento genético das raças 

Angus, Brahman e Simental.

Paulo de Castro Marques (*)

Alegando riscos à segurança 
nacional, o Departamento 
de Comércio dos Estados 
Unidos anunciou que inse-
riu a fabricante chinesa de 
telecomunicação Huawei 
e mais 70 afi liadas em uma 
“lista negra”. Na prática, 
isso difi culta que a compa-
nhia compre componentes 
e materiais tecnológicos de 
empresas norte-americanas 
sem autorização prévia do 
governo. Consequentemente, 
como a Huawei depende dos 
componentes para fabricar 
seus produtos, irá se prejudi-
car no mercado. 

O secretário de Comércio 
dos EUA, Wilbur Ross, afi r-
mou que o presidente Donald 
Trump apoia a decisão que 
vai “impedir que tecnologia 
americana seja usada por enti-
dades estrangeiras de maneira 
que possa potencialmente 
minar a segurança nacional ou 
interesses de política externa 

Nas outras 13 unidades, a 
taxa manteve-se estável. 
Na comparação com o 

primeiro trimestre de 2018, no 
entanto, apenas quatro unida-
des da Federação tiveram au-
mento da taxa de desemprego.

Na passagem do último tri-
mestre de 2018 para o primeiro 
trimestre deste ano, as maiores 
altas da taxa de desemprego 
foram observadas no Acre (de 
13,1% para 18%), Goiás (de 8,2% 
para 10,7%) e Mato Grosso do Sul 
(de 7% para 9,5%). Na compara-
ção com o primeiro trimestre de 
2018, os estados que registraram 
alta na taxa foram Roraima (de 
10,3% para 15%), Acre (de 
14,4% para 18%), Amazonas 
(de 13,9% para 14,9%) e Santa 
Catarina (de 6,5% para 7,2%).

Já os estados que tiveram 
queda na taxa, nesse tipo de 
comparação, foram Pernam-
buco (de 17,7% para 16,1%), 
Minas Gerais (de 12,6% para 
11,2%) e Ceará (de 12,8% para 
11,4%). A taxa de subutilização  
foi a maior dos últimos da série 
histórica (iniciada em 2012) em 
13 das 27 unidades da Federa-
ção. As maiores taxas foram ob-
servadas no Piauí (41,6%), Ma-

Em relação ao tempo de procura de emprego, 45,4% dos 

desocupados estavam entre um mês e um ano em busca de 

trabalho.

O Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10) registrou infl ação de 
0,7% em maio deste ano, taxa 
inferior ao 1% observado em 
abril. De acordo com a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), com 
o resultado, o IGP-10 acumula 
taxas de 3,27% no ano e de 
8,02% em 12 meses.

A queda do IGP-10 foi provo-
cada por taxas de infl ação me-

nores nos três subíndices que 
compõem o indicador. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, caiu de 
1,19% em abril para 0,84% em 
maio. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, 
recuou de 0,73% para 0,47% no 
período. Já o Índice Nacional de 
Custo da Construção passou de 
0,35% para 0,31% (ABr).

Cresceu a venda de 
passagens aéreas 
para idosos 

As vendas de passagens 
aéreas para a terceira idade 
cresceram 22,94% no primeiro 
trimestre deste ano em com-
paração com o mesmo período 
do exercício anterior. É o que 
revela recente pesquisa da 
agência virtual ViajaNet, que 
comparou o volume de bilhetes 
negociados na plataforma entre 
janeiro e março de 2018 e 2019.

O crescimento nas vendas de 
passagens para os passageiros 
acima de 65 anos é refl exo 
também do maior volume de 
busca registrado no site Viaja-
Net no período. Entre janeiro 
e março de 2019, as pesquisas 
feitas na plataforma por este 
público cresceram 46,43% em 
comparação com o primeiro 
trimestre do ano anterior.

Segundo Gustavo Mariotto, 
head of marketing do ViajaNet, 
os passageiros acima de 65 anos 
são, de fato, um potencial con-
sumidor para as companhias 
aéreas. “O mercado de turismo 
é um dos setores mais bem 
preparados para atender esse 
público. E as empresas do ramo 
sempre buscam facilitar ao 
máximo as opções de viagens, 
estadia e passeios”, declara o 
executivo (AI/ViajaNet).

Taxa de desemprego cresceu 
em 14 estados no 1º trimestre
A taxa de desemprego cresceu em 14 das 27 unidades da Federação no primeiro trimestre, na 
comparação com o último trimestre do ano passado, segundo dados da pesquisa divulgada ontem (16) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)

IGP-10 registra taxa de 0,7% 

de trabalhadores sem carteira 
foram observadas no Maranhão 
(49,5%), Piauí (47,8%) e Pará 
(46,4%), e as menores, em Santa 
Catarina (13,2%), no Rio Grande 
do Sul (18,0%) e Rio de Janeiro 
(18,4%) (ABr).

ranhão (41,1%), Acre (35%), 
na Paraíba (34,3%), no Ceará 
(31,9%) e Amazonas (29,2%). 
A taxa média de subutilização 
no país foi de 25%, também a 
maior da série histórica.

Os maiores percentuais de 

trabalhadores com carteira assi-
nada estavam em Santa Catarina 
(88,1%), no Rio Grande do Sul 
(83,2%) e Rio de Janeiro (81,8%) 
e os menores, no Maranhão 
(50,3%), Piauí (52,5%) e Pará 
(53,0%). As maiores proporções 

Em relação ao tempo de procura de emprego, 45,4% dos desocupados estavam entre

um mês e um ano em busca de trabalho.
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EUA colocam gigante chinesa 
Huawei em ‘lista negra’

“Impedir que tecnologia americana seja usada por entidades 

estrangeiras de maneira que possa potencialmente minar a 

segurança nacional ou interesses de política externa dos EUA”

dos EUA”. Separadamente, 
Trump assinou na quarta-feira 
(15) um decreto impedindo 
empresas do país de usarem 
equipamentos de telecomuni-
cações feitos por companhias 
consideradas como risco à 
segurança nacional.

Por sua vez, a China criticou a 
medida. O porta-voz do Ministério 

do Comércio de Pequim, Gao 
Feng, afi rmou que o país se 
opõe fortemente à imposição 
unilateral de sanções. “A China 
já enfatizou várias vezes que o 
conceito de segurança nacional 
não deve ser abusado e não 
deve ser utilizado como um 
instrumento de protecionismo 
comercial”, alegou Gao (ANSA).
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Milícia: o vácuo
do Estado gera

o poder paralelo
As milícias vêm 

tomando conta dos 

noticiários político e 

policial do país

Descritas nominalmente 
no novo pacote anti-
crime do Ministro da 

Justiça, Sérgio Moro, estas 
facções se expandem em diver-
sos estados, principalmente no 
Rio de Janeiro, onde dominam 
até o aluguel de prédios nas 
periferias, como investigado 
no caso do último dia 12 de 
maio, quando um conjunto 
habitacional irregular desabou 
na comunidade da Muzema, 
zona oeste da cidade. Mas por 
que as Milícias crescem?

O vácuo deixado pelo Estado 
sempre precisa ser ocupado. É 
neste momento que surgem os 
poderes paralelos. Quando não 
existe, por parte dos gover-
nantes, políticas para prover 
segurança, moradia, sanea-
mento básico, gás, luz, entre 
outros itens de sobrevivência 
para os mais carentes, alguém 
toma esta responsabilidade em 
troca de dinheiro e poder. 

É a privatização das res-
ponsabilidades. Mas o preço 
é bastante alto e quem paga, 
mais uma vez, é o lado mais 
fraco da corda: a população.

Mas quem são os milicianos? 
São parte do Estado, travesti-
dos de organizações ‘privadas’. 
Os mesmos que, do outro lado 
da moeda, também sofrem 
com o abandono dos políticos, 
mas possuem um pouco mais 
de acesso ao poder para se 
‘virarem’. 

Policiais, que trabalham com 
salários ínfi mos e com condi-
ções precárias, enxergam uma 
oportunidade. Agentes públi-
cos, atolados em burocracias 
arcaicas e riscos não assumidos 
como, por exemplo, morrer por 
não liberar um ‘gato’ de luz ou 
uma obra irregular. 

A falta de políticas públicas 
devasta as duas metades: os 
que prestam os serviços clan-

destinos e os que precisam 
de tais serviços. Este ciclo se 
retroalimenta. Assim como os 
cartéis do tráfi co, as milícias 
utilizam também a mão de obra 
ociosa de uma população que 
não encontra a oportunidade 
do crescimento de renda pela 
educação. A escolha é única 
para quem não tem nem o 
que comer. 

Organizadas e intrínsecas 
nas raízes mais fortes de um 
Estado falido, as milícias 
crescem e são cada vez mais 
difíceis de serem combatidas. 
Como acabar com o inimigo 
se ele é o próprio braço que 
deveria derrotá-lo? 

É um câncer. Uma doença 
difícil de ser curada, mas o 
remédio está ao alcance dos 
nossos políticos há muito 
tempo. Ocupar os espaços 
deixados é caminho. Onde 
falta moradia, casas. Onde falta 
educação, escolas. Onde falta 
infraestrutura, saneamento 
básico, luz e água. Este é o 
tratamento a longo prazo.

Em curto prazo são neces-
sárias grandes investigações 
isentas e independentes e 
leis mais duras para quem faz 
parte do crime organizado. 
Inteligência policial integrada 
em todo o país, além de salários 
e estrutura dignas para o risco 
assumido ao enfrentar estas 
facções. 

Este ‘vírus’ é uma versão 
mais grave do crime organiza-
do, pois já entendeu como se 
esconder e se expandir dentro 
do poder legislativo, executivo 
e jurídico. Somente com este 
coquetel e muita paciência 
conseguiremos evitar o domí-
nio das milícias. Nota médica: 
o tratamento deve ser iniciado 
o mais rápido possível, antes 
que seja tarde para salvar o 
paciente. 

 
(*) - Mestrado em administração 
de empresas, MBA em fi nanças 
e  pós-graduações nas áreas de 

marketing e negócios, é especialista 
em segurança e diretor da CAME do 

Brasil (www.came-brasil.com).

Marco Antônio Barbosa (*)

O governo dos Estados Unidos 
(EUA) anunciou a suspensão 
imediata de todos os voos co-
merciais e de carga que tenham a 
Venezuela como origem ou des-
tino, citando como justifi cativa 
preocupações com segurança 
nos aeroportos venezuelanos. 
O Departamento de Transpor-
tes americano informou que a 
ordem foi dada em acordo com 
os departamentos de Estado e 
de Segurança Interna.

“As condições na Venezuela 
ameaçam a segurança dos 
passageiros, das aeronaves e da 
tripulação que viajam para ou a 
partir desse país”, diz uma carta 
enviada pela pasta de Seguran-
ça Interna à de Transportes 
solicitando a suspensão dos 
voos. A secretária de Transpor-
tes, Elaine L. Chao, justifi cou 
a medida com base em uma lei  

que autoriza a suspensão dos 
serviços de companhias aéreas 
entre os Estados Unidos e outro 
país, quando houver condições 
nos aeroportos que ameacem 
“a segurança de passageiros, 
aeronaves ou tripulação”.

A medida é adicional à no-
tifi cação feita no último dia 1º 
de maio pela Administração 
Federal de Aviação, que proibia 
os operadores de aeronaves e pi-
lotos certifi cados pelos Estados 
Unidos de voarem abaixo de 26 
mil pés sobre território vene-
zuelano, também por razões de 
segurança. A medida deve ter 
mais impacto nos voos de carga 
e menos no transporte de pas-
sageiros, já que, em meio à crise 
no país, muitas companhias 
aéreas internacionais já haviam 
parado de voar para a Venezuela 
(Deutsche Welle/ABr).

O ex-secretário das Relações 
Exteriores do Reino Unido Bo-
ris Johnson, um dos principais 
defensores do Brexit, anunciou 
ontem (16) que concorrerá à li-
derança do Partido Conservador 
e, por consequência, ao cargo 
de primeiro-ministro. Também 
ex-prefeito de Londres, Johnson 
renunciou ao comando da diplo-
macia do país em julho passado, 
por discordar da abordagem 
da premier Theresa May nas 
negociações do Brexit. 

O ex-secretário defende um 
rompimento mais duro com a 
União Europeia, até mesmo 
sem acordo. “Naturalmente, 
concorrerei”, disse Johnson 
durante um evento em Man-
chester, ao ser questionado se 
disputará a liderança do Partido 
Conservador após a saída de 
May, que prometeu renunciar 
caso o Brexit seja aprovado pelo 
Parlamento britânico. Após 

Boris Johnson, rival de 

Theresa May no Partido 

Conservador.

Prefeito 
de Nova 
York é pré-
candidato 

O prefeito de Nova York, 
Bill de Blasio, anunciou 
ontem (16) que concorrerá 
às eleições presidenciais de 
2020 dos Estados Unidos. Ele 
irá disputar as primárias do 
Partido Democrata. De Blasio, 
de 58 anos, divulgou um vídeo 
no qual ataca o presidente 
Donald Trump. “Não recuem 
diante de um valentão”, disse. 

“Como presidente, vou en-
frentar os ricos, vou assumir 
as grandes corporações, não 
vou descansar até que este 
governo sirva aos trabalha-
dores”, afi rmou o prefeito. 
No mês passado, De Blasio 
se envolveu em uma polêmica 
com o presidente Jair Bolso-
naro, chamando-o de “racista, 
homofóbico e destrutivo”. 

O prefeito afi rmou que o 
brasileiro não era bem-vindo 
para receber uma homenagem 
em Nova York. Com isso, Bol-
sonaro, que está atualmente 
nos EUA, mudou seus planos 
para receber o prêmio no 
Texas (ANSA).

O economista participou, 
ontem (16), de uma 
audiência na Comissão 

Mista do Congresso Nacional. 
Lembrou que o índice chegou 
a 10,7% em 2015, quando 
muitos acreditavam que o BC 
não fosse capaz de controlar o 
processo infl acionário; mas, a 
boa condução da política mo-
netária, baseada na cautela e 
serenidade, permitiu retomar 
o controle da situação, tanto é 
que a expectativa está mantida 
em torno de 4% para 2020 e 
2021.

Pressionado pelos parla-
mentares em relação à ne-
cessidade de queda da Selic, 
Campos Neto disse que a taxa 
está no seu patamar mínimo 
histórico (6,5%) e que é pre-
ciso levar em conta também 
o cenário internacional, as 
reformas em tramitação no 
Parlamento e o quanto é possí-
vel crescer sem gerar infl ação. 
“O melhor jeito de crescer de 
forma estável é ter infl ação 
sob controle. Já tivemos ex-
periências no passado de fazer 
crescer a economia, mantendo 
a infl ação mais alta. A Argenti-
na, por exemplo, decidiu que 
não queria subir juro e subiu 
a meta da inflação. Trocar 
inflação controlada e com 

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (ao centro), participou de audiência na 

Comissão de Mista de Orçamento.
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Na reunião de quarta-feira 
(15), a Comissão de Ciência e 
Tecnologia, do Senado apro-
vou o requerimento do sena-
dor Flávio Arns (Rede-PR) 
para realização de audiência 
pública, conjuntamente com 
a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, sobre a regulação do 
mercado de criptoativos no 
Brasil, sob a perspectiva da 
proteção ao consumidor e da 
defesa da ordem econômica 
nacional.

Os criptoativos são mais co-
nhecidos como criptomoedas, 
e têm como exemplo o Bitcoin, 
o Ethereum, o Litecoin e o 
Monero. São moedas virtuais 
que têm origem em uma tec-
nologia chamada blockchain, 
que pode ser entendida 
como um livro caixa digital, 
transparente, com segurança 
reforçada, distribuído por 
vários computadores pelo 
mundo. O blockchain permite 
mais agilidade nos registros 
contábeis e reduz os custos 
das transferências de recursos 
internacionais.

Arns alega que criptomo-

Izalci e as ‘informações 
negativas’ na comunicação 

A quantidade de informações 
negativas, que aparecem diaria-
mente nos veículos de comuni-
cação, tem causado mal-estar na 
população, disse o senador Izalci 
Lucas (PSDB-DF) ontem (16). 
Por isso, prometeu que seus pro-
nunciamentos darão visibilidade a 
iniciativas e acontecimentos bons 
e positivos do Brasil.

A sanção da Lei 13.827/2019, 
que facilita a aplicação de medidas 
protetivas de urgência para mu-
lheres ou a seus dependentes, em 
casos de violência doméstica ou 
familiar, foi o primeiro caso men-
cionado pelo senador. Para ele, 
“medidas como essa, que salvam 
vidas, devem ser comemoradas”.

Outro acontecimento que 
mereceu destaque, disse Izalci 
Lucas, foi a assinatura do de-
creto de canonização da Irmã 
Dulce, pelo Papa Francisco na 
última segunda-feira; e o pro-
jeto Horta, desenvolvido pela 
Escola de Educação Infantil 
Alziro Zarur, da LBV, que tem 
como objetivo mudar os hábitos 
alimentares e ensinar sobre a 
importância da alimentação 
saudável à crianças e famílias de 
baixa renda. “É impressionante 
como você abre os jornais, os 
veículos de comunicação de um 
modo geral, e só vê notícia ruim. 
Por isso, eu vou fazer um con-
traponto agora todos os dias, 
eu vou dar notícias boas. Isso 
faz bem!”, disse (Ag.Senado).

Criptomoedas não são emitidas nem garantidas por bancos.
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A mulher encarcerada tem 
sido invisível para a sociedade 
brasileira e para os respon-
sáveis pela gestão da política 
carcerária do país,  afi rmou 
ontem (16) o senador Jorge Ka-
juru (PSB-GO). Ele mencionou 
dados segundo os quais metade 
dessas mulheres tem menos de 
29 anos, 67% são negras, 50% 
não concluiu o ensino funda-
mental e 80% são mães.

Para o parlamentar, a au-
sência de informações dignas 
de confi ança tem difi cultado 
a formulação de políticas pú-
blicas que permitam ao gestor 
enfrentar com sucesso toda 
a problemática do sistema no 
Brasil. De acordo com dados de 
2015 do Ministério da Justiça, 
apresentados pelo senador, em 
15 anos, o número de mulheres 
presas no país cresceu 567%, 
levando o Brasil a ter a quinta 
maior população carcerária 
feminina do mundo. 

Kajuru classifi cou os números 

Senador Jorge Kajuru (PSB-GO).
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Presidente do Banco Central garante 
que a infl ação está sob controle

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afi rmou que, apesar da ligeira alta recente, a 
infl ação segue sob controle e “ancorada em torno da meta” para os próximos anos

credibilidade por crescimento 
é voo de galinha”, opinou.

O elevado spread bancário 
existente no Brasil foi alvo de 
críticas dos parlamentares, 
que questionaram a grande 
diferença entre a remuneração 
que o banco paga ao investidor 
para captar um recurso e o 
quanto esse banco cobra para 
emprestar o mesmo dinheiro. O 
presidente do BC reconheceu 
o problema e disse que existe 
um conjunto de variáveis que 

precisam ser atacadas. Ele 
negou que a simples concentra-
ção bancária seja responsável 
pelo problema. Segundo ele, a 
questão abrange principalmen-
te quatro fatores: o alto custo 
operacional, o custo fi nanceiro, 
o lucro dos bancos e a inadim-
plência.

O presidente do BC reco-
nheceu que o esfriamento da 
atividade econômica levou a 
uma alta chance de recuo do 
PIB no primeiro trimestre deste 

ano. Segundo ele, os constantes 
choques na economia ao longo 
de 2018 continuam dando 
reflexos. “Embora tendam 
a decair com o tempo, seus 
efeitos persistem. Além disso, 
incertezas sobre o ambiente 
tem efeitos adversos sobre 
a atividade econômica. Essa 
incerteza afeta decisões de 
investimentos, que precisam de 
previsibilidade sobre cenários 
futuros”, avaliou o economista 
(Ag.Senado). 

Comissão do Senado debate 
regulamentação das bitcoins

edas não são emitidas nem 
garantidas por banco ou auto-
ridade monetária. No Brasil, 
por exemplo, as empresas 
que negociam ou fazem a 
intermediação desses ativos 
virtuais (conhecidas como 
exchanges) agem livremente 
no mercado sem supervisão 
ou fiscalização de órgãos 
governamentais.

“A falta de regulamentação 
e fiscalização desse setor 
representa sérios riscos aos 

consumidores e à higidez da 
ordem econômico-fi nanceira, 
diante da possibilidade de uso 
de tais ativos virtuais para o 
fi nanciamento de atividades 
ilegais diversas, tais como 
lavagem de dinheiro, evasão 
de divisas e tráfi co de entor-
pecentes, ou mesmo para a 
obtenção de ganhos ilícitos, 
como a criação de pirâmides 
fi nanceiras e outros mecanis-
mos fraudulentos”, afi rmou 
(Ag.Senado).

Boris Johnson se candidatará 
à sucessão de May

Mulher encarcerada ‘é invisível’
à sociedade

como alarmantes e disse haver 
urgência para se tirar a mulher 
encarcerada de sua invisibi-
lidade, que leva a inúmeras 
situações de injustiça. 

“De 37.800 presidiárias no 
país, das 1.420 unidades pri-
sionais do Brasil, apenas 103 
são exclusivamente femininas 
e 239 são consideradas mistas. 

