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“O diabo desta vida 
é que entre cem 
caminhos temos 
que escolher apenas 
um, e viver com a 
nostalgia dos outros 
noventa e nove”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Jornalista brasileiro
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O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (20) 
que falta dinheiro no 

governo federal, e que se a 
reforma da Previdência não 
for aprovada, em no máxi-
mo cinco anos, não haverá 
recursos para pagamento 
de servidores na ativa. “Não 
podemos desenvolver muita 
coisa por falta de recursos, 
por isso precisamos da re-
forma da Previdência. Ela é 
salgada para alguns? Pode 
até ser, mas estamos com-
batendo privilégios. Não dá 
para continuar mais o Brasil 
com esta tremenda carga nas 
suas costas. Se não fi zermos 
isso, 2022, 2023, no máximo 

Jair Bolsonaro: sem 
reforma, faltará dinheiro 
para salários em 2024

em 2024, vai faltar dinheiro 
para pagar quem está na ati-
va”, disse.

Bolsonaro recebeu ontem 
(20), a Medalha do Mérito 
Industrial do Estado do Rio 
de Janeiro, em cerimônia na 
Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan). A premiação foi 
criada em 1965 e é destinada 
a personalidades nacionais e 
estrangeiras que desempe-
nharam papel relevante para o 
desenvolvimento da indústria 
fl uminense. Aos industriais, 
o presidente disse que está 
trabalhando para desburocra-
tizar e melhorar o ambiente 
de negócios no país, para que 

os empresários brasileiros al-
cancem o sucesso e consigam 
gerar mais emprego e renda 
para a população. 

“O primeiro trabalho que 
queremos fazer é não atra-
palhá-los, já estaria de bom 
tamanho, tendo em vista [a 
burocracia] que os senhores 
tem que enfrentar no dia a 
dia”, disse. Como exemplo 
de medidas e projetos para 
facilitar a vida dos brasileiros, 
Bolsonaro citou a MP da Liber-
dade Econômica, facilitação de 
licenças ambientais, o aumen-
to da validade da carteira de 
habilitação de cinco para dez 
anos e a retirada de radares 
das rodovias federais .

O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao receber a Medalha do Mérito Industrial

na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).

Para ele, os governantes de-
vem se empenhar ainda na redu-
ção de impostos. Ele citou como 
exemplo a redução da alíquota 
do ICMS sobre o combustível de 

aviação em São Paulo, de 25% 
para 12%. “Uma simples varia-
ção no ICMS do querosene de 
aviação faz com que São Paulo 
tenha mais aviões partindo de 

seus aeroportos que o do Rio 
de Janeiro. Sinal que quanto 
menos a gente tributa, quanto 
menos interfere, maior desen-
volvimento” (ABr).

“Temos expectativa que 
a aprovação da Reforma da 
Previdência fortalecerá a pre-
visibilidade e a certeza sobre o 
futuro da economia brasileira” 
disse a diretora-gerente do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, após 
o encerramento do Fórum Eco-
nômico de Astana, no Cazaquis-
tão. Segundo ela, a reformavai 
desencadear um movimento de 
solidez e das fi nanças do Brasil.

O Fórum Econômico de As-
tana reuniu 5.500 delegados 
de 74 países. Eles sugeriram 
que os países da Ásia Central 
podem dar prosseguimento às 
diretrizes do Fórum de Davos, 
em favor do crescimento da 
economia mundial. O fórum 
anual é considerado um evento 
econômico chave na Europa 
e na Ásia. O tema do fórum 
deste ano foi “Inspirando o 

Diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde.

O secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho, Rogério 
Marinho, classifi cou como ruído 
de comunicação as informa-
ções de que haveria um texto 
alternativo apresentado por 
parlamentares para a reforma 
da Previdência. “Não há nenhu-
ma difi culdade, o que houve foi 
um ruído de comunicação. O 
próprio presidente da Comis-
são, Marcelo Ramos, deu uma 
segunda declaração nesse sen-
tido, dizendo que as alterações 
que poderão ocorrer serão em 
cima do projeto apresentado 
pelo governo, como sempre foi 
no parlamento”, afi rmou ontem 
(20), ao chegar ao Ministério 
da Economia.

Marinho disse que o gover-
no dará apoio ao relatório da 
comissão se forem mantidos 
os princípios da proposta que 
são idade mínima para aposen-
tadoria, regras de transição, 
igualdade entre os sistemas 
dos servidores públicos e dos 
trabalhadores privados e me-
nor contribuição para quem 
ganha menos e maior para 
quem ganha mais.

“Se o relatório for na linha do 
que acreditamos, evidente que 
haverá apoio do governo pelo 
relatório. O que nos interessa é 
o impacto fi scal e a preservação 
da linha mestra que foi apresen-

Secretário especial de 

Previdência e Trabalho, 

Rogério Marinho.

O vice-presidente Hamilton 
Mourão está na China esta 
semana, onde preside a quinta 
edição da reunião da Comissão 
Sino-Brasileira Cosban, nesta 
quinta-feira (23), em Pequim. 
Também será recebido pelo 
presidente chinês Xi Jinping e 
ainda terá compromissos em 
Xangai, um dos maiores centros 
econômicos do país asiático.

Instituída em 2004, a Cosban 
é o principal mecanismo de 
coordenação da relação bila-
teral entre o Brasil e a China 
e é comandada pelos vice-
-presidentes dos dois países. 
A comissão, no entanto, não se 
reúne desde de 2015. Mourão 
disse que a ideia é resgatar e 
reorganizar a Cosban para for-
talecer a cooperação econômi-
ca. O vice-presidente informou 
que a reunião também vai servir 
como preparativo para a viagem 
do presidente Jair Bolsonaro à 
China no segundo semestre.

“Vamos procurar dar uma 
mensagem política ao governo 
chinês e, ao mesmo tempo, 
nosso posicionamento em 
relação à iniciativa Belt and 
Road (Cinturão e Rota), uma 
nova plataforma que o governo 
chinês, ao longo dos últimos 
cinco anos, vem buscando 

Vice-Presidente da República, 

Hamilton Mourão.

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

A
dn

ilt
on

 F
ar

ia
s/

VP
R

Fernando Frazão/ABr

As 53 empresas brasileiras 
que encararam o desafi o de 
negociar seus produtos na SIAL 
China 2019 - maior feira dos se-
tores de Agronegócio, Bebidas 
e Alimentos do gigante asiático 
e uma das maiores do mundo 
-  voltam para casa satisfeitas. 
No total, foram negociados US$ 
516,7 milhões no evento, cifra 
que pode alcançar mais de US$ 
2 bilhões ao longo dos próximos 
12 meses, a partir dos contatos 
feitos e de vendas futuras.

A presença brasileira no 
evento – realizado na semana 
passada - foi organizada pela 
Apex-Brasil e pelo Consulado 
do Brasil em Xangai. Na oportu-
nidade, foram realizadas 1971 
reuniões de negócios, 1531 das 
quais com potenciais novos 
clientes. O melhor desempenho 
brasileiro veio das empresas 
que trabalham proteínas ani-
mais. “Nossa avaliação é de que 
a SIAL 2019 foi muito provei-
tosa, num momento em que o 
Brasil negocia a ampliação das 
exportações para a China por 
meio de novas habilitações”, 
ressaltou o presidente da 
Abiec, Antônio Camardelli.

Outro detalhe é que, diante 
do cenário de guerra fi scal 
entre China e Estados Unidos, 

Melhor desempenho brasileiro 

veio das empresas de 

proteínas animais.
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A Agência Nacional de Mine-
ração (ANM) informou ontem 
(20), que o rompimento do 
talude do complexo da Mina de 
Gongo Soco, da Vale, no muni-
cípio de Barão de Cocais (MG), 
deve acontecer até o próximo 
sábado (25). A barragem é do 
mesmo tipo da que se rompeu em 
Brumadinho, em 25 de janeiro.

Segundo a agência, que in-
terditou o complexo na última 
sexta-feira (17), o talude norte 
da cava de Gongo Soco estava 
se deslocando 10 centímetros 
(cm) por ano desde 2012, 
um deslocamento aceitável 
dada a dimensão da estrutura. 
“Mas, desde o fi m de abril, a 
velocidade do deslocamento 
aumentou para 5 cm por dia e, 
se esta aceleração continuar, 
o rompimento do talude pode 

acontecer até sábado (25)”, 
alertou a assessoria da ANM 
em nota publicada ontem (20).

De acordo com a assessoria 
da ANM, dados da agência já 
indicam que, desde domingo 
(19), a velocidade de deslo-
camento do talude já havia 
chegado a 7 cm por dia. Desde 
2016, a cava e todas as obras já 
estavam paralisadas. O risco 
de rompimento é do talude da 
cava e não da barragem, que 
fi ca a 1,5 km de distância da 
cava. A agência disse que a 
preocupação é que a vibração 
gerada pelo rompimento do 
talude infl uencie na segurança 
da barragem Sul Superior. De 
acordo com a Defesa Civil, 
443 moradores da zona de au-
tossalvamento deixaram suas 
residências (ABr).

Cerca de 443 moradores da zona de autossalvamento

deixaram suas residências.

Cirurgias bariátricas
Criado há oito anos, o Programa 

Estadual de Cirurgia Bariátrica do 
Rio de Janeiro chegou à marca de 2,6 
mil pacientes operados. O objetivo 
é, ao fi nal deste ano, ter feito 3 mil 
cirurgias, uma média de quase uma 
intervenção por dia. As intervenções 
cirúrgicas são feitas no Hospital 
Carlos Chagas, em Marechal Her-
mes. De acordo com o chefe da 
equipe, Cid Pitombo, o hospital é 
o único do país a fazer cirurgia por 
videolaparoscopia.

Google Map

FMI: Reforma da Previdência fortalecerá 
previsibilidade da economia

os ganhos potenciais para os 
pobres, mulheres e jovens se-
rão signifi cativos”, acrescentou 
a diretora-gerente do FMI.

Delegados de vários países 
também observaram que o 
Fórum Econômico de Astana, 
o Fórum de Davos e outros 
fóruns similares oferecem uma 
boa oportunidade para facilitar 
a cooperação internacional no 
combate aos desafi os globais.

“Até 2030, 5,1 bilhões de 
pessoas, ou 60% da população 
global, estarão morando nas 
cidades. Pressões ambientais 
serão sem precedentes. Hoje, 
apenas 10% dos residentes 
urbanos têm condições ade-
quadas, de acordo com as 
recomendações da OMS”, dis-
se o Presidente do Conselho 
de Administração do Boston 
Consulting Group, Hans-Paul 
Bürkner (ABr/Kazinform).

crescimento: pessoas, cidades, 
economias”.