As presidiárias enfrentam obs-
táculos que lhes são específi cos, 
especialmente na limitação 
das instalações recreativas, 
no atendimento específico 
de saúde e no atendimento 
de produtos mínimos de so-
brevivência específicos das 
mulheres”, afi rmou o senador 
(Ag.Senado).

três derrotas na Câmara dos 
Comuns, a premier pretende 
submeter o texto a uma nova 
votação no início de junho, mas 
ainda busca um acordo com 
a oposição para solucionar o 
impasse (ANSA).

Estados Unidos suspendem 
voos para a Venezuela
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      Controladora     Consolidado
Ativo  Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  5 55.272 18.741 55.307 18.817
Contas a receber de clientes  6 26.896 12.239 27.376 13.087
Estoques  7 25.259 21.611 25.879 21.807
Impostos a recuperar  8 746 316 1.051 460
Adiantamento a fornecedores   2.343 2.040 2.343 2.077
Outros ativos   2.358 3.619 3.114 3.619
Outros Créditos  19 4.005 4.291 4.005 4.291
Total do ativo circulante   116.879 62.857 119.075 64.158
Não circulante
Realizável a longo prazo
Outros ativos   3431 1005 3182 1005
Partes relacionadas  9a 2.059  1.986
Partes relacionadas - empréstimo  9b 5.493 1.714
Investimentos  10 5.453 6.295
Imobilizado  12 60.123 59.371 60.123 59.437
Intangível  13 69.509 76.742 85.244 92.660
Total do ativo não circulante   146.068 145.127 150.535 153.102
Total do ativo   262.947 207.984 269.610 217.260

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

      Controladora     Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
Fornecedores e outras obrigações  14 16.796 16.974 17.191 17.697
Empréstimos  17 6.079  6.079
Salários, encargos e férias a pagar  15 5.219 5.667 5.219 5.667
Adiantamento de clientes  16 1.160 2.954 1.160 2.954
Provisões diversas   2.383 1.277 2.383 1.277
Impostos e contribuições a recolher   2.040 1.317 2.099 3.124
Outros passivos   1.159 376 1.208 517
Outra obrigações  19   4.005 4.291
Total do passivo circulante   34.836 28.565 39.344 35.527
Não circulante
Provisão para contingências  18 184 217 184 217
Empréstimos  17 20.937  20.937
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos  20   2.155 2.314
Outras contas a pagar  21 2.279 2.484 2.279 2.484
Total do passivo não circulante   23.400 2.701 25.555 5.015
Total do passivo   58.236 31.266 64.899 40.542
Patrimônio líquido
Atribuído aos acionistas da
Controladora
Capital social  22 390.698 324.639 390.698 324.639
Capital a integralizar  22 (15.165) (22.816) (15.165) (22.816)
Reserva de capital  22 2.200 364 2.200 364
Prejuizos acumulados  22 (173.022) (125.469) (173.022) (125.469)
Total do patrimônio líquido   204.711 176.718 204.711 176.718
Total do passivo e patrimônio líquido   262.947 207.984 269.610 217.260

Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

        Controladora  Consolidado
  Nota 2018 2017 2018 2017
Operações continuadas
Receita  23 103.233 59.186 104.116 59.599
Custo dos produtos vendidos  24 (73.489) (30.393) (73.782) (31.227)
Lucro bruto   29.744 28.793 30.334 28.372
Despesas com vendas  24 (33.252) (14.110) (33.811) (14.398)
Despesas administrativas e gerais  24 (41.023) (39.370) (40.543) (40.509)
Outras/(despesas) e receitas 
 operacionais, liquidas  24 268 (1.645) (682) (1.841)
Equivalência patrimonial  10 (820) (2.140)
Prejuízo operacional   (45.083) (28.472) (44.702) (28.375)
Receitas financeiras  25 1.322 1.463 1.326 1.540
Despesas financeiras  25 (3.792) (1.344) (4.177) (1.518)
Receitas (despesas) 
 financeiras, líquidas   (2.470) 119 (2.851) 22
Prejuízo do exercício   (47.553) (28.353) (47.553) (28.353)
Quantidade de ações ao fim de 
 cada exercício   559.774.950 432.547.662 559.774.950 432.547.662
Prejuizo por ação   (0,08) (0,07) (0,08) (0,07)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais
     Controladora     Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Resultado líquido do exercício  (47.553) (28.353) (47.553) (28.353)
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício  (47.553) (28.353) (47.553) (28.353)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

     Controladora     Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do período  (47.553) (28.353) (47.553) (28.353)
Ajustes de
Resultado de controladas reconhecido por 
 equivalência Patrimonial  820 2.140
Complemento de Perda Estimada para créditos 
 de liquidação duvidosa  110 346  456
Provisão/baixa de obsolescência  1.810 (198) 1.947 (71)
Depreciação e amortização  14.340 3.766 14.340 3.848
Resultado na baixa do ativo imobilizado 
 e intangível  70 3.119 138 3.258
Reversão de provisão para contingências  (33) (56) (33) (56)
Outras provisões   (33)  (35)
Juros de empréstimos concedidos a controladas  (197)
Juros passivos sobre empréstimos  1.665 355 1.665 289
  29.968 18.914 29.496 20.664
Variação nas contas do ativo e passivo
Contas a receber  (14.767) (5.264) (14.289) (5.970)
Estoques  (5.458) (8.473) (6.019) (7.959)
Adiantamentos a fornecedores  (303) (1.887) (266) (1.809)
Impostos a recuperar  (430) (112) (591) 171
Outros ativos  (1.316) (2.923) (1.536) (2.923)
Fornecedores e outras obrigações  (178) 19.465 (506) 18.745
Obrigações trabalhistas  (448) 3.666 (448) 3.485
Obrigações tributárias  1.506 631 (334) 178
Partes relacionadas  (72) 118  118
Adiantamento de clientes  (1.794) 2.954 (1.794) 2.954
Outros Passivos  885 (1.617) 599 (1.615)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 operacionais  (51.343) (12.356) (54.680) (15.289)
Juros pagos  (1.649)  (1.649)
Fluxos de caixa das atividades de 
 investimentos
Aquisição de Controlada, liquida do 
 caixa adquirido   (10.371)  (9.080)
Aquisição de ativo imobilizado e intangível  (7.621) (77.151) (7.907) (77.147)
Empréstimos concedidos a controladas  (3.582) (1.714)
Caixa líquido usado nas atividades 
 de investimentos  (11.203) (89.236) (7.907) (86.227)
Fluxos de caixa das atividades 
 de financiamentos
Captação de empréstimos  27.016  27.016
Captação de empréstimos partes relacionadas   400  400
Aumento de capital pelos sócios  73.710 119.534 73.710 119.534
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de financiamento  99.077 119.934 99.077 119.934
Aumento/(redução) do caixa e 
 equivalentes de caixa  36.531 18.342 36.490 18.418
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício  18.741 399 18.817 399
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do exercício (Nota 5)  55.272 18.741 55.307 18.817
Aumento de capital de R$ 83.497, maiores detalhes vide Nota 22.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
     Atribuível aos acionistas da Controladora
  Nota Capital social Capital a integralizar Reserva de Capital Lucros/prejuizos acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2017   98.791   (97.116) 1.675
Aumento do Capital Social   225.848    225.848
Reserva Constituida  22c   364  364
Capital a integralizar  22b  (22.816)   (22.816)
Resultado do exercício      (28.353) (28.353)
Em 31 de dezembro de 2017   324.639 (22.816) 364 (125.469) 176.718
Aumento do Capital Social  22a e 22b 66.059 7.651   73.710
Reserva Constituida  22c   1.836  1.836
Capital a integralizar
Resultado do exercício      (47.553) (47.553)
Em 31 de dezembro de 2018   390.698 (15.165) 2.200 (173.022) 204.711

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Cellera Farmacêutica S.A. (a "Companhia") é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, Brasil, com 
filial em São Paulo, dedicando-se às atividades de fabricação e comercialização de produtos 
farmacêuticos e afins, fabricação e comercialização de produtos químicos, fabricação e comer-
cialização de produtos de higiene, perfumes, cosméticos e toucador, fabricação e comercializa-
ção de produtos alimentícios, fabricação e comercialização de produtos para saúde e importa-
ção dos produtos ora mencionados. Em 20 de abril de 2017 quando assumiram os novos sócios, 
o tipo jurídico da Companhia foi alterado, passando de Limitada (Ltda) para Sociedade Anônima 
(SA), desta maneira a Companhia passou a ter a denominação Instituto Terapêutica Delta S.A. e 
posteriormente em 29 de setembro de 2017 a denominação social da Companhia foi alterada 
para Cellera Farmacêutica S.A.. A Companhia controla também, com 100% participação, a 
empresa Cellera Consumo Ltda, adquirida em em 18 de julho de 2017, esta localizada na cida-
de de Itapevi - SP, dedicando-se às atividades de fabricação, comercialização e distribuição de 
determinados produtos farmacêuticos, de higiene, cosméticos e outros. A emissão dessas de-
monstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral de 
Acionistas, em 10 de Maio de 2019. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresenta-
dos, salvo disposição em contrário. 2.1 Base de preparação: As demonstrações financeiras, 
individuais e consolidadas, foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. Portanto, 
as demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo. A preparação de demonstrações 
financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julga-
mento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contá-
beis da Companhia. 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 3. a) Demonstrações financeiras in-
dividuais: As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas confor-
me as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC). Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações 
financeiras consolidadas. b) Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações 
financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC). Controlada: Controlada é uma entidade na qual a Companhia 
tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de 
uma participação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). A existência e o 
efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quan-
do se avalia se a Companhia controla outra entidade. A controlada é totalmente consolidada a 
partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompi-
da a partir da data em que o controle termina. A Companhia usa o método de contabilização da 
aquisição para contabilizar as combinações de negócios. A contraprestação transferida para a 
aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos e instru-
mentos patrimoniais emitidos pela Companhia. A contraprestação transferida inclui o valor 
justo de algum ativo ou passivo resultante de um contrato de contraprestação contingente 
quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exer-
cício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingen-
tes assumidos em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores 
justos na data da aquisição. O excesso da contraprestação transferida e do valor justo na data 
da aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida, em relação ao valor 
justo da participação da Companhia de ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrada 
como ágio (goodwill). Quando a contraprestação transferida for menor que o valor justo dos 
ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstra-
ção do resultado do exercício. Transações entre companhias, saldos e ganhos não realizados em 
transações entre empresas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados 
a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As 
práticas contábeis adotadas pelas controladas são as mesmas adotadas pela Companhia, salvo 
disposição em contrário quanto a sua aplicabilidade. 2.2 Mudanças nas políticas contábeis 
e divulgações: 2.2.1 Alterações adotadas pela Companhia: As seguintes normas foram 
adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2018 contudo, não ti-
veram impactos materiais para a Companhia: • CPC 48 - "Instrumentos Financeiros", aborda a 
classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros e substitui a 
orientação no CPC 38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos finan-
ceiros. As principais alterações que o CPC 48 traz são: (i) novos critérios de classificação de 
ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas 
esperadas e incorridas (doravante denominado modelo de perdas esperadas), em substituição 
ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da conta-
bilidade de hedge. • CPC 47 - "Receita de Contratos com Clientes", essa nova norma traz os 
princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é 
reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o con-
trole de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituirá 
o princípio de riscos e benefícios. Ela substitui o CPC 17 - "Contratos de Construção", CPC 30 
- "Receitas" e correspondentes interpretações. Os impactos de adoção inicial das interpretações 
dos pronunciamentos listados acima não são materiais, desta forma não se faz necessário ajus-
tes, dispensando coluna de reapresentação nas demonstrações financeiras. 2.2.2 Novas nor-
mas e interpretações ainda não adotadas: • CPC 06 - “Operações de Arrendamento 
Mercantil”, com a revisão do pronunciamento técnico CPC 06 (R2), com vigência prevista para 
1º de janeiro de 2019, a nova regra determina que as arrendatárias deverão reconhecer os pa-
gamentos a serem realizados (passivo), bem como os direitos de uso dos ativos arrendados para 
todos os contratos de arrendamento mercantil, com exceção dos casos de arrendamentos de 
curto prazo (inferior a 12 meses) ou de arrendamentos de baixo valor.Não é esperado impacto 
significativo nas demonstrações financeiras com adoção da nova norma uma vez que não a 
Companhia, não realiza esta operação atualmente. 2.3 Conversão de moeda estrangeira: 
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Com-
panhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, 
que é a moeda funcional da Companhia. (b) Transações e saldos: As operações com moedas 
estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes 
nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são mensurados novamen-
te Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão 
pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moe-
das estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cam-
biais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na de-
monstração do resultado como receita ou despesa financeira. 2.4 Instrumentos financeiros: 
2.4.1 Classificação: Em 1º de janeiro de 2018, data da adoção inicial do CPC 48, a adminis-
tração avaliou quais modelos de negócio se aplicavam aos ativos financeiros mantidos pela 
Companhia e classificou os instrumentos financeiros nas devidas categorias da nova norma, 
conforme segue: • Equivalentes de caixa - aplicações financeiras em moeda nacional, de baixo 
risco. Esses instrumentos financeiros representam recebíveis de instituições financeiras. Devido 
ao fato de o modelo de negócio ter o objetivo de manter para receber fluxos de caixas contra-
tuais constituídos de principal mais juros, o mesmo foi calssificado e mensurado ao custo amor-
tizado. • Contas a receber de clientes - recebíveis que em sua maior parte são decorrentes das 
atividades operacionais da Companhia. Esses ativos financeiros não incluem termos contratuais 
que introduzam exposição a riscos ou volatilidade nos fluxos de caixa (não relacionados a um 
acordo de empréstimo básico). Em geral, são de curto prazo e não há um componente de finan-
ciamento significativo. Portanto, e de acordo com o modelo de negócios aplicável é "manter 
para coletar os fluxos de caixa contratuais", estes são classificados e mensurados ao custo 
amortizado. (a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o 
caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo com vencimento de até 3 
meses, e com risco insignificante de alteração de valor, e são contabilizados pelo valor justo por 
meio do resultado. (b) Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes corres-
pondem aos valores a receber pela venda de produtos no curso normal das atividades da Com-
panhia. 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, e 
são contabilizados pelo custo amortizado. (c) Empréstimos: Os empréstimos são ativos finan-
ceiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um 
mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimen-
to superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos 
não circulantes) e são contabilizados pelo custo amortizado. 2.4.2 Compensação de instru-
mentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apre-
sentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhe-
cidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 2.4.3 Impairment de ativos financeiros: A Companhia teve que revisar 
sua metodologia de impairment para cada uma das classes de ativos financeiros. No que se 
refere ao caixa e equivalentes de caixa e empréstimos, sujeitos aos requisitos de impairment do 
CPC 48, não fora identificada perda material de valor recuperável. Quanto ao contas a receber 
de clientes a Companhia aplica a abordagem simplificada para registrar provisões para perdas 
estimadas de crédito conforme estabelecido pelo CPC 48, permitindo o uso da provisão de 
perda esperada ao longo da vida útil para todas as contas a receber e ativos relacionados a 
contratos com clientes. Até 31 de dezembro de 2017, o Grupo avaliava na data de cada balan-
ço se havia evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros estava deteriorado e as perdas por impair-
ment eram incorridas somente se houvesse evidência objetiva de impairment como resultado de 
um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") 
e aquele evento (ou eventos) de perda tivesse um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados 
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pudesse ser estimado de maneira confiá-
vel. 2.5 Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor líqui-
do realizável. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio e inclui gastos incor-
ridos na aquisição de estoques, custos de produção, bem como outros custos incorridos em 
trazê-los à sua localização e condição existentes. No caso de estoques manufaturados e traba-
lhos em andamento, o custo inclui uma parcela apropriada das despesas indiretas com base na 
capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado pelo qual os esto-
ques podem ser realizados no curso normal dos negócios, deduzidos dos custos estimados de 
conclusão e despesas de vendas. As provisões para estoques vencidos ou obsoletos em baixa 
movimentação considerados são reconhecidas quando necessário pela administração. 2.6 Ati-
vos intangíveis: (a) Ágio: O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso 
da (i) contraprestação transferida; (ii) do valor da participação de não controladores na adquiri-
da; e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na 
adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da 
contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação 
mantida anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líqui-
dos da controlada adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida dire-
tamente na demonstração do resultado. (b) Marcas registradas e licenças: As marcas regis-
tradas e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, inicialmente, pelo custo his-
tórico. As marcas registradas e as licenças adquiridas em uma combinação de negócios são re-
conhecidas pelo valor justo na data da aquisição. Posteriormente, as marcas e licenças, avalia-
das com vida útil definida, são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização 
acumulada. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o custo das marcas regis-
tradas e das licenças durante sua vida útil estimada de 10 anos. (c) Softwares: As licenças de 
softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer 
com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a 
vida útil estimada dos softwares de três a cinco anos. 2.7 Imobilizado: O imobilizado inclui 
principalmente máquinas e equipamentos, e é mensurado pelo seu custo histórico de aquisição, 
menos depreciação acumulada. Terrenos e edificações compreendem, principalmente, planta 
fabril localizada em Indaiatuba. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos 
depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição. 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contá-
bil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lança-
dos em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depre-
ciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus 
custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:  Anos
Edificações  49
Máquinas e Equipamentos  10-15
Móveis e utensílios  10-12
Instalações  10-14
Equipamentos de informática  3-5
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. 2.8 Impair-
ment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, 
não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para identificar eventual necessi-
dade de redução ao valor recuperável (impairment). Os ativos que estão sujeitos à amortização 
são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o 
maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. 
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os 
quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa 