“O mais importante é que 
precisamos de um crescimento 
inclusivo e sustentável que me-
lhore as perspectivas das mu-
lheres, jovens, pobres e aqueles 
que vivem nas áreas rurais e que 

aumentem as expectativas das 
gerações futuras”, disse Chris-
tine Lagarde, dirigindo-se aos 
participantes do fórum. “Se a 
Ásia Central pode aproveitar o 
poder da tecnologia fi nanceira, 
como fi zeram as economias 
emergentes em outras regiões, 

Talude da mina Gongo Soco 
pode se romper até sábado

Na China, Mourão reativa 
comissão sino-brasileira

colocar no comércio mundial”, 
afi rmou. A iniciativa foi lançada 
em 2013 pelo presidente chinês 
Xi Jinping e visa promover 
acordos de cooperação para 
desenvolver projetos de infra-
estrutura, comércio e coopera-
ção econômica na comunidade 
internacional.

A China é, desde 2009, o 
principal parceiro comercial do 
Brasil. A corrente de comércio 
bilateral alcançou, em 2018, 
US$ 98,9 bilhões. O comércio 
bilateral caracteriza-se por 
expressivo superávit brasileiro, 
mantido há nove anos, e que, 
em 2018, atingiu o recorde 
histórico de US$ 29,5 bilhões 
(ABr).

Governo apoiará relatório se 
princípios forem mantidos

tada dentro do projeto enviado 
ao parlamento”, disse, referin-
do-se à previsão de economia 
de mais de R$ 1 trilhão em dez 
anos. “É normal que quando se 
entrega um projeto com essa 
complexidade ao parlamento 
e é constituída uma comissão 
especial que alterações sejam 
feitas”, enfatizou.

Sobre a possibilidade de 
adoção de medidas de compen-
sação, caso a reforma produza 
menor economia de gastos que 
a esperada pelo governo, Mari-
nho disse que o protagonismo 
agora é do Congresso Nacional. 
“O relator [Samuel Moreira] 
tem dito que sua determinação 
é de apresentar um texto que 
respeite os pressupostos que 
eu disse anteriormente e com 
impacto fi scal relevante, que 
é o que interessa para o país”. 

“Esse é o momento em que o 
protagonismo está com o Con-
gresso Nacional”, argumentou 
(ABr).

Empresas brasileiras fecham 
negócios de US$ 516 

milhões na China

essa edição da SIAL China teve 
como apelo especial a busca 
da garantia de abastecimento 
ao país. “Nossas empresas 
precisam estar preparadas e 
competitivas para qualquer 
contexto. A guerra econômico-
-comercial é uma conjuntura de 
momento, que pode passar. Por 
isso precisamos estar atuantes 
e preparados para uma pre-
sença e fornecimento de longo 
prazo, não apenas conjuntural”, 
destacou o gerente de Agro-
negócios da Apex-Brasil, Igor 
Brandão (ABr).
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Como ensinar uma 
geração hiperconectada

No mesmo ano em que 

a Sociedade Americana 

de Dialetos identifi cava 

“app” como a palavra 

mais usada em 2010, 

nasciam as crianças 

da Geração Alpha, 

primeiras nascidas 

inteiramente no século 

XXI

Hiperconectividade é a 
palavra que defi ne esse 
grupo, estimulado a 

interatividade e acostumado a 
presença de telas desde o pri-
meiro dia de vida, chegando ao 
mundo com uma grande quan-
tidade de estímulos e tendem a 
se tornar independentes, adap-
táveis, livres e questionadores. 
Com isso, surge também um 
questionamento importante: 
como ensinar uma geração 
inteiramente hiperconectada? 

A resposta não é simples e 
nem exata, como tudo o que diz 
respeito a essa geração. Talvez 
para essas crianças, o método 
tradicional no ensino não tenha 
tanto sucesso, podendo contri-
buir para o desinteresse de um 
grupo que não está “programa-
do” para passar horas olhando 
para uma lousa e ouvindo 
palestras sobre um mesmo 
assunto. Um estudo de 2018 
da editora Pearson indicou que 
os alunos das gerações mais 
conectadas já evitavam livros 
e apontavam vídeos como a sua 
forma favorita de aprendizado. 
Dessa forma, a tecnologia pode 
ser o “pulo do gato” na hora de 
ensinar os Alphas. 

Ensinar uma criança da 
Geração Alpha signifi ca utili-
zar métodos mais dinâmicos, 
modernos, personalizados e 
principalmente, interativos. 
Os Alphas funcionam com 
estímulos sensoriais a todo 
o momento, e eles aprendem 
com isso, seja por meio de 
animações, aplicativos ou jogos 
interativos. O importante é que 
eles interajam com o que estão 
aprendendo. 

Além disso, os recursos di-
gitais despertam interesse e 
prendem muito mais a atenção, 
além de se aproximar da reali-
dade da criança que aprende, 
tornando-a muito mais enga-

jada. Mas, afi nal, como trazer, 
na prática, a tecnologia para o 
aprendizado da criança? Hoje 
em dia, existem várias formas: 
realidade aumentada, jogos, 
livros digitais, vídeos, anima-
ções e até aplicativos reunindo 
todos esses conteúdos ao mes-
mo tempo são apenas algumas 
das ferramentas que podem 
ser usadas no processo ensino-
-aprendizagem, tanto em casa 
quanto na escola. 