(UGCs)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, 
são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na 
data do balanço. 2.9 Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores 
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negó-
cios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 
um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.10 Empréstimos: Os emprésti-
mos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação 
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os 
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utili-
zando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circu-
lante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do pas-
sivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Quando aplicável, os custos de emprés-
timos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção 
de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo 
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte 
do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros 
para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de 
empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. 2.11 Provi-
sões: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente em con-
sequência de um evento passado, e é provável que benefícios econômicos sejam exigidos para 
liquidar a obrigação em montante que possa ser estimado de forma confiável. (a) Provisão 
para demandas judiciais: A Companhia é parte de alguns processos judiciais e administrati-
vos. Provisões são constituídas para todas as demandas referentes a processos judiciais para os 
quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a demanda e uma estimativa 
razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, 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 ex-
ternos. As provisões são revisadas e ajustadas considerando alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os passivos contingentes 
avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos 
contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados nem divulgados. Ativos 
contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favorá-
veis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados 
em nota explicativa. (b) Outras provisões: Provisões são registradas quando a Companhia 
tem uma obrigação legal ou implícita perante terceiros decorrente de um evento passado, e esta 
obrigação pode ser estimada de forma confiável, e quando é provável que uma saída de recur-
sos representando benefícios econômicos será exigida na sua liquidação. Provisões são registra-
das de forma a refletir as melhores estimativas de valores exigidos para liquidar a obrigação ao 
final de cada período, considerando os riscos e incertezas relativos à obrigação. Quando a pro-
visão é mensurada com base no fluxo de caixa estimado para liquidar a obrigação, seu valor 
contábil corresponde ao valor presente daquele fluxo de caixa (quando o efeito do valor tempo-
ral do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para 
a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é 
reconhecido se, e somente se, o reembolso for praticamente certo e o valor puder ser mensura-
do de forma confiável. 2.12 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferi-
do: (a) Corrente: Impostos sobre a renda no Brasil compreendem o Imposto de Renda (25%) 
e Contribuição Social (9%), para entidades tributadas pelo regime de lucro real, cuja alíquota 
incide a 34%. Impostos diferidos para essas entidades são previstos para todas as diferenças 
temporárias de imposto na data do balanço entre as bases de cálculo dos ativos e passivos, e 
seus valores contábeis. Imposto de Renda e contribuição social são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado, exceto quando estiverem diretamente relacionados aos itens registrados dire-
tamente ao patrimônio líquido ou à reserva de reavaliação que já estão reconhecidos líquidos 
dos efeitos fiscais, quando aplicáveis. As antecipações ou valores passíveis de compensação são 
demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. 
(b) Diferido: O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os 
valores registrados de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados 
para fins de tributação. Seu reconhecimento ocorre na medida em que seja provável que o lucro 
tributável dos próximos anos esteja disponível para ser usado na compensação do ativo fiscal 
diferido, com base em projeções de resultados elaboradas e fundamentadas em premissas inter-
nas e em cenários econômicos futuros que possibilitam a sua utilização total, ou parcial. Perio-
dicamente, os valores contabilizados são revisados e os efeitos, considerando os de realização 
ou liquidação, estão refletidos em consonância com o disposto na legislação tributária. Os pre-
juízos fiscais e base negativa de Contribuição Social acumulados não possuem prazo de prescri-
ção, porém a sua compensação é limitada a 30% do montante do lucro tributável de cada 
exercício. Caso a realização do imposto diferido ativo não seja provável, o saldo não é reconhe-
cido. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não reconheceu impostos diferidos 
ativos calculados sobre saldo de prejuízo fiscal, base negativa de Contribuição Social e diferen-
ças temporárias. 2.13 Benefícios a empregados: Os benefícios concedidos a empregados da 
Companhia incluem, em adição à remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade 
social - INSS, férias e 13º salário), a oferta de planos de saúde, seguro de vida, restaurante e 
cesta básica. O vale-transporte segue a legislação em vigor. Esses benefícios são registrados no 
resultado do exercício quando a Companhia tem uma obrigação com base em regime de com-
petência, à medida que são incorridos. A Companhia não mantém benefícios de remuneração 
com planos de pensão, benefícios de demissão, previdência privada ou qualquer plano de apo-
sentadoria ou benefícios para seus colaboradores e dirigentes após sua saída da Companhia. 
2.14 Capital social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 2.15 Reco-
nhecimento da receita: (a) Venda de produtos: A receita da Companhia deriva principal-
mente das vendas de medicamentos e cosméticos. As receitas decorrentes de venda de produtos 
são reconhecidas quando a Companhia cumpre a obrigação de desempenho firmada com o 
cliente, que se dá no ato da entrega do produto dentro dos padrões de qualidade que possibili-
te a livre distribuição/comercialização, confirmada com o aceite do cliente. Os preços de venda 
são fixados com base em ordens de compra ou contratos. A receita é reconhecida líquida de 
descontos, benefícios comerciais concedidos e impostos sobre as vendas, tais como: Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Programas de Integração Social (PIS) e 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). (b) Receita financeira: A 
receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usan-
do o método da taxa efetiva de juros. 2.16 Outras receitas e despesas: As demais receitas 
e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência de 
exercícios. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstân-
cias. 3.1 Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a Compa-
nhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresen-
tam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contá-
beis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) 
Contingências: A Companhia está atualmente envolvida em processos judiciais e administra-
tivos. Provisões são reconhecidas para todos os processos judiciais que representam perdas 
prováveis (obrigação presente como resultado de eventos passados; é provável que uma saída 
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com seguran-
ça). A probabilidade de perda é avaliada com base na evidência disponível, inclusive a opinião 
dos consultores legais internos e externos. A Companhia acredita que essas contingências são 
reconhecidas adequadamente nas demonstrações financeiras. (b) Vida útil do imobilizado: 
O imobilizado é depreciado usando o método linear durante a vida útil estimada dos ativos. A 
vida útil é revisada anualmente. (c) Impairment imobilizado, intangivel e ágio: Anual-
mente, a companhia testa eventuais perdas (impairment) no sentido de mensurar o valor recu-
perável como o maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo ou de unidade geradora 
de caixa e o seu valor em uso. No entanto, se qualquer desses valores exceder o valor contábil 
do ativo, este não tem desvalorização e, portanto, não é necessário estimar o outro valor. 4. 
Gestão de risco financeiro: A Companhia está exposta aos seguintes riscos financeiros: • 
Risco de mercado (risco de moeda e juros); • Risco de crédito; • Risco de liquidez. Esta nota 
contém informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos mencionados, bem 
como os objetivos, políticas e processos da Companhia para mensuração e gerenciamento des-
ses riscos. 4.1 Estrutura de gerenciamento de riscos: O Conselho de Administração tem a 
responsabilidade de estabelecer a estrutura de gerenciamento de riscos, bem como de desen-
volver e acompanhar as políticas de gerenciamento de riscos da Companhia. Essas políticas são 
estabelecidas para identificar os riscos que a Companhia enfrenta e definir limites, controles, 
monitoramento e aderência aos limites apropriados. As políticas e sistemas de gerenciamento 
de risco são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas 
atividades da Companhia. A Companhia, por meio de suas normas e procedimentos de treina-
mento e gerenciamento, visa desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, 
no qual todos os colaboradores entendam seus papéis e obrigações. (a) Risco de mercado: A 
Companhia está sujeita ao risco de mercado decorrente das atividades do seu negócio com re-
lação a importação de materia prima. Esses riscos incluem principalmente alterações nos preços 
de mercado, como taxas de câmbio. A Companhia monitora esses riscos com o objetivo de ge-
renciar e controlar a exposição a eles, dentro de parâmetros aceitáveis e, ao mesmo tempo, 
otimizar o retorno. Nota 4.4 e 13 traz detalhe sobre a exposição na data base de 31 de dezem-
bro de 2018. (b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O 
risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e em outras 
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a rece-
ber em aberto. Para bancos e outras instituições financeiras, são aceitos somente títulos de en-
tidades independentemente classificadas com rating mínimo "BB-" na escala de Standard and 
Poor's, onde estão enquadrados a grande maioria dos bancos nacionais. No que tange 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. Os limites de riscos individuais são 
determinados com base em classificações internas ou externas de acordo com os limites deter-
minados pelo Conselho de Administração. A utilização de limites de crédito é monitorada regu-
larmente. As Notas 4.5 e 6 traz divulgação adicional sobre risco de crédito. (c) Risco de liqui-
dez: O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia encontrar dificuldades para 
honrar seus compromissos financeiros em uma data de vencimento. A Companhia administra a 
liquidez, garantindo, tanto quanto possível, que sempre tenha recursos financeiros para cumprir 
suas obrigações no vencimento. Como parte desse processo, a Companhia faz projeções de 
fluxo de caixa para avaliar possíveis necessidades futuras. Normalmente, a Companhia garante 
que possui caixa suficiente à vista e investimentos de curto prazo prontamente conversíveis em 
caixa para cobrir as despesas operacionais esperadas. A tabela a seguir analisa os passivos da 
Companhia em uma base líquida, por faixas de vencimento, correspondentes ao período rema-
nescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores 
divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
     Controladora    Consolidado
   Menos Entre Entre Menos Entre Entre
   de 1 1 e 2 2 e 5 de 1 1 e 2 2 e 5
  Nota ano anos anos ano anos anos
Em 31 de dezembro de 2018
Emprestimos  17 6.079 6.875 14.062 6.079 6.875 14.062
Fornecedores  14 16.796   17.264
Outras obrigações   1.159   1.159
Em 31 de dezembro de 2017
Emprestimos
Fornecedores  14 16.974   17.835
Outras obrigações   376   376
4.2 Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de 
salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionis-
tas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal 
para reduzir esse custo. A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem 
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital total. A 
dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de cur-
to e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de 
caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, 
conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.Os índices de alavancagem 
financeira em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 podem ser assim sumariados:
      Controladora    Consolidado
  Nota 2018 2017 2018 2017
Total dos empréstimos  17 27.016  27.016
Menos: caixa e equivalentes de caixa  5 (55.272) (18.741) (55.307) (18.817)
Dívida líquida   (28.256) (18.741) (28.291) (18.817)
Total do patrimônio líquido  22 203.406 176.716 203.406 176.718
Total do capital   175.150 157.975 175.115 157.901
Índice de alavancagem financeira - %   0% 0% 0% 0%
4.3. Instrumentos financeiros por categoria: (a) Ativos financeiros ao custo amorti-
zado   Controladora Consolidado
Ativos financeiros ao custo amortizado  Nota 2018 2018
31 de dezembro de 2018
Caixa Equivalencia de caixa  5 55.272 55.307
Contas a receber de clientes  6 26.896 27.376
Partes relacionadas  9 2.059 2.059
Partes relacionadas - empréstimos  9 5.493
Outros ativos   2.358 2.865
   92.078 87.607
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   Controladora Consolidado
Empréstimos e recebíveis  Nota 2017 2017
31 de dezembro de 2017
Caixa Equivalencia de caixa  5 18.741 18.817
Contas a receber de clientes  6 12.239 13.087
Partes relacionadas  9
Partes relacionadas - empréstimos  9 1.714
Outros ativos   3.619 3.619
   36.313 35.523
Passivo financeiros ao   Controladora Consolidado
 custo amortizado  Nota 2018 2018
31 de dezembro de 2018
Empréstimo  17 27.016 27.016
Fornecedores  14 16.796 17.264
   43.812 44.280
   Controladora Consolidado
Outros passivos financeiros  Nota 2017 2017
31 de dezembro de 2017
Empréstimo  17
Fornecedores  14 16.974 17.697
   16.974 17.697
Passivo financeiros ao valor      Controladora    Consolidado
justo por meio do resultado  Nota 2018 2017 2018 2017
Outras contas a pagar  17 2.280 2.484 2.280 2.484
   2.280 2.484 2.280 2.484
4.4 Análise de sensibilidade
        Controladora
  Moeda     2018
  estrangeira Provável     Deteriorado    Favorável
Passivos financeiros    25% 50% 25% 50%
Taxa USD   3,32 4,15 4,99 2,49 1,66
Fornecedor - USD  734 2.439 3.049 3.659 1.829 1.220
        Controladora
  Moeda     2017
  estrangeira Provável     Deteriorado    Favorável
Passivos financeiros    25% 50% 25% 50%
Taxa USD   3,32 4,15 4,99 2,49 1,66
Fornecedor - USD  2.285 7.596 9.495 11.394 5.697 3.798
         Consolidado
  Moeda     2018
  estrangeira Provável     Deteriorado    Favorável
Passivos financeiros    25% 50% 25% 50%
Taxa USD   3,32 4,15 4,98 2,49 1,66
Fornecedor - USD  735 2.439 3.049 3.659 1.829 1.220
         Consolidado
  Moeda     2017
  estrangeira Provável     Deteriorado    Favorável
Passivos financeiros    25% 50% 25% 50%
Taxa USD   3,32 4,15 4,98 2,49 1,66
Fornecedor - USD  2.288 7.596 9.495 11.394 5.697 3.798
4.5 Qualidade do crédito dos ativos financeiros: A qualidade do crédito dos ativos finan-
ceiros pode ser avaliada, conforme segue: • Caixa e equivalentes de caixa: Companhia mantém 
os depósitos bancários em instituições financeiras reconhecidas; e • Contas a receber: referem-se, 
basicamente, a vendas para terceiros e partes relacionadas. O risco relativo a transações com 
partes relacionadas é considerado baixo. Com relação a vendas para terceiros, a Companhia pos-
sui procedimentos e controles para analisar o crédito dos clientes a cada transação de venda e 

determinar os limites de créditos concedidos aos seus clientes.
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Contas a receber de clientes
Contrapartes sem classificação
externa de crédito
Grupo 1  2.328 419 2.328 419
Grupo 2  23.807 11.189 24.287 12.033
Grupo 3  761 635 761 635
Total de contas a receber de clientes  26.896 12.243 27.376 13.087
Conta-corrente e depósitos bancários
de curto prazo (Standard & Poor's)
BB-  55.272 18.741 55.307 18.817
  55.272 18.741 55.307 18.817
• Grupo 1 - novos clientes/partes relacionadas. • Grupo 2 - clientes/partes relacionadas exis-
tentes sem inadimplência no passado. • Grupo 3 - clientes/partes relacionadas existentes com 
algumas inadimplências no passado. Todas as inadimplências foram totalmente recuperadas. 
4.6 Análise dos instrumentos financeiros: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é 
incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre 
partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Pressupõe-se que os 
saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, 
menos a perda (impairment), estejam próximos de seus valores justos, considerando os prazos 
de realização e liquidação desses saldos. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de 
divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais, futuros, pela taxa 
de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para instrumentos finan-
ceiros similares. As taxas de juros efetivas nas datas dos balanços são as habituais no mercado 
e os seus valores justos não diferem significativamente dos saldos nos registros contábeis. As 
aplicações financeiras, representadas por aplicações em CDB e classificadas como empréstimos 
e recebíveis, foram avaliadas com base na taxa de remuneração contratada junto à respectiva 
instituição financeira, considerada como taxa habitual de mercado.

12. Imobilizado: Controladora  Terrenos Edificações Instalações Maquinas e equipamentos Obras em andamento Móveis, utensílios e outros Total
Em 1º de janeiro de 2017
Custo  2.550 41.219 20.159 21.380 1 2.839 88.148
Depreciação acumulada   (5.303) (10.904) (10.868)  (1.853) (28.928)
Saldo contábil, líquido  2.550 35.916 9.255 10.512 1 986 59.220
Em 31 de dezembro de 2017
Saldo inicial  2.550 35.916 9.255 10.512 1 986 59.220
Aquisições    67 314 4.971 536 5.888
Baixa    (6.956) (4.143)  (845) (11.944)
Transferência    (1.442) 1.576  (134)
Depreciação   (834) (882) (794)  (183) (2.693)
Baixa da depreciação    5.411 2.876  613 8.900
Saldo contábil, líquido  2.550 35.082 5.453 10.341 4.972 973 59.371
Em 31 de dezembro de 2017
Custo  2.550 41.219 9.127 22.402 4.972 1.830 82.100
Depreciação acumulada   (6.137) (3.674) (12.061)  (857) (22.729)
Saldo contábil, líquido  2.550 35.082 5.453 10.341 4.972 973 59.371
Em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial  2.550 35.082 5.453 10.341 4.972 973 59.371
Aquisições     925 5.789 785 7.499
Baixa (i)      (3.255)  (3.255)
Transferência    202 289 (1.593) 1.102
Depreciação   (837) (960) (1.297)  (401) (3.495)
Baixa da depreciação       3 3
Saldo contábil, líquido  2.550 34.245 4.695 10.258 5.913 2.462 60.123
Em 31 de dezembro de 2018
Custo  2.550 41.219 9.608 24.970 5.913 3.742 88.002
Depreciação acumulada   (6.974) (4.913) (14.712)  (1.280) (27.879)
Saldo contábil, líquido  2.550 34.245 4.695 10.258 5.913 2.462 60.123

A classificação dos ativos e passivos financeiros na Companhia é apresentada a seguir:
       Controladora    Consolidado
    2018  2017  2018  2017
Ativo  Nota Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo
Caixa e equivalencia de caixa  5 55.272 55.272 18.741 18.741 55.307 55.307 18.817 18.817
Contas a receber  6 26.896 26.896 12.239 12.239 27.376 27.376 13.087 13.087
Passivo
Fornecedores  14 16.796 16.796 16.974 16.974 17.264 17.264 17.835 17.835
Empréstimos  17 27.016 27.016   27.016 27.016
   38.356 38.356 14.006 14.006 38.403 38.403 14.069 14.069
5. Caixa e equivalentes de caixa: Estão representados por saldo em caixa e bancos conta 
movimento, mantidos em instituições financeiras de primeira linha.
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Recursos em banco e em caixa  2.742 1.034 2.777 1.111
Depósitos bancários de
 curto prazo (i) (ii) (iii)  52.530 17.707 52.530 17.706
  55.272 18.741 55.307 18.817
(i) Referem-se a fundos de renda fixa e fundos referenciados DI(s), remunerados a taxas que 
estão entre 100% e 102,5% da variação do CDI com liquidez diaria. Estes investimentos não 
estão sujeitos a nenhum risco de perda do valor principal aplicado. (ii) CDBs, remunerados a ta-
xas que variam entre 100% e 106% da variação do CDI com liquidez diaria. Estes investimentos 
não estão sujeitos a nenhum risco de perda do valor principal aplicado. (iii) Em 31 de dezembro 
de 2018 esta compodo o saldo de caixa e equivalentes o valor de R$ 38.970, destinado à 
compra dos ativos relacionados a marca Benerva® (medicamento) da Bayer Consumer Care 
AG. Conforme Nota 26. Essas aplicações podem ser resgatadas antes de seu vencimento, sendo 
preservada a remuneração original contratada pela Companhia com base “pro rata temporis” 
não apresentando variação significativa em relação ao seu valor de Mercado. 6. Contas a 
receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de 
clientes pela venda de produtos no território nacional:
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Contas a receber de clientes  27.772 13.005 28.252 13.963
Perda estimada para créditos de
 liquidação duvidosa (PCLD)  (876) (766) (876) (876)
Contas a receber de partes relacionadas
Ajuste a valor presente
  26.896 12.239 27.376 13.087
A exposição máxima ao risco de crédito na data das demonstrações contábeis é o valor contábil 
de cada faixa de idade de vencimento. A lista de contas a receber por idade de vencimento é 
apresentada a seguir:     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Saldo a vencer  25.212 11.600 25.692 12.448
Vencidas
De 1 à 30 dias  1.020 618 1.020 618
De 31 à 60 dias  133 146 133 146
De 61 à 90 dias  236 150 236 150
De 91 à 180 dias  198 23 198 23
De 181 à 360 dias  468  468
Acima de 360 dias  505 468 505 578
  27.772 13.005 28.252 13.963
Movimentação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa:
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Em 1 de janeiro  (766) (420) (876) (420)
Reversões de provisões
Contituição de provisões  (110) (346)  (456)
Em 31 de dezembro  (876) (766) (876) (876)
7. Estoques     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Produtos acabados  14.989 6.874 15.854 7.070
Produtos em elaboração  1.028 1.466 1.028 1.466
Matérias primas e componentes  11.511 12.329 11.530 12.329
Importações em andamento  99 1.500 99 1.627
Provisão para obsolescência  (2.368) (558) (2.632) (685)
  25.259 21.611 25.879 21.807
A movimentação na provisão para perdas nos estoques estão demonstradas a seguir:
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Em 1. De janeiro  (558) (5.918) (685) (5.918)
Reversões de provisões  558 5.918 685 5.918
Provisão para obsolescência  (2.368) (558) (2.632) (685)
Em 31 de dezembro  (2.368) (558) (2.632) (685)
8. Impostos a recuperar     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Imposto sobre produtos industrializados     70
Imposto de renda  389 179 402 192
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços  357 137 584 198
Programa de integração social    11
Contribuição para o financiamento 
 da seguridade social    54
Em 31 de dezembro  746 316 1.051 460
9. Saldos e transações com partes relacionadas: As seguintes transações foram conduzi-
das com partes relacionadas: (a) Contas a receber      Controladora
  Nota 2018 2017
Cellera Consumo Ltda   73
Omilton Visconde Junior  22 1.954 272
Marcel Visconde  22 32 92
   2.059 364
(b) Empréstimo concedido     Controladora
  2018 2017
Cellera Consumo Ltda (i)  5.493 1.714
(i) prazo de 3 anos, juros à taxa Selic acumulada anual  5.493 1.714
(c) Empréstimo por vencimento     Controladora
Data de vencimento  2018 2017
2020  1.820 1.714
2021  3.673
Em 31 de dezembro  5.493 1.714
(d) Movimentação de empréstimos
  2017    2018
  Saldo Empréstimos Recebi-  Saldo
  inicial concedidos mentos Juros final
Cellera Consumo Ltda  1.714 3.582  197 5.493
Total dos empréstimos  1.714 3.582  197 5.493
(e) Remuneração do pessoal-chave da administração: O pessoal-chave da administra-
ção inclui os diretores. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da administração, por 
seus serviços, está apresentada a seguir:     Controladora
  2018 2017
Salários e outros benefícios de curto prazo, a empregados  10.782 3.251
Bônus  862 1.732
  11.644 4.983
A remuneração dos administradores, que compreendem empregados com autoridade e respon-
sabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia, é composta ex-
clusivamente de benefícios de curto prazo. A Companhia não possui benefícios de longo prazo, 
de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em participações societárias. A 
Companhia não possui benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho 
ou outros benefícios de longo prazo. Os benefícios de curto prazo para os administradores são 
os mesmos dos demais empregados. Os valores destes benefícios estão agregados à remunera-
ção dos administradores. Adicionalmente, a Companhia não mantém quaisquer benefícios para 
pessoas chave da administração de suas partes relacionadas. 10. Investimentos: (a) Movi-
mentação dos investimentos: A composição e as principais informações sobre o saldo refe-
rente à participação no capital da controlada Cellera Consumo Ltda. está demonstrada a seguir:

      Controladora
  Nota 2018 2017
Em 1º de janeiro
Investimento em controlada  11 6.295 12.854
Outra obrigações (i)   286 (4.291)
Amortização intangível (ii)   (466) (194)
Amortização passivo diferido (iii)   158 66
Equivalência patrimonial   (820) (2.140)
Em 31 de dezembro   5.453 6.295
(i) Na combinação de negócios em 2017 R$ 4.291 foram classificados em outros créditos, em 31 
de dezembro de 2018 após revisão R$ 4.005 continuam classificados em outros créditos (nota 
19). (ii) A amortização do Intangível (contrato de distribuição) em 2017 soma R$ 194 com mais 
R$ 467 em 2018. (iii) Amortização do passivo diferido, com amortização acumulada em R$ 225 
em 31 de dezembro de 2018, sendo amortizado R$ 159 em 2018 (nota 20).
(b) Composição do investimento
   Contra- Passivo  Patri-
   to de diferido Outras mônio
   distri- IRPJ / obri- Liquido Capital
  Ágio buição CSLL gações investida Social
Em 18 de julho de 2017  9.109 7.000 (2.380)  (875) 12.854
Amortização contrado 
 de distribuição   (194)    (194)
Amortização passivo diferido    66   66
Reconhecimento inicial 
 outras obrigações     (4.291)  (4.291)
Equivalência patrimonial      (2.140) (2.140)
Em 31 de dezembro de 2017  9.109 6.806 (2.314) (4.291) (3.015) 6.295
Amortização contrado 
 de distribuição   (466)    (466)
Amortização passivo diferido    158   158
Atualização outras obrigações     286  286
Equivalência patrimonial      (820) (820)
Em 31 de dezembro de 2018  9.109 6.340 (2.156) (4.005) (3.835) 5.453
(c) Participação societária nos investimentos  Percentual
Nome  País Negócio Participação nas cotas
Cellera Consumo Ltda  Brasil Controladora 100
(d) Informações sobre investimentos: Em 31 de dezembro de 2018
    Patri-  % Partici-
    monio Prejuízo pação no
Nome  Ativo Passivo Liquido Liquido capital
Cellera Consumo Ltda  1.948 10.894 (8.126) (820) 100
Em 31 de dezembro de 2017
    Patri-  % Partici-
    monio Prejuízo pação no
Nome  Ativo Passivo Liquido Liquido capital
Cellera Consumo Ltda  1.369 8.675 (7.306) (2.140) 100
11. Combinação de negócios: Em 18 de julho de 2017, a Companhia adquiriu 100,00% do 
capital social da MIP Brasil Industria e Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda (denominada 
atualmente “Cellera Consumo Ltda”) localizada na cidade de Itapevi - SP, que tem por atividade 
fabricação, comercialização e distribuição de determinado produtos farmacêuticos, de higiene, 
cosméticos e outros. 11.1 Combinação de negocio: Em 18 de julho de 2017
Caixa   10.371
Total da contraprestação transferida   10.371
Earn-Out   2.484
Total da contraprestação (i)   12.855
Valores reconhecidos de ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
    Ajustes para
   Valor combinação Valor
  Nota contábil de negócios justo
Caixa e equivalentes de caixa   1.291  1.291
Contas a receber   252  252
Estoques   837  837
Adiantamento à fornecedores   115  115
Impostos a recuperar   427  427
Imobilizado   225  225
Intángivel   3  3
Ativo identificável - contrato de distribuição (ii)    7.000 7.000
Passivo diferido - IRPJ / CSLL  20  (2.380) (2.380)
Emprestimos   7  7
Fornecedores   (1.443)  (1.443)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciaria   (181)  (181)
Impostos a recolher   (2.406)  (2.406)
Outras contas a pagar   (2)  (2)
Outras provisões  19 (4.291) 4.291
Total dos ativos (passivos), líquidos   (5.166) 8.911 3.745
Ágio (iii)     9.109
Valor da aquisição (i)     12.854
Outros ajustes  10   (4.419)
Equivalência patrimonial  10   (2.140)
Investimento em controlada 
 31 de dezembro de 2017     6.295
Outros ajustes  10   (22)
Equivalência patrimonial  10   (820)
Investimento em controlada
 31 de dezembro de 2018     5.453
(i) Valor pago de R$ 10.371 com adição de R$ 2.484 referente ao Earn-Out 2 previsto em 
contrato. Earn-out previsto no contrato de aquisição. • Earn out 2 - O valor a ser pago pelo 
Earn-Out 2 sera o valor correspondente de 10% da receita liquida gerada pelo produtos da 
empresa adquirida nos 12 meses anteriores à data do 5º aniversario da data de aquisição (18 
de julho de 2022). O valor do Earn-Out 2 estara limitado a R$ 10.000, corrigido pele variação 
do IPCA desde a data de aquisição até a data do efetivo pagamento. Caso receita liquida gerada 
pelo produtos da empresa adquirida nos 12 meses anteriores à data do 5º aniversario da data 
de aquisição (18 de julho de 2022) seja inferior a R$ 30.000, o valor do Earn-Out 2 sera de 
R$ 0. Conforme melhor estimativa disponivel, valor é de R$ 4.952, aplicando taxa de desconto 
de 14,80%, passivo reconhecido no valor de R$ 2.484. (ii) Intangivel referente a contrato de 
distribuição no valor de R$ 7.000, principal motivo desta operação de aquisição é relacionado 
ao contrato de exclusividade de distribuição de medicamentos da marca Culturelle®, marca 
esta que possui forte reconhecimento no mercado relacionado prescrição médica. Metodologia 
adotada na precificação: • Receita operacional: Entre os periodos de julho 2017 e dezembro 
de 2028, apresentou CAGR (Compound Annual Growth Rate) de 31,0% no período. • Margem 
EBITDA: As margens EBITDA utilizadas no cálculo do valor justo do Contrato de Distribuição. 
Desta forma, a margem EBITDA parte de -66,5% em 2018 para 0,0% em 2020, refletindo o 
período de investimentos em marketing e comissões para posicionamento do produto. Em 2021 
a margem EBITDA apresentada foi de 8,2% chegando a 11,6% no final da projeção (2032). • 
Vida útil: A vida útil determinada para a mensuração do intangível Contrato de Distribuição foi 
de 15 anos. Contrato possui 5 anos de validade, tendo início em 2018 até 2022. Tendo em vista 
que o contrato pode ser renovado, foram consideradas duas renovações contratuais, a primeira 
entre o período de 2023 e 2027 e a segunda entre 2028 e 2031. • Taxa de desconto: Com 
base nos riscos dos ativos intangíveis avaliados e no WACC calculado, foram atribuídas dife-
rentes taxas de retorno para cada ativo. Assim, considerando o Contrato de Distribuição, foram 
adotadas taxas de desconto de 14,9% em R$ e em termos nominais (considerando a inflação), 
relacionado a um WACC de 14,8% mais um prêmio de risco de 10 pontos base.
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Página 6 São Paulo, sexta-feira, 17 de maio de 2019

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas Cellera Farmacêutica S.A.. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras individuais da Cellera Farmacêutica S.A. ("Companhia"), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas 
da Cellera Farmacêutica S.A. e sua controlada ("Consolidado"), que compreendem o balanço 
patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações consoli-
dadas do resultado, do resultado abrangente, 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 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Cellera Farmacêutica S.A e da Cellera Farmacêutica S.A 
e sua controlada em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como o desempenho consolidado de 
suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas". Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabili-
dades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras 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 financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras 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 financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio 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 financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia e sua controlada. • 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 concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nos-
sa 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 a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela di-
reção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião 
de auditoria. 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 identifi-
camos durante nossos trabalhos.

Campinas, 10 de Maio de 2019
 PricewaterhouseCoopers Rafael Alvim Guimarães
 Auditores Independentes Contador
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Cellera Farmacêutica S.A. - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74
(i) Nas baixas de imobilizado de 2018 o valor de R$ 3.228 é decorrente de reclassificação de imobilizado em andamento para classe de software no intangível.
Consolidado  Terrenos Edificações Instalações Maquinas e equipamentos Obras em andamento Móveis, utensílios e outros Total
Em 1º de janeiro de 2017
Custo  2.550 41.219 20.159 21.380 1 2.839 88.148
Depreciação acumulada   (5.303) (10.904) (10.868)  (1.853) (28.928)
Saldo contábil, líquido  2.550 35.916 9.255 10.512 1 986 59.220
Em 31 de dezembro de 2017
Saldo inicial  2.550 35.916 9.255 10.512 1 986 59.220
Aquisições    89 374 4.971 675 6.109
Baixa    (6.978) (4.171)  (934) (12.083)
Transferência    (1.442) 1.576  (134)
Depreciação   (834) (882) (797)  (196) (2.709)
Baixa da depreciação    5.411 2.876  613 8.900
Saldo contábil, líquido  2.550 35.082 5.453 10.370 4.972 1.010 59.437
Em 31 de dezembro de 2017
Custo  2.550 41.219 9.127 22.434 4.972 1.880 82.182
Depreciação acumulada   (6.137) (3.674) (12.064)  (870) (22.745)
Saldo contábil, líquido  2.550 35.082 5.453 10.370 4.972 1.010 59.437
Em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial  2.550 35.082 5.453 10.370 4.972 1.010 59.437
Aquisições     925 5.789 785 7.499
Baixa (i)     (32) (3.255) (49) (3.336)
Transferência    202 289 (1.593) 1.102
Depreciação   (837) (960) (1.297)  (401) (3.495)
Baixa da depreciação     3  15 18
Saldo contábil, líquido  2.550 34.245 4.695 10.258 5.913 2.462 60.123
Em 31 de dezembro de 2018
Custo  2.550 41.219 9.608 24.970 5.913 3.743 88.003
Depreciação acumulada   (6.974) (4.913) (14.712)  (1.281) (27.880)
Saldo contábil, líquido  2.550 34.245 4.695 10.258 5.913 2.462 60.123

...continuação

(i) Nas baixas de imobilizado de 2018 o valor de R$ 3.228 é decorrente de reclassificação 
de imobilizado em andamento para classe de software no intangível. Inventário Imobili-
zado: Companhia contratou a empresa Global Consult - Consultoria e Serviços Ltda, CNPJ 
03.294.236/0001-76, CRC 3946/RS, consultoria especializada em inventários físicos para exe-
cutar esta atividade na base da Cellera Farmacêutica S.A.. Esta atividade foi efetuada na data 
base 31 de agosto de 2017 e o resultado atesta a integridade da base de 31 de dezembro 
de 2017 e 78% (R$ 2.367) do resultado das baixas é oriundo desta atividade. Em 2018 a 
companhia contratou novo inventário pela Global Consult, e a atividade foi efetuada na data 
base 31 de outubro de 2018 e o resultado atesta a integridade da base de 31 de dezembro de 
2018, não apresentando valor relevante de baixas. Revisão vida util: Em 2017 a companhia 
contratou a empresa Global Consult - Consultoria e Serviços Ltda, CNPJ 03.294.236/0001-76, 
CRC 3946/RS, consultoria especializada em avaliações e emissões para Laudo de Determinação 
de Vida Útil para Bens Móveis da Cellera Farmacêutica S.A. Com base neste laudo individualiza-
do de bens moveis, companhia revisou e adotou premissa da determinação de vida útil média 
conforme Leis, Instruções Normativas e CPCs vigentes. Em nova avaliação realizadas pelas áreas 
técnicas da companhia, verificou-se que em 2018 não houve nenhum fator relevante que que 
pudesse alterar a vida útil de seu ativos. Testes dos bens movéis e imovéis para verifica-
ção de impairment: Em 2017 companhia contratou a empresa Global Consult - Consultoria e 
Serviços Ltda, CNPJ 03.294.236/0001-76, CRC 3946/RS, consultoria especializada em inventá-
rios físicos e avaliações para fazer o Teste de Impairment nos ativos de longa duração da Cellera 
Farmacêutica S.A.. O teste foi efetuado na data base 31 de agosto de 2017 e o resultado atesta 
que os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo valor contabil liquido de R$ 59.437, 
valor inferior ao da avaliação de R$ 44.483 para bens imoveis e R$ 20.138 para bens moveis, 
conforme relatórios emitidos em 16/02/2018 e 23/03/2018, respectivamente. Para 2018 con-
tratou novamente a empresa Global Consult para fazer o Teste de Impairment nos ativos. O 
teste foi efetuado na data base 31 de outubro de 2018 e o resultado atesta que os bens do 
ativo imobilizado estão registrados pelo valor contabil liquido de R$ 60.123, valor inferior ao 
da avaliação de que resultou em R$ 78.587, sendo R$ 55.175 para bens imoveis e R$ 23.412 
para bens moveis, conforme relatórios emitidos em 31/10/2018 e 13/03/2019, respectivamente.
13. Intangiveis: Controladora     Intangível
  Marcas e Soft-  em anda-
   Patentes ware Outros mento Total
Em 01 de janeiro de 2017
Custo  4.980 573 8.896  14.449
Amortização acumulados  (2.229) (474) (5.248)  (7.951)
Saldo contábil, líquido  2.751 99 3.648  6.498
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Saldo inicial  2.751 99 3.648  6.498
Aquisição (i)  71.263    71.263
Baixa   (573)   (573)
Transferências
Amortização  (494) (24) (426)  (944)
Baixa Amortização   498   498
Saldo contábil, líquido  73.520  3.222  76.742
Em 31 de dezembro de 2017
Custo  76.245  8.896  85.141
Amortização acumulados  (2.725)  (5.674)  (8.399)
Saldo contábil, líquido  73.520  3.222  76.742
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial  73.520  3.222  76.742
Aquisição (ii)  55 3.233  62 3.350
Baixa   (46)   (46)
Transferências
Amortização (iii)  (9.966) (200) (371)  (10.537)
Baixa de amortização
Saldo contábil, líquido  63.609 2.987 2.851 62 69.509
Em 31 de dezembro de 2018
Custo  76.297 3.194 5.115 62 84.668
Amortização acumulados  (12.688) (207) (2.264)  (15.159)
Saldo contábil, líquido  63.609 2.987 2.851 62 69.509
(i) Em 22 de dezembro de 2017 a Cellera Farmacêutica S.A. adquiriu ativos relacionados a 
marca Pamelor® (medicamento) da Novartis AG no valor total de R$ 71.089. Dentro destes 
ativos observamos os seguinte: • Marca - R$ 7.378 - com saldo residual de R$ 6.640 em 31 
de dezembro de 2018 - amortização em 10 anos. • Propriedade Intelectual - R$ 28.615 - com 
saldo residual de R$ 25.753 em 31 de dezembro de 2018 - amortização em 10 anos • Registro 
(ANVISA) - R$ 35.096 - com saldo residual de R$ 29.247 em 31 de dezembro de 2018 - amor-
tização em 6 anos. (ii) Nas aquisição de intangível de 2018 o valor de R$ 3.228 é decorrente 
de reclassificação de imobilizado em andamento para classe de software no intangível. (iv) Na 
amortização de 2018 o valor de R$ 9.449 se referem à amortização dos intangíveis relaciona-
dos a marca Pamelor®.

      Intangível
   Marcas e Soft-  em anda-
Consolidado  Ágio Patentes ware Outros mento Total
Em 01 de janeiro de 2017
Custo   4.980 573 8.896  14.449
Amortização acumulados   (2.229) (474) (5.248)  (7.951)
Saldo contábil, líquido   2.751 99 3.648  6.498
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Saldo inicial   2.751 99 3.648  6.498
Aquisição (i) (ii)  9.110 78.266    87.376
Baixa    (573)   (573)
Transferências
Amortização   (689) (24) (426)  (1.139)
Baixa Amortização    498   498
Saldo contábil, líquido  9.110 80.328  3.222  92.660
Em 31 de dezembro de 2017
Custo  9.110 83.248  8.896  101.254
Amortização acumulados   (2.920)  (5.674)  (8.594)
Saldo contábil, líquido  9.110 80.328  3.222  92.660
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial  9.110 80.328  3.222  92.660
Aquisição   341 3.233  62 3.432
Baixa    (49)   (49)
Transferências
Amortização   (10.433) (200) (371)  (11.004)
Baixa de amortização
Saldo contábil, líquido  9.110 70.236 2.984 2.851 62 85.039
Em 31 de dezembro de 2018
Custo  9.110 83.586 3.191 5.115 62 100.860
Amortização acumulados   (13.350) (207) (2.264)  (15.821)
Saldo contábil, líquido  9.110 70.236 2.984 2.851 62 85.039
(i) Em 22 de dezembro de 2017 a Cellera Farmacêutica S.A. adquiriu ativos relacionados a 
marca Pamelor® (medicamento) da Novartis AG no valor total de R$ 71.089. Dentro destes 
ativos observamos os seguinte: • Marca - R$ 7.378 - com saldo residual de R$ 6.640 em 
31 de dezembro de 2018 - amortização em 10 anos; • Propriedade Intelectual - R$ 28.615 
- com saldo residual de R$ 25.753 em 31 de dezembro de 2018 - amortização em 10 anos; 
• Registro (ANVISA) - R$ 35.096 - com saldo residual de R$ 29.247 em 31 de dezembro de 
2018 - amortização em 6 anos. (ii) Em 18 de julho de 2017 a Cellera Farmacêutica S.A. adqui-
riu controlada MIP Brasil Industria e Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda (denominada 
atualmente “Cellera Consumo Ltda”) e nesta operação foi alocado como intangível o contrato 
de exclusividade de distribuição do medicamento da marca Culturelle® no valor de R$ 7.000 
e amortizavel pelo prazo de 15 anos, e em 31 de dezembro de 2018 apresenta saldo resigual 
de R$ 6.339 e ágio na operação de R$ 9.110 não amortizavel. Inicialmente a Companhia tinha 
a expectativa de conseguir a licença e para inicar a comercialização em 2018, contudo, devido 
ao novo marco regualatorio da ANVISA, que alterou os prazos de conceção de licença, e com 
isso a Companhia tem a nova expectativa de inicio da comercialização do Culturelle®, e 2019. 
Teste do agio verificação de impairment: O ágio é alocado à Unidade Geradora de Caixa 
(UGCs): O valor recuperável de uma UGC é determinado com base em cálculos do valor em uso. 
Esses cálculos usam projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contribuição 
social, baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela administração para um período de 
cinco anos. A taxa de crescimento não excede a taxa de crescimento média de longo prazo do 
setor farmacêutico no qual a UGC atua. As premissas-chave utilizadas nos cálculos do valor em 
uso em 31 de dezembro de 2018 são: • Receita, custo e despesa operacional; Entre os períodos 
2019 e 2023, projeção baseada no plano de negócios da companhia projetado para 15 anos. • 
Impostos diretos: A projeção dos impostos diretos foi baseada no regime de tributação de lucro 
real, deduzindo do lucro real 30% referente ao prejuízo fiscal acumulado previsto na legislação 
do IRPJ e CSLL. • Taxa de crescimento: A taxa de crescimento utilizada na projeção foi de 3%, 
taxa inferior as projeções do Banco Central do Brasil. • Taxa de desconto: A taxa de desconto 
utilizada para descontar o fluxo de caixa foi de 21,46% (pré impostos diretos), em BRL e em 
termos nominais (considerando os efeitos de inflação). Com base nesta metodologia, observou-
-se projeção de fluxo de caixa descontado é superior ao valor investido de R$ 12.855 (vide Nota 
11), não existindo a necessidade de impairment.
14. Fornecedores e outras obrigações     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Fornecedores mercado interno  14.357 9.378 14.752 10.101
Fornecedores mercado externo  2.439 7.596 2.439 7.596
Partes Relacionadas
Em 31 de dezembro  16.796 16.974 17.191 17.697
15. Salários, encargos e férias a pagar     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Provisão para férias e 13º salário  2.547 1.697 2.547 1.697
Instituto nacional do seguro social  951 596 951 596
Fundo de garantia do tempo de serviço   150  150
Bonus  1.733 2.870 1.733 2.870
Outros  (12) 354 (12) 354
Em 31 de dezembro  5.219 5.667 5.219 5.667