Em algumas escolas nos 
EUA, os professores utilizam 
lembretes no Instagram para 
lembrar os alunos de suas ta-
refas. Alguns distritos já usam 
até uma plataforma específi ca 
para isso: o Google Classroom, 
que funciona como uma espé-
cie de agenda escolar digital, 
e permite que pais e alunos 
monitorem suas notas e tarefas 
futuras. 

É claro que nem sempre é 
possível ensinar com tecno-
logia, ainda mais em um país 
como o Brasil em que nos 
falta estrutura e estímulo para 
isso. Ainda assim, é possível 
inserir pequenas iniciativas 
na rotina da criança e tornar 
o aprendizado misto, já que 
não é possível, e nem saudável 
que este se torne totalmente 
tecnológico. 

Um bom exemplo é começar 
a inserir tecnologia em aulas 
específicas, como as aulas 
de inglês, por exemplo. Por 
que não ensinar uma segunda 
língua de forma totalmente 
natural e interativa. Já exis-
tem aplicativos e plataformas 
que podem ensinar uma outra 
língua desde muito cedo, sem 
que os pais precisem expor 
seus fi lhos a ambientes que não 
são 100% seguros na internet, 
como o Youtube, por exemplo. 

É importante lembrar que a 
geração alpha que está apren-
dendo hoje será a que estará no 
mercado de trabalho amanhã. 
Unir aprendizado e tecnologia 
pode gerar profi ssionais mais 
preparados para um mercado 
de trabalho também em trans-
formação. 

(*) - Criador dos personagens da 
Turma do Tori e do parque temático 
futurista Jota City, fundou a 360e1, 

localizada em Belo Horizonte criadora 
do Kidsa. É administrador e pós-

graduado em marketing pela FGV.

João Chequer (*)
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News@TI
Segurança no trânsito será tema de webinar 

@O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking dos países com maiores 
ocorrências de acidentes de trânsito. De acordo com levantamento 

do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 47 mil pessoas 
morrem e 400 mil fi cam feridas anualmente no país, em decorrência de 
acidentes em estradas e rodovias. Com o objetivo de trazer conscientiza-
ção sobre temas relevantes na sociedade e estimular o desenvolvimento 
de ideias inovadoras, a Sodexo Benefícios e Incentivos, referência em 
serviços que levam mais qualidade de vida às pessoas e organizações, 
realiza no dia 22 de maio, a partir das 12h15, o 15° Conexões Innov’hub 
(https://www.sodexobenefi cios.com.br/sodexo-club/).

Qulture.Rocks promove conferência gratuita
@Para empoderar e fortalecer a área de Recursos Humanos, a Qulture.

Rocks, startup de tecnologia para a gestão de desempenho, promove 
amanhã, de 21 a 23 de maio, a segunda edição do movimento HR.Rocks!, 
conferência virtual, realizada de maneira 100% remota e gratuita, que 
reunirá palestras, entrevistas, conteúdos e debates com os principais 
executivos e gurus da área de RH. Até o momento, já são mais de 20 
mil inscritos no evento, de vários cantos do País, sendo (72,20%) da 
região sudeste, (16,24%) sul, (3,79%) centro-oeste, (7,09%) nordeste 
e (0,87%) norte. Direcionadas a executivos, gerentes e analistas de RH, 
consultores e advisors, fundadores de startups e executivos de SBMs, 
ao todo a conferência soma mais de 8 horas de conteúdo e o objetivo 
é facilitar o networking entre esses profi ssionais, além de capacitá-los 
com apresentação de cases envolvendo áreas de Cultura, Metas, Carreira 
e Liderança de grandes empresas no mercado (http://qulture.rocks).

Empresa aposta em home offi ce e aumenta em 
30% produtividade da equipe
@Já parou para pensar no tempo em que você perde se deslocando 

de casa para o trabalho? De acordo com uma pesquisa do Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC) para o Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), o brasileiro perde, em média, duas horas 
e vinte minutos todos os dias no trânsito. No ano, são quase 40 dias 
gastos com deslocamento. O dado alarmante é só um dos que estão 
fazendo muitas empresas repensar seus modelos de trabalho. A Ellevo, 
companhia de tecnologia com sede em Blumenau (SC) e unidade em 
São Paulo (SP), é uma delas. No ano passado a marca decidiu apostar 
no modelo de home offi ce com alguns integrantes da sua equipe. O 
objetivo, inicialmente, era facilitar a rotina dos colaboradores e, em 
contrapartida, avaliar a efi cácia do formato de trabalho para o negócio.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A TOTVS, líder brasileira no desen-
volvimento de software de gestão, 
promove o painel “O Brasil que faz: 

Inovação”, com a participação de empre-
sas que estão ganhando o mundo com 
modelos de negócios disruptivos, durante 
o Universo TOTVS 2019. O evento, que 
acontece entre os dias 25 e 26 de junho, 
em São Paulo, irá reunir grandes nomes 
para falar sobre as principais tendências 
de tecnologia e negócios do país.  

Mediado por Juliano Tubino, vice-pre-
sidente de Negócios da TOTVS, o painel 
conta com a participação de Leandro 
Caldeira, CEO Brasil do Gympass, Gabriel 
Braga, cofundador e CEO do QuintoAndar, 
e Ricardo Bechara, diretor de expansão 
e cofundador da Rappi BR. O objetivo 
principal é mostrar como essas startups 

Painel “O Brasil que faz: Inovação” com as 
maiores startups do país

fi zeram acontecer e romperam as barreiras 
existentes no mundo dos negócios para 
promover inovação.