16. Adiantamento de clientes     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Valeant Farmacêutica do Brasil Ltda  1.160 2.954 1.160 2.954
Em 31 de dezembro  1.160 2.954 1.160 2.954
Trata-se de contrato de fornecimento de produtos industrializados com previsão de antecipação 
de 70% do valor do pedido de venda.
17. Empréstimos     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Empréstimos de curto prazo  6.079  6.079
Empréstimos de longo prazo  20.937  20.937
Em 31 de dezembro  27.016  27.016
(a) Empréstimos por vencimento     Controladora    Consolidado
Data de vencimento  2018 2017 2018 2017
2019  6.079  6.079
2020  6.875  6.875
2021  6.250  6.250
2022  6.250  6.250
2023  1.562  1.562
Em 31 de dezembro  27.016  27.016
(b) Movimentação empréstimo
  2017    2018
  Saldo inicial Adições Pagamentos Juros Saldo final
Banco Sicoob (i)   (25.000) 1.649 (1.649) (25.000)
Banco ABC Brasil S/A (ii)   (2.000)  (16) (2.016)
Total dos empréstimos   (27.000) 1.649 (1.665) (27.016)
(i) Encargos pós-fixados estipulados em 100% (cem por cento) da taxa média das operações 
de CDI divulgadas pela - CETIP, Camara de custódia e liquidação de títulos privados, acrescidos 
da taxa de juros de 2,5002% ao ano. (ii) Juros remuneratórios em 100% (cem por cento) do 
CDI - Certificado de depósito interfinanceiro - Taxa média CDI over estragrupo DI - CETIP, capi-
talizados diariamente, acrescidos da taxa de 3,50% ao ano. 18. Provisões: (a) Trabalhistas: 
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, em andamento, e está discutindo 
essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são 
amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses 
processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada por seus assessores legais 
externos.      Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Civeis   75  75
Trabalhistas  184 142 184 142
Em 31 de dezembro  184 217 184 217
A movimentação da provisão no exercício de 2018 está demonstrada a seguir:
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Em 1 de janeiro  217 273 217 273
Reversões de provisões  (185) (56) (185) (56)
Contituição de provisões  152  152
Em 31 de dezembro  184 217 184 217
(b) Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Civeis  759 794 759 794
Trabalhistas  1.189 5.560 1.189 5.560
Tributário  4.354 229 4.354 229
Em 31 de dezembro  6.302 6.583 6.302 6.583
19. Outros créditos e provisões: O valor de outras provisões está relacionado com o pro-
cesso de aquisição da controlada pela Cellera Farmacêutica S.A. No "Acordo de Investimento e 
Outras Avenças" foram fornecidas garantias sobre certas transações pelo acionista que alienou 
o controle. Em 31 de dezembro de 2017, essas garantias totalizam R$ 4.291, estão registradas 
no ativo e no passivo circulante nas rubricas de "Outros Créditos" e "Outras Provisões da 
controladora. Em 31 de dezembro de 2018, essas garantia foram revisadas e atualizadas re-
sultando no valor de R$ 4.005, que continuam registradas no ativo e no passivo circulante nas 
rubricas de "Outros Créditos" e "Outras Provisões da controladora. 20. Imposto de renda 
e contribuição social diferidos: A Companhia tem como politica não reconhecer no ativo 
imposto diferido referente aos prejuízos fiscais devido ao historico de prejuízos e esta politica 
sera revista no momento em que ocorrer lucro tributável futuro ao curto prazo e sendo assim 
possivel a compensação. Valor não reconhecido é de R$ 58.827 referente a 34% do prejuízo 
acumulado (R$ 173.022) da companhia. Na operação da aquisição da controlada, foi reconhe-
cido ativo intangível no valor de R$ 7.000 referente ao contrato de distribuição exclusiva. Este 
contrato é amortizável em 15 anos contabilmente, tendo amortizado R$ 467 no ano de 2018. 
Para fins fiscais, este intangível não é amortizável, devido a isto, existe o valor de R$ 2.380 
reconhecido como passivo diferido no consolidado, com amortização acumulada em R$ 225 em 
31 de dezembro de 2018, sendo amortizado R$ 159 em 2018.
21. Outras contas a pagar       Controladora     Consolidado
  Nota 2018 2017 2018 2017
Earn-Out investimento  10 e 11 2.279 2.484 2.279 2.484
Em 31 de dezembro   2.279 2.484 2.279 2.484
Conforme determina o contatrato caso receita liquida gerada pelo produtos da empresa ad-
quirida nos 12 meses anteriores à data do 5º aniversario da data de aquisição (18 de julho de 
2022) seja inferior a R$ 30.000, o valor do Earn-Out 2 sera de R$ 0. Em 2017 conforme melhor 
estimativa disponivel, valor era de R$ 4.952, aplicando taxa de desconto de 14,80%, passivo 
reconhecido no valor de R$ 2.484, contudo a comercialização do produto, não inicio em 2018 
conforme previsão incial, diante disso depois de nova avaliação o novo valor reconhecido é de 
R$ 2.279. 22. Patrimonio Liquido: (a) Capital Social: O Capital Social da Companhia subs-
crito e integralizado em 2018 é de R$ 390.697.608,37 (R$ 324.638.614,56 em 2017), dividido 
em 559.774.950 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. A movimentação do capital 
social duranto o exercício de 2018 é demontradas no quando a seguir:
                       Composição do Capital Social
  Capital Capital
  integra- a inte- Capital
  lizado gralizar Social
Em 1º de janeiro de 2017  98.791  98.791
Aumento de capital - Capital integralizado em moeda corrente  119.534  119.534
Aumento de capital - Capital a integralizar em moeda corrente   22.816 22.816
Aumento de capital - Capitalização de ativos (Mútuo)  65.125  65.125
Aumento de capital - Capitalização de ativos (Contas a pagar)  18.373  18.373
Em 31 de dezembro de 2017  301.823 22.816 324.639
Aumento de capital - Capital integralizado em moeda corrente  66.059  66.059
Aumento de capital - Capital a integralizar em moeda corrente   2.250 2.250
Integralização de Capital em moeda corrente  7.651 (9.901) (2.250)
Em 31 de dezembro de 2018  375.533 15.165 390.698

(i) Em 23 de novembro de 2018 ocorreu o aumento de capital no importe de R$ 61.000, onde 
R$ 38.970 estava destinado à aquisição de ativos relacionados a marca Benerva® (medicamen-
to) da Bayer Consumer Care AG.. Segue composição do capital social da Companhia:
   2018  2017
  Quantidade  Quantidade
  de ações Capital de ações Capital
  - milhares Social - milhares Social
VSAP24 - Fundo de Investimentos
 em Participações  453.692 321.266 342.003 263.266
Omilton Visconde Junior  61.738 47.165 60.353 46.459
Marcel Visconde  44.345 22.267 30.191 14.914
  559.775 390.698 432.547 324.639
(b) Capital a integralizar: Movimentação do saldo de capital a integralizar conforme condi-
ções estabelecidas em ata.  Composição do capital a integralizar
  Omilton  Capital
  Visconde Marcel a inte-
  Junior Visconde gralizar
Em 1º de janeiro de 2017
Aumento de capital - Capital a integralizar 
 em moeda corrente  (17.915) (4.901) (22.816)
Integralização de Capital em moeda corrente
Em 31 de dezembro de 2017  (17.915) (4.901) (22.816)
Aumento de capital - Capital a integralizar 
 em moeda corrente (i)   (2.250) (2.250)
Integralização de Capital em moeda corrente (ii)  5.000 4.901 9.901
Em 31 de dezembro de 2018 (iii)  (12.915) (2.250) (15.165)
(i) Saldo de capital a integralizar pelo socio conforme ato de 23/11/2018, integralizado em 
janeiro de 2019. (ii) Capital integralizado pelos sócios em 2018, referente aos atos de au-
mentos de capital do exercício anterior. (iii) prazo limite para integralização estabelecido em 
ata é 19/12/2024 e 31/01/2019, respectivamente. (c) Reserva de capital: Valores alocados 
em capital a integralizar são atualizados com base em índices financeiros e contabilizados em 
reserva de capital conforme estabelecido em ata.
  Valor Contábil
Reserva de capital em 31 de dezembro 2017  364
Omilton Visconde Junior - IPCA + 5,00% a.a.  919
Omilton Visconde Junior - IPCA + 6,50% a.a.  769
Marcel Visconde - IPCA + 6,50% a.a.  148
Reserva de capital em 31 de dezembro 2018  2.200
23. Receita: A reconciliação entre as vendas brutas e a receita líquida é como segue:
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Vendas brutas de produtos  127.837 78.100 129.896 79.182
Impostos sobre vendas  (21.095) (16.579) (21.868) (17.204)
Devoluções e cancelamentos  (3.509) (2.335) (3.912) (2.379)
Receita líquida  103.233 59.186 104.116 59.599
24. Despesas por natureza     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Despesas com fretes  (4.339) (2.301) (4.827) (2.373)
Despesas com pessoal  (46.020) (31.579) (46.490) (32.797)
Depreciação e amortização  (14.340) (3.766) (14.340) (3.848)
Despesas com aluguéis  (981) (540) (981) (626)
Comissão sobre vendas  (4.019) (2.481) (4.439) (2.460)
Despesas com propaganda e publicidade  (5.729) (909) (6.729) (1.197)
Despesas com vendas  (43.233) (22.537) (43.233) (22.537)
Custos das vendas intercompanies  (184)  (184)
Serviços prestados de pessoas jurídicas  (10.589) (8.371) (11.276) (8.824)
Despesas viagens e estadias  (3.123) (865) (3.123) (873)
Despesas seguros e prêmios  (466) (141) (466) (160)
Despesas taxas diversas  (1.276) (1.385) (1.699) (1.500)
Despesas com energia elétrica, 
 água, telefone e correios  (3.564) (2.752) (3.588) (2.775)
Despesas materiais de uso e consumo  (4.871) (2.641) (4.871) (2.641)
Despesas com advogados  (775) (1.057) (794) (1.076)
Outros  (3.987) (4.193) (1.778) (4.289)
Total do custo das vendas, despesas com 
 vendas e despesas administrativas  (147.496) (85.518) (148.818) (87.974)
25. Receitas e despesas financeiras     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Receita financeira
Variação cambial  217 273 217 273
Rendimento aplicação financeira  833 980 833 981
Juros ativos  259 60 263 60
Ajuste a valor presente
Outros  12 150 13 226
Total da receita financeira  1.322 1.463 1.326 1.540
Despesa financeira
Variação cambial  (469) (435) (469) (435)
Juros passivos  (2.121) (344) (2.122) (363)
Despesas IOF  (533) (274) (601) (308)
Descontos concedidos  (449) (185) (548) (248)
Outros  (220) (104) (437) (164)
Total da despesa financeira  (3.792) (1.342) (4.177) (1.518)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  (2.470) 121 (2.851) 22
26. Eventos subsequentes: (a) Aquisição da marca Benerva®: Em 31 de janeiro de 
2019 a Cellera Farmacêutica S.A. adquiriu ativos relacionados a marca Benerva® (medica-
mento) da Bayer Consumer Care AG no valor total de R$ 38.970, cuja a comercialização dos 
produtos por parte da Cellera iniciou-se em fevereiro de 2019. (b) Aumento de Capital: Em 
03 de abril de 2019 em assembleia geral extraordinária foi aprovado aumento de capital no va-
lor de R$ 40.394, dos quais R$ 35.939 foram integralizados na data do ato em moeda corrente 
nacional, o saldo de R$ 4.455, deveram ser integralizados até 30 de dezembro de 2019, em 
moeda corrente nacional, sendo certo que os valores a serem integralizados a prazo deverão ser 
devidamente atualizados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA) acrescida de sobre-
taxa de 5,0% ao ano ("Sobretaxa" e em conjunto com a variação acumulada do IPCA "Corre-
ção"), desde a data da subscrição até a data da efetiva integralização, conforme descrito no ato.

O governo federal planeja 
aumentar a construção de ha-
bitações populares para 500 mil 
unidades em 2020, disse ontem 
o ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni.

A meta para este ano é a 
entrega de 400 mil casas. “Já es-
tamos direcionando, tanto para 
o programa Minha Casa, Minha 
Vida, quanto para as obras de 
infraestrutura, os pouco recursos 
que nós temos para que o setor 
da construção civil continue 
gerando milhares de empregos”, 
disse o ministro no 91º Encontro 
Nacional da Indústria da Cons-
trução Civil (Enic).

A meta do governo é aumentar 
para o próximo ano a entrega de 
moradias populares. “Nós temos 
uma média anual de 400 mil habi-
tações entregues, que nós vamos 
manter este ano. Isto vai requerer 
do governo um super esforço. 
O ministro Canuto [Desenvol-
vimento Regional], juntamente 
com sua equipe, prepara uma 
reestruturação do Minha Casa, 
Minha Vida, exatamente para 
permitir que, no ano que vem, 
a gente possa construir 500 mil 
casas. É uma meta”, disse.

O presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), José Carlos 
Martins, ressaltou que uma das 
principais demandas do setor 
é o acesso ao crédito, princi-

Meta para 2020 é 
construir 500 mil casas 

populares, diz Onyx

palmente para as pequenas e 
médias empresas, e a aprovação 
da reforma da Previdência. “É 
claro o nosso otimismo. Po-
rém, sabe-se de riscos que nós 
temos, como a não aprovação 
da reforma da Previdência. 
Por isso que todos nós, neste 
instante, estamos trabalhando 
para aprovar, porque o investi-
dor não colocará um dinheiro 
hoje, para retornar daqui a dez 
anos, se não tiver segurança de 
como o Brasil estará naquele 
momento”, disse(ABr).
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Ministro da Casa Civil, Onyx 

Lorenzoni,no 91º Encontro 

Nacional da Indústria da 

Construção.

De acordo com balanço 
divulgado ontem (16) 
pela Controladoria-

Geral da União (CGU), desse 
total, 93,5% foram respondidas 
dentro do prazo legal. “Atual-
mente, apenas 827 (0,11%) 
dos pedidos fi caram sem mani-
festação do órgão ou entidade 
procurado. Esse número vem 
caindo de maneira sistemática, 
ao longo do tempo”, informou, 
em nota.

O diretor de Transparência e 
Controle Social da CGU, Otávio 
de Castro Neves, comemora 
os resultados. “Há desde o 
cidadão que faz pedido para 
tentar resolver uma questão 
pessoal, algum acesso ao 
serviço público, membros da 
academia que usam a LAI para 
suas pesquisas, o setor privado 
querendo saber da tomada 
de decisão dos governos para 
fazer seus planejamentos”, 
disse. As solicitações restantes 
ainda estão no período que os 
órgãos e entidades têm para 
responder, de até 20 dias, 
prorrogáveis por mais 10 dias. 
O tempo médio de resposta é 
de 15,89 dias.

Das respostas enviadas, o 
acesso à informação foi con-
cedido, total ou parcialmente, 
em 74,58% e negado em 8,26% 
por conter dados pessoais ou 
sigilosos, demanda incom-
preensível ou genérica, e até 
envolver processo decisório em 
curso. O restante dos pedidos 
não foi atendido por não tratar 
de matéria da competência 
legal do órgão solicitado, pela 
informação não existir ou por 
solicitações duplicadas.

O Ministério da Economia 
recebeu a maior quantidade 

de pedidos via LAI, seguido por 
INSS, Aneel, Caixa e Superin-
tendência de Seguros Privados. 
Os pedidos foram oriundos de 
mais de 90% dos municípios 
brasileiros. Os solicitantes es-
tão localizados, principalmente, 
nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e no 
Distrito Federal. A maior parte 
é do sexo masculino (54,4%). 

“Há espaço para se avançar”, 
reconheceu diretor de Trans-
parência e Controle Social da 
CGU. “Há órgãos que têm uma 
característica de ser mais reclu-
so que os outros, mas o cenário 
é extremamente positivo. A 
gente tem conseguido sim na 
maioria dos casos ser transpa-
rente. Nos casos que ainda há 

difi culdades há ferramentas 
para que as pessoas recorram”, 
ressalta o diretor da CGU.

Castro Neves pontua que “al-
gumas áreas cinzentas, precisam 
de defi nições mais claras”. Mas 
lembra que “ao mesmo tempo 
que tem que dar transparência, o 
Estado tem que ser responsável 
com quem está sob a tutela dele”.
Já nos casos em que o órgão não 
responde um pedido dentro do 
prazo legal, o cidadão pode en-
trar com uma reclamação pelo 
sistema e-SIC, direcionada à 
autoridade de monitoramento 
da LAI neste órgão. Se mesmo 
assim a entidade não respon-
der ao pedido, o solicitante 
poderá apresentar recurso à 
CGU, para que sejam apresen-
tados esclarecimentos (ABr).

Governo já recebeu mais de 745 mil 
pedidos de Acesso à Informação

Desde que a Lei de Acesso à Informação (LAI) entrou em vigência, em 16 de maio 
de 2012, o Executivo federal já recebeu mais de 745 mil pedidos de informações 
via essa ferramenta

O Ministério da Economia recebeu a maior 

quantidade de pedidos.
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Receita 
aumenta para 
R$ 5 milhões 

parcelamentos 
de dívidas

Os contribuintes que de-
vem até R$ 5 milhões po-
dem parcelar débitos com 
a Receita Federal. O Diário 
Ofi cial da União publicou 
ontem (16) instrução nor-
mativa que amplia em cinco 
vezes o valor máximo de 
parcelamento ordinário. 
O limite anterior, de R$ 1 
milhão, não era reajustado 
desde 2013. 

O parcelamento ordinário 
permite que os débitos com 
o Fisco sejam renegociados 
em até 60 parcelas (cinco 
anos). No entanto, diferen-
temente dos parcelamentos 
especiais, também chama-
dos de Refi s, não há desconto 
nas multas e nos juros.

A instrução normativa 
foi necessária depois que o 
Ministério da Economia re-
vogou uma portaria conjunta 
da Receita Federal e da Pro-
curadoria-Geral de Fazenda 
Nacional (PGFN) de 2009 
que unifi cava os procedi-
mentos para o parcelamento 
de débitos nos dois órgãos. A 
Receita administra as dívidas 
tributárias (tributos em atra-
so). A PGFN cuida da dívida 
ativa da União, que reúne os 
débitos cobrados na Justiça.

Segundo a portaria, o valor 
de cada parcela será obtido 
mediante a divisão do valor 
da dívida consolidada pelo 
número de parcelas pedi-
das, desde que a prestação 
mínima corresponda a R$ 
200 para devedor pessoa 
física ou R$ 500 para devedor 
pessoa jurídica  (ABr).

Hotel Majestic S/A
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 27/04/2019
Local e Hora: Sede Social, Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, em Águas de Lindóia/SP, às 10:30 hs do dia 27/04/2019. 
Presença: Acionistas representando a maioria do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no 
Livro “Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensada. Composição da Mesa: Presidente: José Artur Bernardi; 
Secretário: Julio Cesar Bernardi. 1 - Deliberações tomadas por Unanimidade: Na AGO: I - Foram Aprovados, 
com as abstenções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, 
referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2018, publicado no DOESP, em 12/03/2019, na página 129 e no 
Jornal Empresas e Negócios, do dia 12/03/2019, na página 05. II - Foi Aprovada a suspensão dos lucros do exer-
cício de 2018, para converter em reservas legais e estatutárias. 2 - Na AGE: I - Foi Aprovado o Cancelamento de 
373.325 ações nominais em custódia na Tesouraria no Hotel. II -O Capital Social continua sendo de R$ 3.500.000,00, 
divididos em 3.126.675 Ações Nominativas, no valor de R$1,1194 cada uma. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a ata, no livro próprio, aprovada e por todos os presentes assinada. Apresente Ata é Cópia Fiel da 
Lavrada em Livro Próprio. Águas de Lindóia, 27/04/2019. José Artur Bernardi - Presidente; Julio Cesar Bernardi - 
Secretário; Edgar José Bernardi; Olívia Faria Bernardi; Marcos de Almeida; Elizabeth Fiori; Margareth Fiori (pp) Ercy 
Benedicta Bernardi Alencastro; Julio Cesar Bernardi Edson Bernardi Junior (p.p) Hermínio Pirani Bernardi; Apinagés 
Administradora de Bens S/A. JUCESP n° 245.520/19-3 em 08/05/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Isabela Papera (*)

Os defi cientes auditivos correm mais 
riscos de sofrer violência física devido 

às suas limitações de audição. 

Por não ouvirem bem, podem não 
compreender a gravidade de uma situa-
ção, como o anúncio de um assalto, por 
exemplo. É preciso atenção redobrada. 
Inúmeros casos de violência e maus tratos 
são noticiados pela imprensa. Um idoso foi 
mantido preso por 12 horas no Rio Grande 
do Sul, simplesmente por não ter ouvido as 
ordens de uma delegada para sair de sua 
sala, onde ele entrou por engano. 

Já houve casos de idosos no Mato Grosso, 
no Piauí e em Minas Gerais que foram agre-
didos por não ouvirem o anúncio de assalto. 
Em nosso dia a dia, uma boa audição também 
serve para nos alertar sobre um momento 
de perigo nas ruas, se houver, por exemplo, 
o barulho de tiros nas proximidades, esti-
mulando nossa autodefesa e nos livrando 
de ameaças, como brigas, bala perdida ou 
até mesmo nos ajudando a cumprir a ordem 
de parar em operações policiais.

Quem tem perda de audição e não usa 
aparelho auditivo não ouve, por exemplo, 

alguém gritando seu nome para avisá-lo 
de algum risco e não compreende se um 
bandido pede seus pertences. O perigo 
também se acentua no trânsito, pois o de-
fi ciente auditivo é mais suscetível a batidas 
de carro e atropelamentos, uma vez que 
pode não escutar a buzina de um carro, 
um grito ou uma sirene tocando.

Muitas pessoas com problemas de au-
dição, além de seus familiares, não têm 
noção, mas a audição é fundamental para 
a nossa segurança. O defi ciente auditivo 
está totalmente à mercê de perigos urbanos 
e domésticos. E o que vai resguardá-lo é 
voltar a ouvir, usufruindo dos avanços da 
tecnologia. O primeiro passo é procurar 
a orientação de um médico otorrinolarin-
gologia e avaliar o tipo e o grau de perda 
auditiva. Em muitos casos, o uso de apa-
relhos auditivos devolve a audição.

Por isso, é imprescindível que, indepen-
dentemente da idade, sempre que houver 
suspeitas de difi culdades para ouvir se 
busque tratamento o mais precocemente 
possível. Além de proporcionar melhoria 
no relacionamento com amigos e parentes, 
voltar a ouvir vai garantir maior segurança 
no dia a dia, em diversas situações.

Menthel

O defi ciente auditivo está totalmente a mercê de perigos
urbanos e domésticos. 

Após o exame médico, caberá a um 
fonoaudiólogo indicar o modelo de apa-
relho auditivo mais indicado para cada 
paciente. Atualmente, há no mercado 
uma diversidade de modelos, como os da 
Telex, que por serem pequenos, discretos 
e com design moderno, estão ajudando a 
derrubar resistências e preconceitos. É 

importante que o defi ciente auditivo use 
a tecnologia disponível hoje em dia para 
voltar a ouvir os sons da vida, retomando 
a autoconfi ança e a alegria do convívio 
em sociedade.

(*) - É fonoaudióloga da Telex Soluções Auditivas,
especialista em audiologia.

Não ouvir bem eleva risco de violência
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Especial

Fiscalização realizada pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) em 506 
hospitais públicos, no ano passado, 
encontrou inconformidades nas 
unidades desde a falta de materiais 
e medicamentos básicos até centros 
cirúrgicos que não tinham área para 
higienização

Camila Boehm/Agência Brasil

Os dados, divulgados no último dia 9, em São Paulo, 
fazem parte do primeiro levantamento feito pelo 
conselho após a entrada em vigor do novo Manual 

de Vistoria e Fiscalização da entidade, em 2016, que esta-
belece critérios para a fi scalização em centros cirúrgicos, 
unidades de terapias intensivas, salas de recuperação pós-
-anestésica e unidades de internação, avaliando as condições 
estruturais, físicas e de equipamentos.