As três empresas falam também como 
em uma economia cada vez mais disputada, 
as startups e os empreendedores precisam 
encontrar novas formas de destaque no 
mercado. “O empreendedorismo no Brasil 
ganhou fôlego nos últimos anos e temos 
contribuído para que nossa economia seja 
mais intensiva no uso de tecnologia e para 
que tenhamos cada vez mais unicórnios”, 
destaca o VP da TOTVS. 

Ainda dentro dessa seara - “O Brasil que 
faz”-, mas sob o viés de Reinvenção, Laércio 
Cosentino mediará o painel, no primeiro 
dia de evento, sobre estratégias por trás de 
grandes empresas que não tiveram medo 
de ousar e se reinventar.

Executivos se reúnem no evento para contar suas histórias de sucesso e inspirar empreendedores

Outras grandes atrações do evento fi cam 
por conta de nomes como a cantora Anitta, 
Duncan Wardle, ex-VP de Inovação e Cria-
tividade da Disney, Mikkel Scane, CEO e 
Fundador da Zendesk, e Matt Britton, espe-
cialistas em negócios e no comportamento 
Millennial. Com mais de 30 mil clientes em 
todo o mundo, a TOTVS tem como preocu-
pação o desenvolvimento internacional de 
novas tecnologias, tendências e soluções, 
a fi m de oferecer as ferramentas que o 
mercado exige e que atendem melhor às 
necessidades do consumidor fi nal.

Serviço:

Universo TOTVS - dias 25 e 26 de junho de 2019
Onde: Expo Center Norte, R. José Bernardo 
Pinto, 333 - São Paulo – SP
Inscrições e mais informações: totvs.com/
universo-2019

Promotoria da 
Suécia pede prisão 
de Julian Assange

A Promotoria da Suécia apresen-
tou ontem (20) um pedido formal 
de prisão contra o fundador do 
WikiLeaks, Julian Assange, pela 
acusação de estupro. O pedido tem 
como objetivo que algum tribunal 
emita a ordem de prisão contra o 
australiano, que já está detido em 
Londres. No último dia 13 de maio, a 
Justiça sueca reabriu o processo no 
qual Assange é acusado por crimes 
sexuais, os quais teriam ocorrido 
em agosto de 2010, em Estocolmo.

“Solicito ao tribunal a detenção 
de Assange em sua ausência por 
suspeitas de estupro”, disse, em 
um comunicado, a vice-promotora 
sueca, Eva Marie Persson. Em 11 
de abril, Assange foi expulso da 
embaixada do Equador em Londres, 
onde estava refugiado desde 2012 
para evitar sua prisão e extradição 
à Suécia. Ele, porém, perdeu o 
apoio do governo equatoriano, o 
qual alegou que Assange violou as 
normas do asilo.

Expulso da embaixada, as au-
toridades britânicas prenderam o 
australiano e o condenaram a 50 
semanas de detenção por ter violado 
seu acordo de fi ança, fechado em 
2011 com a Justiça da Inglaterra, 
para evitar a extradição à Suécia. 
Assange ainda corre o risco de ser 
extraditado aos Estados Unidos, 
onde é acusado de conspiração 
por tentar acessar computadores 
do governo (ANSA).

“O sertanejo é, antes de 
tudo, um forte”. A frase que 
se tornou símbolo da resili-
ência do nordestino diante 
da seca foi escrita há quase 
120 anos nas páginas de ‘Os 
Sertões’. O autor, Euclides da 
Cunha, cunhou a expressão 
ao narrar a bravura do serta-
nejo ao enfrentar o Exército, 
em uma guerra desigual pela 
permanência em Canudos. Na 
obra, um clássico da literatura 
nacional, Euclides enfrentou 
o próprio preconceito para 
enxergar o confl ito. 

Aos poucos, ele próprio bai-
xou a guarda e deixou o leitor 
ver como a situação desafi ou 
a visão que tinha do Brasil. 
Pela dimensão de ‘Os Sertões’, 
Euclides da Cunha será o ho-
menageado este ano pela 17ª 
Festa Literária Internacional 
de Paraty (Flip), entre os dias 
10 e 14 de julho, na tradicional 
cidade histórica do sul do Esta-
do do Rio. A cidade, aliás, pode 
se tornar patrimônio mundial 
da humanidade, título dado 
pela Unesco. 

Festa Literária Internacional de Paraty movimentará a cidade 

a partir de 10 de julho.

O evento, que reuniu cerca 
de 800 pessoas, é uma 
iniciativa da Polícia Fe-

deral, com o apoio do Ministério 
da Mulher e do governo do DF. 
O objetivo é alertar a sociedade 
sobre esse tipo de crime e en-
volver a família na prevenção 
e combate. 

Dados do Disque 100 mos-
tram que, só no ano passado, 
foram registradas um total de 
17.093 denúncias de violência 
sexual contra menores de ida-
de. A maior parte delas é de 
abuso sexual (13.418 casos), 
mas há denúncias também de 
exploração sexual (3.675). Só 
nos primeiros meses deste ano, 
o governo federal registrou 
4,7 mil novas denúncias. Os 
números mostram que mais 
de 70% dos casos de abuso e 
exploração sexual de crianças 
e adolescentes são praticados 
por pais, mães, padrastos ou 
outros parentes das vítimas.  