Na pesquisa, foram analisados 102 centros cirúrgicos, dos 
quais 3% não contavam com área para higienização das mãos, 
o que foi classifi cado como falta grave, “já que essa falha é 
fonte certa de infecção hospitalar”, de acordo com o CFM.

Nas 102 salas cirúrgicas, 33% não tinham foco cirúrgico 
com bateria; 22% não tinham negatoscópio para a leitura 
de imagens; 16% também não contavam com carro para 
anestesia ou monitor de pressão não invasivo; e 12% não 
dispunham de equipamentos básicos como fi o guia e pinça 
condutora.

Já 44% não possuíam fonte fi xa de óxido nitroso, usado 
em procedimentos anestésicos, e em 21% também faltava 
a fonte de oxigênio. Em 43% dos centros cirúrgicos, não 
havia capnógrafo, aparelho que monitora o dióxido de car-
bono exalado pelo paciente durante cirurgias, e em 28% 
faltavam dispositivos para a realização de traqueotomia.

Nas salas de recuperação pós-anestésica, o CFM avaliou 
que a situação também é de grande precariedade: 28% 
dos centros cirúrgicos não tinham salas de recuperação 
pós-anestésica, sendo que em 18% faltavam oxímetros 
e em 19% não havia carrinhos de emergência. Faltavam 
ainda medicamentos básicos, como brometo de ipratrópio 

Conselho Federal de Medicina vê 
irregularidades em hospitais públicos

(15%), escopolamina (15%), diclofenaco de sódio (13%) 
e haloperidol (12%).

Para o coordenador do Departamento de Fiscalização do 
CFM (Defi s), Emmanuel Fortes, os primeiros resultados 
das fi scalizações realizadas a partir do Manual de Vistoria e 
Fiscalização em hospitais, mostram que o CFM, ao ampliar 
seu arsenal fi scalizatório, pode fazer “um diagnóstico preciso 
das inconformidades para exigir soluções dos administra-
dores e gestores”.

Ressaltou que, ao fortalecer a fi scalização dos ambientes 
médicos, o CFM cumpre sua previsão legal e “atende às 
expectativas dos médicos e da população”.

UTI
A fi scalização também avaliou as condições de perma-

nência dos pacientes em quartos e Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs). Em 63% das 131 unidades de internação 
visitadas, foram encontradas camas sem lençóis, superlota-
ção em mais da metade dos quartos (53%), falta de grades 
nas camas em 21% e de cama regulável em 17%.

Os quartos também não dispunham de biombos ou corti-
nas para separar um leito de outro (26%), nem de poltrona 
para acompanhante (15%). Dos 506 hospitais fi scalizados, 
68 tinham UTI, sendo que 32 dessas unidades (47%) não 
apresentavam monitor de pressão intracraniana (PIC). Em 
41% faltava monitor de débitos cardíacos, em 37% inexistia 
oftalmoscópio e em 31% não havia capnógrafo.

Segundo o conselho, as UTIs fi scalizadas também não 
estavam preparadas para transportar os pacientes em caso 
de piora do quadro clínico. Em 35% faltava ventilador me-
cânico para transporte com bateria, 29% não dispunham 

de monitor cardíaco para transporte e 21% não dispunham 
de maca com suporte de cilindro de oxigênio. Até equipa-
mentos considerados baratos, como relógios e calendários 
posicionados de forma a permitir a visualização, estavam 
ausentes em 21% das UTIs.

“Muitas das UTIs fi scalizadas não ofereciam os serviços 
diagnósticos que se dispunham a oferecer”, concluiu o CFM. 
Em 34 das unidades que ofereciam o apoio diagnóstico, 
44% não dispunham de radiologia intervencionista, 35% 
não ofereciam ressonância magnética e 29% não tinham 
exame comprobatório de fl uxo sanguíneo encefálico.

Ministério da Saúde diz que 
repassa recursos

Procurado, o Ministério da Saúde disse, em nota, que 
repassa mensalmente recursos para custeio de serviços 
de média e alta complexidade aos fundos estaduais e 
municipais, cabendo aos gestores locais a melhor gestão 
e distribuição desses recursos aos estabelecimentos de 
saúde vinculados ao SUS.

Segundo o ministério, os gestores locais também recebem 
verbas federais de investimento, de programas e por meio de 
emendas parlamentares, para aquisição de equipamentos, 
realização de obras de construção e reforma dos serviços 
de saúde. Esclarece, ainda, que é de competência do gestor 
local fi scalizar e fazer a manutenção dos serviços locais.

“Por fi m, cabe informar que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece padrões para o 
funcionamento dos serviços de saúde por meio das RDC 
[Resolução da Diretoria Colegiada] e que estas servem de 
parâmetros para normatização dos procedimentos referente 
à vigilância sanitária”, fi naliza o Ministério da Saúde.

Nas salas de recuperação pós-anestésica, o CFM avaliou que a situação também é de grande precariedade.

Marcello Casal Jr/ABr
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

netjen@netjen.com.br

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

T : 3043-4171 - 3106-4171
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 17 de Maio de 2019. Dia de São Pascoal Bailão, São Bruno 
de Würzburg, Santa Basília e Dia do Anjo Harael, cuja virtude é a 
coragem. Dia Mundial das Comunicações e, em São Paulo, 

Dia do Trabalhador Rural Volante. Hoje aniversaria o ator Bill 
Paxton que completa 64 anos, a atriz e escritora Nicole Puzzi que 
faz 63  anos a jornalista e atriz Mônica Martelli nascida em 1968 e o 
jogador de futebol  Christian Bolaños que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau costuma ser respeitoso em re-
lação às normas sociais e familiares. Normalmente bem-humorado, 
pode desenvolver dons de cura através de métodos espirituais ou 
psíquicos. Possui mente inquiridora e em geral aprecia os modos 
refi nados, independentemente de sua posição social. Tem uma forte 
ambição, o desejo de ter prestígio e coisas luxuosas o motivam a 
agir. Este dia indica que o nativo tem um talento natural para lidar 
com as pessoas, bem como a capacidade de se divertir. No lado 
negativo pode se tornar muito ciumento.

Magia dos sonhos
JOGAR- Dados, herança. Em rodas giratórias descoberta. 
Em caça níquel, decepção. Em máquinas eletrônicas, êxito 
demorado. Cartas, perda de prestígio e posição. Xadrez, 
está perdendo seu tempo naquilo que faz. Perder no jogo, 
novo amor. Ganhar, perda da pessoa amada. Números da 
sorte: 03, 26, 42, 71 e 98

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

Esta sexta é o décimo quarto dia da lunação. A Lua faz um aspecto negativo com Urano que pode trazer muita 

instabilidade emocional e levar a mudanças de planos.  A Lua está próxima da fase Cheia nos faz entrar em contato 

com as nossas sombras do passado. É possível que ocorram imprevistos durante todo o dia. Somente à noite teremos 

mais chances de encontrar calma e harmonia. A Lua faz um bom aspecto com Netuno que nos ajuda a entrar em 

contato com a nossa intuição e pode levar a muitas curas através da maior sensibilidade.
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O modo de comunicar-se com o 
mundo a sua volta melhora, e tudo 
fi ca mais fácil de ser alcançado atra-
vés de mudanças que sejam feitas 
agora que o Sol está indo para a casa 
três, a das mudanças. Haverá mais 
afeto e compreensão e a noite será 
ótima  para decisões importantes. 
68/768 – Verde.

Controle seus impulsos que podem 
causar rupturas na carreira profi s-
sional, pois o momento pode ser 
conturbado. Poderá ter reações 
rápidas e agressivas contra quem não 
é a seu favor. Espere um pouco para 
resolver assuntos que dependam da 
sua praticidade. 01/901 – Azul.

As novidades trazem motivações 
que melhoram disposição para a 
relação sexual. Haverá maior faci-
lidade para expor seus sentimentos 
a tarde, através da vontade e da 
palavra. A Lua está próxima da fase 
Cheia nos faz entrar em contato 
com as nossas sombras do passado. 
56/356 – Amarelo.

Este dia é muito benéfi co, mas nele 
deve evitar as viagens. As relações 
fi cam tumultuadas, necessitando de 
momentos de refl exão e meditação. 
O sistema nervoso abalado necessita 
que medite e relaxe um pouco mais 
para conseguir o que deseja em 
breve. 29/729 – Branco.

Não se precipite, evitando a con-
fi ança e o otimismo exagerados. 
Discordâncias podem abalar as 
relações. No trabalho, surgem novas 
oportunidades, espere uns dias mais 
e tudo se consolidará desde que 
continue acreditando e persistindo 
em seus desejos. 23/623 – Amarelo.

Leve adiante as questões em anda-
mento e encontrará soluções com 
calma e sem atritos. As relações fi -
cam ligeiramente abaladas e podem 
diminuir a disposição sexual. Evite 
viagens e última hora e contenha 
suas ações no começo do dia, a tarde 
comunique-se mais. 51/851 – Verde.

De manhã o clima fi ca bem mais 
pesado com tendência à impaciência 
e à irritabilidade.  Soluções positivas 
podem ser alcançadas através do 
diálogo no trabalho a tarde. No amor 
e em assuntos relacionados à vida 
social e amorosa também virão boas 
novas. 68/768 – Verde.

Aumenta o otimismo na hora do 
almoço e a tarde melhora o humor 
o que o torna mais expansivo e fa-
lador. Cultive a calma e faça aquilo 
que lhe traga satisfação e alegria de 
viver. Tensões tiram a disposição e 
abalam o sistema nervoso da manhã. 
98/398 – Azul.

Continue persistindo para alcançar o 
que deseja, mantenha a persistência 
e acabará conseguindo o que quer. 
Se compreender o ponto de vista 
alheio, haverá harmonia no amor. 
No fi nal da noite e pode surgir um 
confl ito entre vontade e objetivos. 
52/452 – Amarelo.

É possível que ocorram imprevis-
tos durante todo o dia. Somente 
à noite teremos mais chances de 
encontrar calma e harmonia. Não 
se prenda a preocupações materiais 
e fi nanceiras, mas encontre saídas 
para resolver questões que estejam 
preocupando e levando a melancolia. 
59/459 – Verde.

Um relacionamento pode seu 
rompido ou uma amizade abalada 
por palavras ou pela reserva de 
sentimentos. Fique mais perto dos 
familiares e do ambiente do lar, evi-
tando atritos por discordâncias que 
levam a melancolia e provocam até 
mesmo separações. 43/743 – Violeta. 

Simpatias que funcionam
Para atrair um amor

Para viver um grande amor, ferva 3 litros de água e, quando 
estiver borbulhando, coloque 3 cravos brancos na panela 
e deixe ferver por mais 3 minutos. Espere esfriar e jogue 
essa água do pescoço para baixo, depois de ter tomado seu 
banho normalmente. Vista-se de branco, saia e amarre 1 
botão de rosa branca com 1 fi ta de cetim branca em uma 
árvore de sua preferência.

Terá bons resultados em suas ações 
profi ssionais nestes últimos dias 
maio. A parte da manhã será mais 
pesada e irritante, mas depois do 
meio dia restaura suas energias. 
Tome cuidado para evitar brigas 
nas relações sociais, senão haverá 
alguma ruptura e até separação. 
03/603 – Cinza.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
PADRÕES PERFEITOS DA LUZ, 

Inspiração diária de Kate Spreckley.

Com o atual ciclo de evolução da Terra, uma consciência mais 
profunda de nossa unidade coletiva e união com toda a vida está 
nos estimulando a criar uma conexão fi rme entre a energia sutil 
e brilhante da alma e a realidade física e tangível da Terra. Como 
resultado, nossa evolução pessoal está acelerando a dissipação 
dos aspectos egóicos mais profundos de nossa natureza humana 
e revelando o lugar legítimo de nossa alma como a força guiado-
ra por trás de nossas vidas. Quando o poder da energia da sua 
alma começar a vibrar dentro do seu ser, você descobrirá uma 
nova e mais profunda compreensão do seu poder pessoal, de sua 
autoridade e integridade. Isso trará os requisitos de sua alma 
para um foco nítido, permitindo que as necessidades de seu ego 
desapareçam. Você se torna totalmente presente e vivo no mundo 
da forma, enquanto totalmente imerso na sabedoria da sua alma. 
Clareza, consciência e expansão, então, surgem e você é capaz 
de recriar sua vida de acordo com isso. Muito amor, Kate. https://

www.spiritpathways.co.za/ Tradução: Regina Drumond regi-

namadrumond@yahoo.com.br
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(?)
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em "PC 
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lipse" (TV)

Osvaldo
Aranha,

diplomata
e político
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usado em

roupas
de verão

O ferimen-
to que

apresenta
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Dia (?):
marco da
Segunda
Guerra

Danilo
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apresenta-
dor de TV

Forma en-
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do Exército

(sigla)
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letra com
cedilha

Pouco, 
em francês

(?) do T:
Nota do
Tradutor

Lábio,
em inglês

"(?) que
a vaca
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nunca! 

(?) Peixoto,
repórter
da Rede
Globo

Ettore (?),
cineasta
italiano

502, em
romanos
Religião
(abrev.)
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da Síria
Mau, em
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(?), ator
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crianças

O termo que não se
espera ouvir em uma

conversa formal

Fazer;
realizar

Divisão de 
espetáculos

Céticos; 
descrentes

Sódio
(símbolo) 

Caricaturista e escritor carioca,
foi um dos fundadores do 

jornal "O
Pasquim"

Alvo de
trote na

faculdade
Sistema

de impres-
são com
formas

em relevo

Navio das
Grandes 
Navega-

ções 

Estado do
cão que
vive nas

ruas

3/bad — lip — peu. 5/alepo — chulo — scola. 9/tricoline. 11/panificação.
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CONTRATAR TERCEIRIZADOS
Empresa enquadrada como simples nacional pode contratar fun-
cionários como terceirizados? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúddo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE ABONAR ATESTADO MÉDICO POR CIRURGIA 
PLÁSTICA, COMO PROCEDER?

Informamos que a legislação é omissa neste sentido, porém, entende-
-se que pelo fato de a empregada estar incapacitada para o trabalho a 
empresa deverá aceitar e abonar o atestado.

RESUMO DE ENTREGA DAS OBRIGAÇÕES 
Empresa de lucro presumido, solicita resumo referente a obrigação de 
entrega da: EFD REINF e DCTF WEB? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE TRAINEE
Na contratação pelo sistema trainee, precisa estar estudando na área, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COOPERATIVA DE TRABALHO NO RAMO DE RECICLAGEM, ONDE OS 
COOPERADOS QUE SÃO OS SÓCIOS, DEVEM PAGAR ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE NA SUA RETIRADA PRÓ-LABORE?  

O pagamento de insalubridade, previsto no art. 192 da CLT se aplica aos 
empregados da empresa e não aos contribuintes individuais, portanto, 
entende-se que não é devido este pagamento aos cooperados da empresa.

PEDIU DEMISSÃO COM NOVO EMPREGO
Funcionário pediu demissão e não vai cumprir o aviso por ter apresen-
tado carta de novo emprego, a empresa pode descontar o viso, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

OPÇÃO DE CONTA SALÁRIO
Empresa é obrigada a oferecer a opção de conta salário a seus 
funcionários, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •O estudo, apoiado pela 
Fapesp, foi desenvolvi-
do com 40 adolescentes 

com idades entre 10 e 17 anos 
e comparou resultados de tes-
tes cardíacos entre grupos de 
obesos e com excesso de peso. 
Os resultados foram publicados 
na revista científi ca Cardiology 
in the Young.

“Já sabemos que adolescen-
tes obesos têm alto risco de 
desenvolver, mais futuramente, 
uma doença cardiovascular 
como hipertensão; dislipide-
mia, que inclui aumento nos 
triglicérides e aumento no co-
lesterol HDL no sangue; desen-
volver diabetes, AVC, infarto. 
Mas quando comparando essas 
variáveis fi siológicas entre o 
grupo obeso e com sobrepeso 
a resposta deles foi idêntica”, 
disse Vitor Engrácia Valenti, 
professor da Unesp de Marília 
e coordenador da pesquisa. 

Segundo o pesquisador, os 
resultados chamam atenção 
para a necessidade de cuidados 
desde o ganho de peso inicial 
dos adolescentes. “Quando 
começam a perceber a questão 
de alimentação, de exercício 
físico, sedentarismo, quando 
percebem que o fi lho já está 
começando a entrar um pou-
co no sobrepeso, começa a 
perceber gordura na barriga, 
que ele tem difi culdade para 
realizar algum tipo de esforço 
é importante levar o fi lho ao 
cardiologista, nutricionista, 
endocrinologista. E fazer ações 
preventivas”, disse.

A Pesquisa de Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigitel), 
de 2017 e feita pelo Ministério 
da Saúde, aponta que quase 
um em cada 5 (18,9%) brasi-
leiros são obesos e que mais 
da metade da população das 

Os resultados chamam atenção para a necessidade de cuidados desde 

o ganho de peso inicial dos adolescentes. 

Adolescentes com sobrepeso têm risco 
elevado de doença cardiovascular

Adolescentes com sobrepeso apresentam o mesmo risco de doença cardiovascular que jovens obesos, 
mostra pesquisa da Unesp em Presidente Prudente e Marília

capitais brasileiras (54%) estão 
com excesso de peso. Valenti, 
a partir de dados da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), 
chega a conclusão de que o país 
tem cerca de 35% de crianças 
com sobrepeso e 15% obesas.

Os pesquisadores dividiram 
os 40 adolescentes em dois 
grupos com meninos e meninas 
na mesma proporção e com 
diferentes valores de escore-z 
– escala usada no diagnóstico 
nutricional de crianças e ado-
lescentes, baseada no número 
de desvios padrão acima ou 
abaixo da média da população 
na mesma idade. Eles foram 
submetidos a um protocolo de 
exercício físico moderado, de 
caminhada por 20 minutos em 
uma esteira sem inclinação, 

que exigia 70% da frequência 
cardíaca máxima estimada para 
a faixa de idade.

A variabilidade da frequência 
cardíaca dos adolescentes foi 
medida antes e depois do exer-
cício para avaliar a velocidade 
de recuperação cardíaca na 
sequência da atividade física. De 
acordo com os pesquisadores, 
essa medida permite analisar o 
risco de uma pessoa apresentar 
uma complicação cardiovascu-
lar imediatamente após uma 
atividade física e também esti-
mar o risco de ter uma doença 
cardiovascular no futuro.

Nos primeiros segundos 
de um exercício físico, há 
uma redução da atividade do 
sistema nervoso parassimpá-
tico, que é responsável por 

estimular ações que relaxam 
o corpo, como desacelerar os 
batimentos cardíacos. Após os 
primeiros 50 a 60 segundos do 
esforço físico, há um aumento 
da atividade do sistema ner-
voso simpático – estimulando 
ações de resposta a situações 
de estresse, como a aceleração 
dos batimentos cardíacos, por 
meio dos efeitos da adrenalina.

Segundo Valente, estudos 
anteriores demonstraram que, 
quanto maior o tempo que esse 
sistema nervoso autônomo de-
mora para se estabilizar após o 
exercício e, consequentemente, 
recuperar a frequência cardía-
ca normal, maior também é a 
predisposição para o desenvol-
vimento de uma doença cardio-
vascular ou metabólica (ABr).
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Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 
23 de maio de 2019 em primeira convocação às 16:00 horas ou segunda convocação as 16:30 horas, na Rua dos 
Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2018; e b) Deliberar sobre 
a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 
Lembramos aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com 
direito a voto e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. 
Assim, a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro 
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado.

São Paulo, 14 de maio de 2019. A Diretoria.

Espírito Santo Gestão de
Participações Societárias Ltda.