“Há uma cultura dos maus-
-tratos no país, e a gente pre-
cisa implementar a cultura dos 
bons tratos às crianças e aos 
adolescentes, os bons tratos 
em família”, afi rma Petrúcia de 
Melo Andrade, secretária na-

O objetivo da corrida no Parque da Cidade, em Brasília, foi de alertar

a sociedade sobre esse tipo de crime.
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Mais de 70% da violência contra 
crianças ocorre dentro de casa

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
celebrados no último sábado (18), pais e crianças de 0 a 14 anos participaram de uma corrida no 
Parque da Cidade, em Brasília

cional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Ministério 
da Mulher. A secretária cita o 
Estatuto da Criança (ECA) e 
do Adolescente para ressaltar a 
responsabilidade da família nos 
cuidados dos menores de idade, 
e pede maior envolvimento.

“É uma campanha que 
envolve a família. Quando a 
gente resgata o Artigo 227 (do 
ECA), no topo do cuidado da 
criança e do adolescente, está 
primeiro a família, em segundo 
a sociedade em geral e, por 
último, o Estado. Então, esse 

é o momento dessa família 
trazer seus fi lhos e estar no 
cuidado com eles. Momento 
de confraternização e alegria e, 
ao mesmo tempo, trazer essas 
crianças para um refl exão de 
um crime que o Brasil não pode 
suportar”, acrescenta (ABr).

Festa Literária de Paraty 
homenageará Euclides da Cunha

A escolha dos participantes 
foi feita pela jornalista Fernan-
da Diamant, que escalou 33 
autores de 10 nacionalidades. 
A maioria é de mulheres. Eles 
vão discutir o ‘Brasil de hoje e 
de Os Sertões’. O livro “mistura 
jornalismo, geografi a, fi losofi a, 
teorias sociais e científi cas - 
muitas delas ultrapassadas 
- para falar de um país em 
transição”, afi rma a curadora, 
em nota da organização”.

“A obra mudou o entendimen-
to que se tinha sobre o interior 
do país e o sertanejo. Além de 
ser grande literatura do ponto 
de vista da forma, ela faz crí-
ticas morais, políticas e sociais 
altamente pertinentes no Brasil 
de hoje. Mais que tudo, mostra 
a transformação existencial de 
um homem que entra contato 
com uma realidade desconhe-
cida e precisa reorganizar seus 
valores”, explicou (ABr).
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empresa de segurança eletrônica 100% de capital privado e uma das 
líderes em soluções de videomonitoramento, anuncia sua participação 
como a única empresas de segurança eletrônica na 17ª edição do CIO 
Brasil GOV, evento que reune cerca de 100 importantes líderes de TI das 
principais instituições públicas do País, e que começa amanhã (22) e vai 
até domingo (26), no Costão do Santinho Resort, de Florianópolis. Com 
cerca de 16.000 funcionários em todo o mundo, as soluções, produtos e 
serviços da empresa são usados em mais de 180 países e regiões (www.
dahuasecurity.com.br). 

E - Grife Infantis
Comprar ou alugar? Essa é uma pergunta que assombra as mamães na 
hora de providenciar a roupa dos fi lhos para uma ocasião especial, seja 
ela um aniversário, casamento ou até para produzir um ensaio fotográ-
fi co. Além de serem custosas, as peças serão usadas uma única vez. 
Seguindo o modelo de economia compartilhada, a Antô Kids oferece a 
locação online de vestimentas e acessórios de alta-costura para que as 
crianças brilhem independentemente do momento e sem pesar no bolso. 
Sãomais de 200 itens de grifes internacionais, para meninas e meninos 
de até 14 anos, que atende desde batizado a um ensaio editorial. Saiba 
mais: (www.antokids.com.br). 

F - Principal Condutor 
Você costuma deixar outras pessoas dirigirem seu carro? Os proprie-
tários agora podem indicar ao Denatran qual o motorista costuma 
conduzir seus veículos. Uma funcionalidade desenvolvida pelo Serpro 
permite o registro, pelo proprietário, do principal condutor, que fi ca 
responsável pelo pagamento das multas. Basta que o proprietário faça 
o login em (https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/homee) 
forneça o CPF e o número da CNH do motorista principal, que recebe 
um e-mail para concordar com o procedimento. O principal condutor 
fi ca sendo aquele que, por defi nição, responde pelas multas de tráfego 
do veículo. Ele mesmo, caso não tenha violado a lei de trânsito, pode 
indicar o infrator. 

G - Mudança Climática 
Pela primeira vez, a América Latina sediará um evento voltado para 
soluções que visem transformar os modelos mentais, de negócios 
e políticos, para reverter a mudança climática e, ao mesmo tempo, 
gerar valor e prosperidade. Trata-se da Conexão Carbono Zero: 1ª 

A - Esquenta Junino 
A Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp, Consul e Kitche-
nAid, é uma das empresas apoiadoras da próxima edição do ‘Esquenta 
Junino’ da AACD - Associação de Assistência à Criança Defi ciente. O 
evento acontece no próximo sábado (25), e reunirá atrações para toda a 
família com muitas barracas de comidas típicas, brincadeiras de pescaria 
e argolas, foodtrucks, sorteios de produtos Brastemp e Consul, atrações 
musicais, e apresentação de quadrilha junina, formada por alunos da 
AACD. O arraial solidário marca o início das comemorações juninas em 
São Paulo e é uma excelente opção de programa para crianças, jovens 
e adultos. Local: Rua dos Açores, 310 - Jardim Lusitânia. 

B - Tecnologia e Inovação 
A Ame está lançando cursos de TI abertos ao público e totalmente gratui-
tos, com o objetivo de alavancar o aprendizado, desenvolver habilidades e 
capacitar profi ssionais interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos, 
avançar na carreira e conhecer ainda mais sobre as tecnologias de última 
geração. A ideia 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 mer-
cado. Os cursos são de “Arquitetura e Desenvolvimento iOS e Android 
- nível intermediário”, com carga horária de 32 horas cada um. As aulas 
acontecem os sábados de junho e julho. Inscrições e mais informações, 
pelo link (https://www.amedigital.com/fast-forward/). 

C - Transporte Aéreo
A Vinci Airports acaba de completar a aquisição da participação majo-
ritária nas ações do Aeroporto de Londres Gatwick, o segundo maior 
aeroporto do Reino Unido. A transação se encaixa perfeitamente na sua 
estratégia de investimentos de longo prazo. Com esta transação, a Vinci 
Airports se torna a segunda maior operadora de aeroportos do mundo, 
transportando mais de 240 milhões de passageiros por ano, incluindo 
os 46 milhões de Londres Gatwick. Opera a maior e mais diversifi cada 
rede de aeroportos do mundo, com 46 aeroportos em 12 países, em uma 
posição ótima para capturar a crescente demanda por transporte aéreo 
ao redor do mundo. Saiba mais em: (www.vinci-airports.com).

D - Segurança Eletrônica
Com o intuito de agregar as tecnologias de Inteligência Artifi cial e Internet 
das Coisas (IoT) à segurança das cidades, a Dahua Technology, maior 

Feira de Negócios Latino-americana Pelo Clima, que será realizada 
nos dias 11 e 12 de junho, no Maksoud Plaza, na Semana do Meio 
Ambiente. Contará com a participação de empresas, governos, in-
vestidores, formadores de opinião, pesquisadores e representantes 
da sociedade civil, com o objetivo de trocar experiências e fi rmar 
parcerias e negócios. Delegações de outros países farão parte das 
discussões. Mais informações: (www.conexaocarbonozero.com.br).

H - Reconhecimento Facial
Na área de segurança, o sistema de reconhecimento facial lançado no 
fi m do ano passado começa a ser utilizado no Brasil, uma vez que ajuda 
na detecção de criminosos e que, em Salvador, no carnaval, ajudou a 
polícia a prender uma pessoa procurada por homícidio. A identifi cação 
foi feita por meio de uma câmera que tem como base um amplo banco de 
imagens, além disso o equipamento consegue fazer análise de milhares 
de rostos ao mesmo tempo. Fazendo cada vez mais sucesso no mercado, 
o Grupo Brako, especializado em distribuição de segurança, já  oferece 
o produto para o mercado. A empresa fornece um sistema que integra 
todos os segmentos de segurança nesse ramo. Mais informações: (http://
grupobrako.com.br/new/).

I - Cimento a Granel
A Norsul trouxe uma inovação no cuidado com o meio ambiente. A 
companhia se tornou a primeira empresa de navegação de cabotagem a 
utilizar um navio especializado para o transporte de cimento a granel no 
Brasil. O navio Glory Tellus, tipo “cement carrier”, tem como caracterís-
tica marcante a ausência de contato entre o produto e o meio ambiente. 
A solução, inédita na cabotagem brasileira, já existia na Europa e nos 
EUA e foi viabilizada diante de demandas específi cas do mercado de 
cimento no Brasil e da crescente preocupação com a proteção do meio 
ambiente. O transporte acontece entre os portos de Barra dos Coqueiros/
SE e de Manaus/AM, com embarques mensais. Saiba mais em (https://
www.norsul.com/).

J - Programa de Trainee
Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2019 da Bunge, 
uma das maiores empresas de agronegócio e alimentos do mundo. 
Os interessados devem ser recém-formados ou ter até três anos de 
formação, ter cursado Engenharia (Mecânica, Elétrica, Agronômica, 
Produção e Química), Administração de Empresas, Economia, Ciências 
da Computação, Contábeis ou Marketing. As vagas oferecidas estão 
distribuídas por várias regiões do país e abrangem as áreas de Agrone-
gócio, Alimentos & Ingredientes, Açúcar & Bioenergia e Corporativo 
da empresa. É preciso ter disponibilidade para residir fora do seu local 
de origem. Inscrições podem ser feitas pelo link (www.bunge.com.br/
carreiras/jovenstalentos).

empresa de segurança eletrônica 100% de capital privado e uma das
líderes em soluções de videomonitoramento, anuncia sua participação 
como a única empresas de segurança eletrônica na 17ª edição do CIO

A - Esquenta Junino
A Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp, Consul e Kitche-

O setor fl orestal 

brasileiro teve um 

desempenho destacado 

nas últimas décadas, 

impulsionado por 

fatores naturais, 

tecnológicos e de 

mercado

Hoje, o Brasil possui 
cerca de 8 milhões de 
hectares de fl orestas 

plantadas, com destaque para 
o crescimento da área plan-
tada de eucalipto e aumento 
da produção de celulose. Há 
ainda, entretanto, um imenso 
potencial para atração de capi-
tal de investidores fi nanceiros 
no setor – o Brasil é o melhor 
lugar do mundo para se investir 
em fl orestas.