CNPJ: 09.534.953/0001-04 - NIRE 35.222281251
Convocação para Reunião de Sócios

Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, residente na Rua Sapucaia, nº 326, apartamento 252, Torre C1, Alto
da Mooca, São Paulo/SP, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade, a se
realizar no dia 27/05/2019 às 10h, em 1ª convocação, e no dia 04/06/2019 às 11h, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) retificação de convocação
realizada ao sócio Alexandre Della Coletta; (ii) ratificação das deliberações tomadas na
Reunião de Sócios realizada em 07/05/2019; e (iii) ratificação dos atos da administração
da Sociedade. SP, 16/05/2019. Marcos Della Coletta - Sócio-administrador.  (16, 17 e 18)

Ultra S.A. - Transportes Interurbanos  –  CNPJ nº 61.084.000/0001-01  –  NIRE 35.3.0001380-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2019

1) Data, Hora e Local: Em 29 de abril de 2019, às 10,00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3) Mesa Diretora: Presidente, João Vaz Gomes, 
Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4)  Convocação: Dispensada, tendo em 
vista a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por 
Ações. 5) Ordem do Dia: (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado 
do Exercício e sua destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018, publicadas em 
26/04/2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios; (b) Apresentação, discussão e deliberação 
sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2018; (c) Eleição ou reeleição dos membros da Diretoria para o período de 
30 de abril de 2019 até 30 de abril de 2020, e fixação de seus honorários; (d) Instalação ou não do Conselho Fiscal para o próximo 
período de 1 (hum) ano; (e) Outros assuntos de interesse social. 6) Deliberações: Colocadas as matérias em votação, deliberou-se 
por unanimidade total, com abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue: (a) Foi aprovado o Balanço, a Demonstração do 
Resultado do Exercício e sua destinação para resultados acumulados, e as demais peças das Demonstrações Financeiras encerradas 
em 31/12/2018; (b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados pela Diretoria no ano calendário de 2018, que 
não foram objeto específico de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse ano, como o afastamento a pedido do Diretor 
Presidente Antonio Figueiredo Ruas, ficando assim, ora aprovadas e ratificadas as contas e os atos praticados pela Diretoria; (c) Os 
atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para que a assembleia pudesse livremente deliberar sob a eleição ou re-
eleição da nova Diretoria da empresa; (c.1) Debatida a questão, reelegeu-se os seguintes acionistas para os cargos de Diretores 
da Companhia, com mandato desta data até 30 de abril de 2020, a saber: (c.1.1) Para Diretor Presidente, o Sr. João Vaz Gomes, 
português, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/MF nº 003.455.398-34, residente e domiciliado 
nesta Capital, à Avenida Piassanguaba nº 1.179; (c.1.2) Para Diretor Superintendente, o Sr. Amandio Almeida Pires, português, 
casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, CPF/MF nº 002.040.218-04, residente e domicilia-
do nesta Capital, à Rua Marcos Fernandes nº 147, Apartamento 81; (c.1.3) Para Diretor Administrativo: Não houve eleição de qual-
quer acionista para este cargo, permanecendo vago, até nova deliberação e indicação; (c.2) Para Diretores Adjuntos: (c.2.1) O 
Sr. Carlos de Abreu, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 2.346.455/SSP-SP, CPF/MF nº 020.329.538-20, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, à Alameda dos Guaiases nº 184; (c.2.2) O Sr. Luis do Nascimento Rodrigues, português, casa-
do, advogado, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF nº 194.411.778-49, residente e domiciliado 
nesta Capital, à Rua Álvaro Luiz Roberto Assunção nº 321; (c.2.3) O Sr. Armelin Ruas Figueiredo, português, casado, empresário, 
Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF nº 402.303.848-20, residente e domiciliado nesta Capital, 
à Rua Carlos Maria Della Paolera nº 50; (c.2.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, brasileiro casado, empresário, Cédula de 
Identidade nº 25.993.527-X/SSP-SP, CPF/MF nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Antonio Afonso 
nº 15; (c.3) Os Diretores Presidente, Superintendente e Administrativo poderão ter honorários mensais de até R$ 10.000,00 (Dez 
mil reais) no todo do colegiado, os quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (c.4) Os Diretores ora reeleitos tomam nova-
mente posse de seus cargos, neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo este como Termo de Posse, declarando, 
sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade; Os termos de desimpedimento assinados pelos Diretores reeleitos estão arquivados na sede da Companhia; 
(c.5) O responsável tributário da empresa será o acionista e Diretor Presidente João Vaz Gomes, retro qualificado, inclusive quanto 
à Certificação Digital, atuando isoladamente quanto a este aspecto; (d) Decidiu-se não instalar o Conselho Fiscal para o presente 
exercício; (e) Colocou-se a palavra a disposição dos presentes, e como não houvesse manifestação alguma, deu-se por encerrada 
a presente Assembleia Geral Ordinária. 7) Encerramento: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai 
assinada pela mesa diretora, pelos Diretores eleitos e por todos os acionistas da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em 
livro próprio, devendo ser levada a registro na Jucesp. 8) Acionistas Presentes (totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 
11,7021%; 2) José Ruas Vaz - 10,6383%; 3) p. Espólio de Manuel Bernardo Pires de Almeida, Margareth Vaz Pires Ferraz - 6,9149%; 
4) Francisco Pinto - 5,8511%; 5) p. Espólio de Marcelino Antonio da Silva, Vera Lúcia Vaz da Silva de Souza - 5,8511%; 6) Daniel 
Cepera Moreira - 2,1277%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4,2553%; 8) Armelim Ruas Figueiredo - 5,3191%; 9) p. Espólio de 
José de Figueiredo Alves, Matilde dos Anjos Teixeira Alves - 5,3191%; 10) Luis do Nascimento Rodrigues - 10,6383%; 11) p. Espólio 
de Antonio de Figueiredo Alves, Rosa Maria Alves de Figueiredo Berti - 5,3191%; 12) João Vaz Gomes - 3,1915%; 13) Carlos 
de Abreu - 5,3191%; 14) Marco Antonio Pereira de Abreu - 11,6809%; 15) Elvira Risso Alexandre Videira - 2,6596%; 16) Maria 
Beatriz Risso Alexandre Videira Prestes - 1,8830%; 17) Carlos Alberto Risso Alexandre Videira - 1,3298%. Total Presente: 100%. 
9) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa dire-
tora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes. São Paulo, 29 de abril de 2019. a) João Vaz Gomes - Presidente da 
Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. Visto Advogado. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 255.351/19-7, 
em 14/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Viação Rápido Brasil S.A.  –  CNPJ nº 61.541.405/0001-21  –  NIRE 35.3.0001382-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2019

1) Data, Hora e Local: Em 29 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3) Mesa Diretora: Presidente, João Vaz Gomes, 
Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4) Convocação: Dispensada, tendo em vista 
a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por Ações. 
5) Ordem do Dia: (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício e sua destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018, publicadas em 
26/04/2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios; (b) Apresentação, discussão e deliberação 
sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2018; (c) Eleição ou reeleição dos membros da Diretoria para o período 
de 30 de abril de 2019 até 30 de abril de 2020, e fixação de seus honorários; (d) Instalação ou não do Conselho Fiscal para o 
próximo período de 1 (hum) ano; (e) Outros assuntos de interesse social. 6) Deliberações: Colocadas as matérias em votação, 
deliberou-se por unanimidade total, com abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue: (a) Foi aprovado o Balanço, 
a Demonstração do Resultado do Exercício e sua destinação para resultados acumulados, e as demais peças das Demonstrações 
Financeiras encerradas em 31/12/2018; (b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados pela Diretoria no ano 
calendário de 2018, que não foram objeto específico de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse ano, como o afastamento 
a pedido do Diretor Presidente Antonio Figueiredo Ruas, ficando assim, ora aprovadas e ratificadas as contas e os atos praticados 
pela Diretoria; (c) Os atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para que a assembleia pudesse livremente deliberar 
sob a eleição ou reeleição da nova Diretoria da empresa; (c.1) Debatida a questão, reelegeu-se os seguintes acionistas para os 
cargos de Diretores da Companhia, com mandato desta data até 30 de abril de 2020, a saber: (c.1.1) Para Diretor Presidente, 
o Sr. Amandio Almeida Pires, português, casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, 
CPF/MF nº 002.040.218-04, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Marcos Fernandes nº 147, Apartamento 81; (c.1.2) Para 
Diretor Superintendente, o Sr. João Vaz Gomes, português, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, 
CPF/MF nº  003.455.398-34, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Piassanguaba nº  1.179; (c.1.3)  Para Diretor 
Administrativo: Não houve eleição de qualquer acionista para este cargo, permanecendo vago, até nova deliberação e indicação; 
(c.2) Para Diretores Adjuntos: (c.2.1) O Sr. Carlos de Abreu, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 2.346.455/
SSP-SP, CPF/MF nº 020.329.538-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Alameda dos Guaiases nº 184; (c.2.2) O Sr. Luis 
do Nascimento Rodrigues, português, casado, advogado, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF 
nº 194.411.778-49, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Álvaro Luiz Roberto Assunção nº 321; (c.2.3) O Sr. Armelin Ruas 
Figueiredo, português casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF nº 402.303.848-
20, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Carlos Maria Della Paolera nº 50; (c.2.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, 
brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 25.993.527-X/SSP-SP, CPF/MF nº 181.602.878-95, residente e domiciliado 
nesta Capital, à Rua Antonio Afonso nº 15; (c.3) Os Diretores Presidente, Superintendente e Administrativo poderão ter honorários 
mensais de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no todo do colegiado, os quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (c.4) Os 
Diretores ora reeleitos, tomam novamente posse de seus cargos, neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo 
este como Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os termos de desimpedimento assinados pelos Diretores reeleitos 
estão arquivados na sede da Companhia; (c.5) O responsável tributário da empresa será o acionista e Diretor Superintendente João 
Vaz Gomes, retro qualificado, inclusive quanto à Certificação Digital, atuando isoladamente quanto a este aspecto; (d) Decidiu-se 
não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício; (e) Colocou-se a palavra à disposição dos presentes, e como não houvesse 
manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. 7) Encerramento: A presente ata, depois de 
lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora, pelos Diretores eleitos e por todos os acionistas da 
Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo ser levada a registro na Jucesp. 8) Acionistas Presentes 
(totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 11,7021%; 2) José Ruas Vaz - 10,6383%; 3) p. Espólio de Manuel Bernardo Pires 
de Almeida, Margareth Vaz Pires Ferraz - 6,9149%; 4) Francisco Pinto - 5,8511%; 5) p. Espólio de Marcelino Antonio da Silva, 
Vera Lúcia Vaz da Silva de Souza - 5,8511%; 6) Daniel Cepera Moreira - 2,1277%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4,2553%; 
8) Armelim Ruas Figueiredo - 5,3191%; 9) p. Espólio de José de Figueiredo Alves, Matilde dos Anjos Teixeira Alves - 5,3191%; 
10) Luis do Nascimento Rodrigues - 10,6383%; 11) p. Espólio de Antonio de Figueiredo Alves, Rosa Maria Alves de Figueiredo 
Berti - 5,3191%; 12) João Vaz Gomes - 3,1915%; 13) Carlos de Abreu - 5,3191%; 14) Marco Antonio Pereira de Abreu - 11,6809%; 
15) Elvira Risso Alexandre Videira - 2,6596%; 16) Maria Beatriz Risso Alexandre Videira Prestes - 1,8830%; 17) Carlos Alberto Risso 
Alexandre Videira - 1,3298%. Total Presente: 100%. 9) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fiel da original lavrada 
em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes. São Paulo, 
29 de abril de 2019. a) João Vaz Gomes - Presidente da Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. Visto Advogado. 
JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 256.212/19-3, em 14/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018/2017 - (em R$)
Ativo             2.018             2.017
Circulante 5.126.943,18 8.427.682,72
Disponível 1.059.734,23 1.038.078,07
Aplicações Financeiras 3.786.004,46 7.186.288,76
Outros Créditos Valores 270.457,80 194.779,81
Despesas Pagas Antecipadas 10.746,69 8.536,08

Não Circulante 8.004.438,95 2.337.128,00
Realizável a Longo Prazo - -
Investimentos 7.621.650,84 1.954.807,84
Imobilizado 382.788,11 382.320,16
Intangível - -

Total do Ativo 13.131.382,13 10.764.810,72

Passivo             2.018             2.017
Circulante 2.504.414,10 10.939,14
Fornecedores 2.770,86 2.994,14
Obrigações Fiscais 683,24 6.184,40
Encargos Sociais a Recolher 960,00 960,00
Conta Corrente Acionistas 2.500.000,00 800,00

Não Circulante - -
Exigível a Longo Prazo - -
Patrimônio Líquido 10.626.968,03 10.753.871,58
Capital Social 5.000.000,00 5.000.000,00
Reservas de Lucro 5.626.968,03 5.753.871,58

Total do Passivo 13.131.382,13 10.764.810,72

Demonstração das Mutuções do Patrimônio Líquido em 2018/2017-(em R$)

Capital Reservas
     Realizado       de Lucro               Total

Saldo em 31/12/2016 5.000.000,00 5.769.063,64 10.769.063,64
Reserva Legal - 181.202,77 181.202,77
Reserva Estatutária - (181.202,77) (181.202,77)
Prejuízo do Exercício - (15.192,06) (15.192,06)
Saldo em 31/12/2017 5.000.000,00 5.753.871,58 10.753.871,58
Prejuízo do Exercício - (126.903,55) (126.903,55)
Saldo em 31/12/2018 5.000.000,00 5.626.968,03 10.626.968,03

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2018/2017 - (em R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018/2017 - (em R$)

BALABALABALABALABALATON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTDATDATDATDATDA
CNPJ: 03.421.217/0001-63
Demonstrações Contábeis

            2.018             2.017
Receita Bruta 34.975,97 31.136,27
(-) Impostos e Deduções (2.995,52) (2.729,95)
Receita Liquida 31.980,45 28.406,32
(-) Custo Produtos Vendidos - -
Lucro Bruto 31.980,45 28.406,32
Despesas Administrativas e Gerais (622.082,56) (488.147,35)
Outras Receitas Operacionais 42.719,85 -
Lucro Antes do Resultado Financeiro (547.382,26) (459.741,03)
Receitas Financeiras 370.400,75 449.434,77
Despesas Financeiras (2.703,54) (4.885,80)
Receitas não Operacionais 90.250,00 -
Despesas não Operacionais (37.468,50) -
Lucro Antes da Tributação (126.903,55) (15.192,06)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social - -
Lucro Líquido do Exercício (126.903,55) (15.192,06)

            2.018             2.017
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
a) Lucro Líquido do Exercício (126.903,55) (15.192,06)
Depreciação a Amortização 142.062,58 319.874,76
Baixa do Imobilizado 173.091,45 -

188.250,48 304.682,70
b) Aumento/Redução nos Ativos Circulantes
Outros Créditos (75.677,99) (131.745,01)
Despesas Pagas Antecipadas (2.210,61) (644,61)

(77.888,60) (132.389,62)
c) Aumento/Redução no Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo
d) Aumento/Redução nos Passivos Circulante Longo Prazo
Fornecedores (223,88) 2.994,74
Obrigações Fiscais (5.501,16) (18.168,52)
Encargos Sociais - (960,00)
Conta Corrente Acionistas 2.500.000,00 800,00
Provisões Diversas - (212.023,91)

2.494.274,96 227.357,69
e) Aumento/Redução nos Passivos Circulantes
Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades Operacionais (2.604.636,84) (55.064,91)
II - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições do Imobilizado (233.264,98) -
Investimento Realizado (5.750.000,00) -

Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades Investimentos (5.983.264,98) -
III - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Proveniente
  das Atividades Financiamento - -
Aumento Líquido de Caixa
  e Equivalência de Caixa (3.378.628,14) (55.064,91)
Demonstração do Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa
  Início do Exercício (8.224.366,83) (8.279.431,44)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 4.845.738,69 8.224.366,83

(3.378.628,14) (55.064,91)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018 e 2017
A Sociedade tem como principal objetivo: a) compra, venda e administração
de imóveis próprios; b) participação e realização de empreendimentos
imobiliários, inclusive incorporações e fundos imobiliários; c) participação
em outras sociedades na qualidade de sócia quotista ou acionista; d)
importação e exportação sob qualquer forma permita em lei Aplicações
Financeiras representadas por CDB / DEBENTURES, demonstradas ao
custo de aplicação,acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, e ajustadas, quando aplicável a valor do mercado.

Riccardo Arduini
Diretor Presidente

Shozo Sato
Contador - CRC/SP 1SP051081/O-5

F L P Indústria e Comércio de Plásticos Eireli - EPP, torna publico que requereu
a Prefeitura de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Licença Prévia e
de Instalação, p/ fabricação de artefatos de material plástico p/ outros usos, sito
Av. Industrial, 660- Parque São Pedro, Itaquaquecetuba/SP.
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me de comunhão parcial de bens em 12/10/1996 na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados à Alameda Porto 70, Bairro 
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A sonda tem investigado 
a composição do manto 
lunar, de forma a explicar 

a evolução e formação da Lua. 
Com as recentes descobertas, 
especula-se que a origem da Lua 
esteja relacionada com a colisão 
da Terra com um corpo celeste.

A sonda Chang’e-4 pousou 
na cratera lunar Vón Kármán 
no dia 3 de janeiro, e instalou 
o rover Yutu-2 para explorar 
a Bacia do Polo-Sul-Aitken, a 
maior e mais velha cratera do 
lado oculto da Lua. O rover 
colecionou algumas amostras 
e as suas descobertas foram 
divulgadas no Jornal Nature na 
quarta-feira (16). As amostras 
revelaram vestígios de olivina, 
o que levou os investigadores a 
especular que o manto poderá 
conter olivina e piroxena em 
iguais quantidades, ao invés 
do domínio de um desses 
minerais. 

A olivina é um dos principais 
componentes do manto terres-

A origem e estrutura da Lua têm sido temas de debate entre a 

comunidade científi ca. 

Missão espacial chinesa desvenda 
segredos do lado oculto da Lua

A missão chinesa Chang’e-4 foi a primeira a chegar ao lado mais afastado da Lua, assim como a 
primeira a descobrir a presença de olivina

tre, o que poderá confi rmar a 
teoria de que a Lua se formou 
com algum material que a Ter-
ra perdeu após o choque com 
um corpo celeste. Os minerais 
encontrados são, por sua vez, 

distintos das amostras da su-
perfície lunar. Uma vez que as 
caraterísticas e composição 
do subsolo permanecem des-
conhecidas, esta descoberta é 
considerada importante. 

De acordo com a hipótese 
mais aceite, quando a Terra so-
freu o impacto da colisão com 
um corpo celeste, Theia, algum 
material terá se desprendido, 
aglomerando-se e formando a 
Lua. Os elementos mais leves 
fi caram na superfície, mas os 
minerais mais densos, como 
é o caso da olivina, caíram no 
manto lunar. Desde então, a 
origem e estrutura da Lua têm 
sido temas de debate entre a 
comunidade científi ca. 

Dessa forma, a investigação 
chinesa poderá conduzir a um 
maior conhecimento acerca da 
evolução lunar e à confi rmação 
da existência de um oceano 
de magma, teoria que ainda 
não foi confi rmada. O rover 
continuará a explorar o local e 
retirará mais material do solo, 
e, em 2020, a China planeia 
enviar a sonda Chang’e 5, com 
o objetivo de regressar à Terra 
com as amostras recolhidas na 
Lua (RTP/ABr).
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Quando pensamos em 

exposição de marcas do 

segmento de alimentos, 

são raras as vezes nas 

quais não nos lembramos 

de propagandas antigas, 

jingles e promoções que 

marcaram época. 

Tais ações sempre fo-
ram notáveis e, muitas 
vezes, direcionavam o 

consumo da população. Mas, os 
tempos mudaram, assim como 
as expectativas e exigências 
dos clientes. Se, antes, havia um 
direcionamento para o marke-
ting, no qual as companhias 
investiam muito na publicidade, 
infl uenciandodiretamente o que 
os consumidores deveriam com-
prar, hoje é preciso um foco no 
cliente. Isso exige buscar novos 
caminhos para reconquistar o 
público que não se satisfaz mais 
com belos comerciais ou músicas 
que não saem da cabeça. 

De acordo com dados da 
Euromonitor Internacional, 
grandes marcas dosegmento 
perderam sua participação no 
mercado recentemente. Dian-
te desse cenário, as empresas 
tiveram de entender seu públi-
co-alvo e, por isso, fecharam 
parcerias com aceleradoras 
de startups para colocar mais 
rapidamente no mercado pro-
dutos que atendam às novas 
exigências dos consumidores. 
Outra parcela buscou investir 
em uma comunicação atual, 
por meio de distintas mídias, 
para atingir a sociedade. Mas, 
em todos os casos, o cliente 
fi cou no centro das estratégias. 

Para as empresas que atuam 
em nosso país, o cenário não é 
diferente. É necessário que o 
segmento de alimentos procure 
alternativas. Segundo a pesquisa 
“Eu, minha vida, meu bolso”, re-
alizada pela KPMG, os brasileiros 
consideram que as experiências 
com o varejo são excelentes. E 
é por isso que unir o varejo e a 
indústria de alimentos torna-se 
uma forma bastante atrativa de 
fortalecer a marca das empresas 
dosegmento de alimentos.

Por ter características de 
contato direto com o con-
sumidor fi nal, o varejo pode 
estar alguns passos à frente 
da indústria de alimentos no 
que diz respeito a conhecer 
o público, podendo apresen-
tar diferenciais tanto para 
os consumidores fi éis a uma 
marca, quanto aqueles que 
nunca tiveram oportunidade 
de conhecê-las e por isso cada 
vez mais vemos a indústria de 
alimentos abrindo seu varejo 
físico, seu e-commerce próprio 

ou inserido em plataformas de 
market place. 

Não podemos deixar de 
citar que, com o avanço da 
tecnologia, as redes sociais 
estabeleceram-se e também 
abrem as portas para atingir 
novos públicos e diversifi car 
a interatividade com os con-
sumidores. Se, na década de 
1980, a única forma de contato 
com as marcas era por meio de 
cartas, hoje as mídias sociais 
fazem esse papel, sendo funda-
mentais para fi delizar um clien-
te e conhecê-lo melhor para 
oferecer um serviço específi co 
que o agrade. Pensando em 
encontrar os públicos, algumas 
empresas investem bastante 
nas propagandas online. 

O YouTube tem recebido 
um foco bastante importante 
nesse novo processo de comu-
nicação. Com canais próprios, 
as marcas conseguem atrair o 
seu consumidor e ter certeza de 
que conversam com seu públi-
co-alvo. Porém, descobrir onde 
este público está e o que eles 
pensam é o que vem desafi ando 
as grandes marcas e entra em 
pauta também um novo compo-
nente que é a disputa por dados 
e mais do que ter os dados, ter 
os dados certos e fazer a leitura 
correta dos dados.

Além das novas tecnologias, 
também é um desafi o ajustar os 
produtos e as marcas aos novos 
costumes, como a procura por 
alimentos saudáveis, orgânicos 
e com embalagens sustentá-
veis. Mais uma vez, conhecer 
o consumidor é o ponto focal 
para o sucesso. Organizando 
um pacote de ideias para o 
fortalecimento e continuidade 
das marcas, concluímos que 
as empresas precisam, antes 
de mais nada, entender o que 
seu público deseja receber, seja 
um produto mais barato ou um 
alimento mais saudável. 

Porém, não devem perder 
o foco em suas origens, além 
de investir na produção, na 
distribuição, nos canais de 
vendas e na logística, buscando 
eficiência operacional, sem 
deixar de incorporar cada 
vez mais formatos digitais e 
analisar a imensidão de dados 
que possam ser obtidos, diag-
nosticando melhor os hábitos 
do seu público-alvo. 

Esses são os primeiros (e 
essenciais) passos para se 
permanecer relevante e, mais 
do que isso, ter um diferencial 
competitivo.

(*) - É líder do segmento de alimentos 
e bebidas da KPMG no Brasil (www.

kpmg.com.br).

Como vencer no atual cenário 
do setor alimentício

Marcelle Mayume Komukai (*)

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro está empenhado em 
transformar a América Latina 
em uma economia de mercado, 
disse onteme (16) o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Na 
cerimônia de homenagem ao 
presidente pela Câmara de Co-
mércio Brasil–Estados Unidos, 
em Dallas, o ministro comentou 
sobre a boa relação de Bolsonaro 
com os governos da Argentina 
e do Paraguai.

“O nosso presidente se enten-
de muito bem com os governos 
da Argentina e do Paraguai. A 
esquerda quis unifi car a América 
Latina numa economia obsoleta, 
e nós queremos unifi car em uma 
economia de mercado”, afi rmou 

Segundo Paulo Guedes, governo quer expandir 
economia de mercado na América Latina

Guedes, ao demonstrar otimismo 
com a aprovação da reforma da 
Previdência pelo Congresso. Rei-
terou que, depois da aprovação, o 
governo enviará pacotes de medi-
das que promovam o crescimento 
como a quebra do monopólio na 
distribuição de petróleo e de gás.

“Queremos que o Brasil seja 
grande de novo. O Senado diz 
que vai aprovar a reforma da 
Previdência em 60 dias e isso 
vai mudar as perspectivas do 
país. Na segunda parte do ano 
voltaremos a crescer, podendo 
quebrar esse duplo monopólio 
do petróleo e gás, fazendo os 
preços diminuírem 50%”, disse.

Ao mencionar o prazo de 60 

dias para a aprovação das mudan-
ças na Previdência, o ministro foi 
bastante aplaudido pela plateia, 
formada por empresários e por 
representantes do governo. 
A cerimônia de entrega do 

prêmio de personalidade do 
ano pela Câmara de Comércio 
Brasil–Estados Unidos ocorre 
há 50 anos. Pela primeira vez, 
o evento foi realizado fora de 
Nova York (ABr).
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Defi nição do propósito
da empresa: sua

importância e relevância

O que o mundo perderia 

se a sua empresa 

deixasse de existir? 

Esta é uma pergunta 

importante, que pode lhe 

trazer algumas respostas 

sobre o tema

“Propósito”. Este con-
ceito expressa a 
maneira única que 

sua organização fará a dife-
rença no mundo. É uma ideia 
transformadora e cada vez 
mais presente nos modelos de 
negócio contemporâneos. Co-
nhecer o propósito e colocá-lo 
em prática em cada decisão da 
empresa é de suma importân-
cia para sua perenização. 

O propósito está relacionado 
diretamente com a certeza de 
sabermos aonde queremos 
chegar e o que iremos deixar de 
legado. Para isso, uma empresa 
deve pensar não só em seus 
colaboradores e clientes, mas 
em toda a comunidade que a 
circunda.

Especialistas alegam que um 
dos diferenciais das novas ge-
rações que atuam no mercado 
é, justamente, a busca destes 
grupos por fazer aquilo que 
gostam e o desejo pelo risco de 
viver suas paixões nas carreiras 
em que pretendem seguir. Uma 
pesquisa realizada pela Cia. de 
Talentos em 2017, por exem-
plo, indica que 56% dos jovens 
entrevistados pretendem abrir 
um negócio próprio, alinhado 
a suas predileções e objetivos 
pessoais. 

Com isso, o mercado recebe, 
a cada dia, novas empresas 
que conectam seus negócios 
com a visão de mundo dos 
seus empreendedores. Neste 
contexto, o entendimento total 
da missão de uma organização 
é o que vai diferenciá-la das 
demais. Somemos a este ce-
nário às novas possibilidades 
tecnológicas e o que teremos, 
de fato, é a transformação digi-
tal como potencializadora dos 
propósitos de uma empresa.

Mas você realmente enten-
de aonde sua empresa quer 
chegar?

Afi nal, qual é o propósito da 
sua organização? Se você não 
consegue responder a essa 
pergunta de imediato, é ne-
cessário repensar os conceitos 
e valores da empresa. Não há 
uma fórmula exata para iden-
tifi car o seu propósito, já que 
cada negócio possui caracterís-
ticas próprias e procura aten-
der a necessidades peculiares 
do mercado. Questionar-se, 
entretanto, é o primeiro passo 
para encontrarmos respostas.

A seguir, um exemplo de 
propósito bem defi nido: existe 

uma rede de escolas de idiomas 
que é uma das instituições de 
ensino mais respeitadas do 
país. Há mais de 50 anos no 
mercado e com mais de 600 
mil alunos formados ao longo 
de toda a sua história, ela tem, 
ao longo dos últimos meses, 
procurado expandir suas 
barreiras. Embora seu core 
central continue sempre sendo 
o ensino de excelência, a rede 
investe muito na criação de um 
sistema de ensino de inglês, 
para a grade intracurricular 
das escolas regulares, e no 
sistema bilíngue. 

Ademais, aliam o aprendi-
zado de idiomas ao estudo de 
programação (“coding”), pois 
acreditam que, tanto o Inglês 
quanto “o idioma da tecnolo-
gia”, dominarão o mercado de 
trabalho em um futuro bem 
próximo. E é este, justamen-
te, o seu propósito: preparar 
crianças e jovens para não 
só se inserirem na sociedade 
como indivíduos capazes e 
exemplares, mas para liderá-la, 
para suprir as demandas de um 
mercado em evolução e para 
criar as novas transformações 
disruptivas que estão por vir.

Para tanto, há tamanha 
dedicação para oferecer a 
melhor experiência de ensino 
para seus alunos, de forma a 
compreender as necessida-
des de cada indivíduo - suas 
barreiras, particularidades e 
seus anseios. 

O propósito é a bússola que 
norteia nossos caminhos! Em 
outras palavras, ter um pro-
pósito é fazer com que o seu 
trabalho tenha um impacto real 
na sociedade como um todo e 
uma razão para nos orgulhar-
mos de nossa trajetória de tudo 
que, enquanto líderes, fi zemos 
para uma organização, seus 
colaboradores e seu público.

O propósito, por fi m, é uma 
bússola, que norteia a difusão 
de nossos valores e objetivos, 
motivando pessoas a compar-
tilharem anseios comuns em 
prol do futuro de uma compa-
nhia. É o foco em algo maior, 
que estimula nossos times a 
acreditar no lugar em que tra-
balham e em suas realizações, 
em seu impacto social.

É necessário, pois, entender 
que a única forma de oferecer 
algo ao mercado - e não apenas 
extrair algo dele - é descobrir o 
seu propósito verdadeiro. Por-
tanto refl ita, identifi que seus 
prós, contras e metas. Assim, 
os desafi os serão encarados 
com maior comprometimento 
e o sucesso será uma consequ-
ência dos valores intangíveis 
que você oferece.

(*) - É CEO da Cel.Lep.

Alexandre Garcia (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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: VICENTE NOSCHESE TEIXEIRA, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1953, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Teixeira e de Wilma Maria Noschese 
Teixeira. A pretendente: MARIA LUZINEIDE FERNANDES GUERRA, solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Salgueiro - PE, no dia 25/07/1972, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Expedito Fernandes e de Silvia 
Florentino Guerra Lopes.

O pretendente: THIAGO TADAO YAJIMA GOMES DA SILVA, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dirceu Gomes da Silva e de Elza Kazue 
Yajima da Silva. A pretendente: LUCIANE COSTA PAULUCCI, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/10/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Paulucci Filho e de Irenir Alves da 
Costa Paulucci.

O pretendente: BRUNO BARBOSA MARTORELLI, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Belo Horizonte - MG, no dia 30/11/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Nilson Martorelli e de Iara Barbosa Martorelli. A pretendente: FLÁVIA 
SEKERES MUSSALEM, solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia 27/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Sergio Mussalem e de Sandra Sekeres Mussalem.

O pretendente: ULISSES KOHEI OHNO, divorciado, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 06/01/1978, residente e domiciliado em Avaré - SP, fi lho de 
Teruo Ohno e de Noriko Namioka Ohno. A pretendente: ISABELA COELHO ZIONI, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/08/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Antonio Zioni e de Celia 
Coelho Zioni. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo de Avaré - SP.

O pretendente: ROGER HALMENSCHLAGER DA SILVA, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Gravataí - RS, no dia 14/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Souza da Silva e de Vera Halmenschlager 
da Silva. A pretendente: BRUNA FONSECA SCHUSTER, solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em Porto Alegre - RS, no dia 27/12/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Linus Schuster e de Nordia Fonseca.

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal 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

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: SAIDI BAMIDELE OGUNDELE, profi ssão: aux. de serviços gerais, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Mushin-Estado de Lagos-Nigeria, data-
nascimento: 29/09/1980, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jimoh 
Ogundele e de Kudiratu Ogundele. A pretendente: FLÁVIA DANIELA DE MORAIS 
LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 
13/06/1986, residente e domiciliada em Jacareí, SP, fi lha de Mizael da Silva Lima e de 
Elisabeth Izabel de Morais.

O pretendente: ANDERSON JOSÉ MOURA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Argemiro José Moura e de Maria Porfíria Moura. A pretendente: 
PRISCILA MONIQUE DE CARVALHO, profi ssão: operadora de cobrança, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lenilda Josefa de Carvalho.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: FÁBIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 19/05/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues dos Santos e 
de Dirce de Oliveira. A pretendente: GABRIELA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 27/05/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria José da Conceição.

O pretendente: NGOMBO ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em Uíge-Damba, Angola, no dia 15/05/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ndompetelo Domingos e de Mbiavanga Ngombo. 
A pretendente: ANA VICENTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Uíge-
Damba, Angola, no dia 08/05/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Kibingani Muembo e de Fatu Kanga.

O pretendente: FELIPE CRUZ GONDIM, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 28/09/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Antonio Sarmento Gondim e de Marielza 
da Cruz Gondim. A pretendente: MARINA CASADO SIQUEIRA CAMPOS, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 11/05/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Maria Siqueira 
Campos e de Roseli Casado Siqueira Campos.

O pretendente: MARCELO HENRIQUE DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão consultor comercial, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 04/01/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo de Camargo 
Soares e de Marisa Alves da Silva Soares. A pretendente: NUALA ATRIA SERAFIM 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 08/03/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Amilton Serafi m dos Santos e de Maria de Jesus Lopes de Souza.

O pretendente: KAYAN VALENTE CARUSO, estado civil solteiro, profi ssão chaveiro, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/11/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Caruso e de Neusa Elvira Valente 
Caruso. A pretendente: CAROLINA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar veterinária, nascida nesta Capital, Butantã - SP, no dia 18/10/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Gomes da Silva e de Ana 
Paula Pereira da Silva.

O pretendente: RODRIGO PACHECO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tosador, 
nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 05/05/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido da Silva e de Maria Cecilia Bento 
Pacheco. A pretendente: CARINA TEIXEIRA RODRIGUES, estado civil solteira, pro-
fi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 23/09/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ernesto Pinto Rodrigues e de 
Cacilda Nunes Teixeira Rodrigues.

O pretendente: CRISTIANO GOIS DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 30/06/1978, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira de Araujo e de Vanda 
Aparecida Gois de Araujo. A pretendente: VANESSA GENESI, estado civil divorciada, 
profi ssão gerente de recursos humanos, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
01/05/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Roberto Messias Genesi e de Vanice dos Santos Genesi.

O pretendente: FELISBERTO DA ROSA SANCHES OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de farmácia, nascido em Freguesia de São Miguel, Cabo Verde, no 
dia 24/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João 
Francisco Sanches de Oliveira e de Júlia da Rosa Lopes. A pretendente: MARIA BE-
TÂNIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em 
Picuí - PB, no dia 13/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Severino Amaro dos Santos e de Joana Francisca dos Santos.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES MORETTO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 07/09/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dirceu Aparecido Moretto e de 
Maria Isabel Rodrigues Moretto. A pretendente: BÁRBARA MAIA DA CUNHA, estado 
civil solteira, profi ssão administrador de empresas, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no 
dia 20/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton 
José da Cunha e de Rosana Aparecida Maia da Cunha.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA BESERRA, de nacionalidade brasileira, polícial 
militar, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/09/1978), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Edimar Leite Beserra e de Maria Oliveira 
Beserra. A pretendente: PATRICIA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, funcionária 
pública estadual, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1968), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Marmo Pinheiro e de Selma Pinheiro.

O pretendente: EMANOEL NILSON CANDIDO LEITE JUNIOR, de nacionalidade 
brasileira, zelador, solteiro, nascido em Cuiabá, MT, no dia (08/10/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Emanoel Nilson Candido Leite e de Maria Luiza 
Soares Leite. A pretendente: FRANCISLAINE DE SOUZA PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, técnica de enfermagem, solteira, nascida em Tupã, SP, no dia (30/06/1983), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Francisco Pereira e de 
Maria Aparecida de Souza Pereira.

O pretendente: EMERSON SAMPERI BURNEIKO, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
civil, divorciado, nascido em Baurú, SP, no dia (09/10/1949), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Guilherme Burneiko e de Dulce Samperi Burneiko. A pretendente: 
VERA LUCIA ESTEVES MALMEGRIN, de nacionalidade brasileira, auditora fi scal aposen-
tada, solteira, nascida em Londrina, PR, no dia (12/08/1952), residente e domiciliada em 
Londrina, PR, fi lha de José de Quadros Malmegrin e de Aurora Jesus Esteves Malmegrin.

O pretendente: AFRANIO DE MELLO FRANCO, de nacionalidade brasileira, economista, 
divorciado, nascido em Viena - Áustria, no dia (16/10/1959), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Aff onso Arinos de Mello Franco e de Beatriz Fontenelle de Mello 
Franco. A pretendente: SONIA LACERDA DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, 
corretora de imóveis, divorciada, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (22/10/1960), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jaime Queiroz Lacerda de Menezes 
e de Wanda Lacerda de Menezes.

O pretendente: JORGE LUIZ REIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ator, 
solteiro, nascido em Santa Luzia, MG, no dia (19/04/1958), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Augusto dos Santos e de Maria Elisa Reis dos Santos. 
O pretendente: JARBAS OLIVEIRA BISPO, de nacionalidade brasileira, professor/ad-
vogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1967), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luzia Oliveira Bispo.

O pretendente: ROBERTO RODRIGUES AYRES NETTO, divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 06/04/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Ayres Netto e de 
Sylvia Rodrigues. A pretendente: DEBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MAINARDI 
NOVO, divorciada, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/05/1966, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dirceu Teixeira de 
Oliveira e de Ayre Trevisan Teixeira de Oliveira.

O pretendente: BRUNO ELIAS MARTINEZ, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Juquiá - SP, no dia 20/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcos Martinez e de Márcia Rahabani Elias. A pretendente: 
VIVIEN ANGELA BURATINI, solteira, profi ssão dentista, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 18/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Silvio Vicente Buratini e de Jane Rocha Buratini.

O pretendente: CARLOS RODRIGO GONÇALVES, solteiro, profi ssão analista de 
crédito, nascido em São João da Boa Vista - SP, no dia 10/11/1985, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Consuelo Gonçalves. 
A pretendente: GIOVANA SANDIN BROCATTO, solteira, profi ssão gerente de 
estratégia, nascida em Campinas - SP, no dia 25/08/1986, residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Brocatto e de Natalia 
Sandin Sobrinha Brocatto.

O pretendente: CARLOS SUPLICY FIGUEIREDO FORBES, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/06/1965, residente e domiciliado 
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Carlos de Figueiredo Forbes e de Vera Sylvia 
Suplicy Forbes. A pretendente: SAMANTHA LOPES ALVARES, divorciada, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/08/1975, residente e 
domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Lopes Alvares e de 
Claudete Marmar Lopes Alvares.

O pretendente: MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS, divorciado, profi ssão 
prodsutor de eventos, nascido em Itapecerica da Serra - SP, no dia 08/07/1980, 
residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida 
Almeida dos Santos. A pretendente: VIVIAN KELLY GOMES, solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/02/1981, residente e domiciliada 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Soares Gomes e de Maria Eliana 
Bezerra Gomes.

O pretendente: TIAGO FUSCO DUARTE, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/07/1986, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Carvalho Duarte e de Denise Fusco Duarte. A 
pretendente: JOICE MARQUEZ DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 16/08/1985, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lha de Daniel de Oliveira e de Maria Eliete Marquez de Oliveira.

O pretendente: DANIEL PEREIRA RIBEIRO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 14/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Dalvino dos Santos Ribeiro e de Aparecida Pereira Ribeiro. O 
pretendente: SIDNEY MAROFA LUCIANO, solteiro, profi ssão comerciário, nascido 
em Santo André - SP, no dia 05/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sergio Mora Luciano e de Alice Marofa Luciano.

O pretendente: PAULO SERGIO CASTELLO, solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/02/1969, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Castello e de Ana Maria Patricio Castello. A 
pretendente: ROBERTA CODECCO, solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/10/1970, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Umberto Codecco e de Marilza Benvenuti Codecco.

O pretendente: CAIO RAHAL BAPTISTA, solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 21/01/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Baptista e de Eloá Rahal Baptista. A pretendente: 
MARCELLA SPIEGELBERG DE MELLO CAMPOS, solteira, profi ssão analista de 
marketing, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 12/08/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Fernando de Mello Campos e de Carmen 
Elisabeth Spiegelber de Mello Campos.

O pretendente: DAWID WAJS, solteiro, profi ssão trader de algodão, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 03/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Roberto Wajs e de Sheila Rosenblatt Wajs. A pretendente: 
DANIELLE TABACH, solteira, profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 
no dia 04/11/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Iehoshoua Tabach e de Sheila Tabach.

O pretendente: MICHEL VINICIUS DOS SANTOS, solteiro, profi ssão gerente de 
contas, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/12/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ubirajara dos Santos e de Norma dos Santos. A 
pretendente: CAMILLA SALGADO ALIANO, solteira, profi ssão gerente de contas, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/07/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Aliano Filho e de Nilce Salgado.

O pretendente: JULIO JORGE DIB, solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 05/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Jorge Americo Dib e de Vera Ali Bandieri Dib. A pretendente: ANA VICTORIA VILLELA 
DE DE ANDRADE, divorciada, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 14/06/1986, residente e domiciliada em Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, fi lha de José 
Villela de Andrade Neto e de Maria Victoria Pereira de Almeida Villela de Andrade. Obs.: 
Enviado cópia do edital de proclamas ao subdistrito de residência da pretendente.

A obra é considerada um 
dos ícones do Impres-
sionismo e tinha sido 

avaliada em US$ 55 milhões. 
Após oito minutos de leilão, 
realizado na terça-feira (14), 
com seis licitantes, “Meu-
les” alcançou um preço de 
martelo de US$ 97 milhões. 
Acrescentando os impostos 
e comissões, o valor final 
chegou a US$ 110,7 milhões. 
A última vez que tinha sido 
leiloada, em 1986, a mesma 

tela tinha sido vendida a
US$ 2,5 milhões.

O exemplar é um dos poucos 
da série “Almiares”, de Monet, 
que foram colocados em leilão 
neste século e que ainda são 
propriedade privada. Das 25 
obras da série, 17 estão em 
instituições públicas, como o 
Museu Metropolitano de Arte 
(Nova York), o Museu de Orsay 
(Paris) e o Instituto de Arte 
(Chicago) - (ANSA).

Quadro de Monet é vendido por 
US$ 110 milhões e bate recorde

A obra “Meules”, do pintor francês Claude Monet, foi vendida por US$ 110 milhões (cerca de R$ 438 
milhões) em um leilão da casa Sotheby’s, em Nova York. A tela, datada de 1890, estabeleceu, assim, 
um novo recorde do artista no mercado de arte

A tela, datada de 1890, estabeleceu novo recorde

no mercado de arte. 
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