Explico o porquê: em primei-
ro lugar, a produtividade agro-
-fl orestal brasileira se benefi cia 
da disponibilidade de água e 
da alta incidência de luz solar. 
Com isso, o Brasil está entre 
os países que oferecem terras 
produtivas com o menor custo, 
uma vez que a maior parcela 
do capital empregado no setor 
está na terra.

O principal diferencial bra-
sileiro é a liderança mundial 
em produtividade fl orestal em 
grande escala – uma fl oresta 
que produz mais, custa me-
nos, consome menos recursos 
naturais e fornece produtos 
e serviços de maior valor 
agregado. Mas como isso é 
possível, diante das constantes 
mudanças ambientais e de 
mercado, que trazem cenários 
de incerteza? 

Destacamos aqui três prin-
cipais pontos: os fatores natu-
rais, as mudanças no mercado 
e, fundamentalmente, os avan-
ços tecnológicos, capazes de 
impulsionar o setor, por meio 
da otimização do fl uxo de caixa, 
capital empregado e custo do 
capital. Mas como? A adoção 
rápida de tecnologias disponí-
veis, por exemplo, pode trazer 
benefícios como redução de 

custo e otimização do capital 
empregado já no curto prazo. 

Trata-se de um investimento 
capaz de mudar o patamar do 
valor do ativo fl orestal. Gestão 
e efi ciência estão diretamente 
ligadas à otimização dos recur-
sos existentes. Soluções 4.0 
têm impacto disruptivo nesse 
processo. Para se ter uma ideia 
das diferentes possibilidades 
de uso da tecnologia, hoje são 
utilizados de forma padrão na 
indústria as planilhas em Excel 
e Sistemas Simples de Gestão 
Florestal (sistemas robustos 
de armazenamento, proces-
samento e monitoramento de 
dados).

Em gestões mais sofisti-
cadas, falamos no uso de BI 
– Business Intelligence (su-
porte inteligente para análise 
dados e tomadas de decisão) 
e em BPM – Business Pro-
cess Management (sistemas 
com capacidade de análise e 
sistematização de processos 
organizacionais);  já quando 
consideramos uma Gestão de 
Vanguarda, chegamos ao RPA 
– Robotics Process Automation 
(sistema com capacidade de 
automatização de decisões 
rotineiras)  e Inteligência 
Artifi cial (sistemas com capa-
cidade de tomadas de decisão 
complexas).

As novas tecnologias dispo-
níveis aceleram e barateiam a 
etapa de medição da análise do 
desempenho operacional do 
manejo fl orestal, permitindo, 
inclusive, a coleta contínua 
de dados, por meio de plata-
formas robustas de análise, 
com emprego sistemático do 
conhecimento técnico, me-
todologia e ferramentas de 
análise (inteligência artifi cial). 

Ganha-se tempo, que é o 
insumo mais caro em uma 
operação fl orestal.

 
(*) - Graduado pela Universidade 

Federal de Viçosa, com 
especialização em Princípios de 

Gestão na Columbia University, New 
York, é presidente do Conselho do 

Grupo Innovatech.

João Comério (*)

A última edição da Carta de 
Conjuntura do Setor de Seguros 
aponta crescimento de 9% durante 
o primeiro trimestre de 2019, com-
provando a solidez do mercado de 
seguros e a tendência de melhora 
dos indicadores econômicos. O 
documento, produzido pelo Sin-
dsegSP e pelo Sincor-SP, acredita 
que o cenário de crescimento real 
verifi cado em 2018 deve se repetir 
este ano.

Uma tendência que vem se 
confirmando a cada edição da 

Carta de Conjuntura é o avanço 
dos seguros de pessoas, que, mais 
uma vez, ultrapassou o de ramos 
elementares. Durante o período, 
a receita de pessoas cresceu 13%, 
enquanto a de ramos elementares 
(sem DPVAT) evoluiu 7%. “A so-
ciedade ainda está na expectativa 
quanto ao sucesso e à aprovação 
das primeiras reformas. Caso isso 
seja obtido, as coisas devem co-
meçar a avançar em um ritmo de 
desenvolvimento mais acelerado”, 
aponta o estudo (AI/Sincor-SP).

Pela 12ª vez seguida, caiu a 
projeção para a expansão 
do PIB. Desta vez, a es-

timativa foi reduzida de 1,45% 
para 1,24% este ano. Para 
2020, a projeção foi mantida em 
2,50%, assim como para 2021 e 
2022. Os números são do bole-
tim Focus, publicação semanal 
divulgado às segundas-feiras, 
pelo Banco Central (BC).

A estimativa de infl ação, cal-
culada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), subiu de 4,04% para 
4,07 este ano. Para 2020, a 
previsão segue em 4%. Para 
2021 e 2022, também não houve 
alteração: 3,75%. A meta de 
infl ação deste ano, defi nida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), é de 4,25%, com inter-
valo de tolerância entre 2,75% 
e 5,75%.

Desta vez, a estimativa foi reduzida de 1,45%

para 1,24% este ano.

Avanço de novas 
tecnologias afetará 
ocupações na indústria

A cada dia, as novas tecnologias 
estão mais presentes no dia a dia 
das pessoas. Apesar de todos os 
benefícios, os avanços podem 
impactar na oferta de trabalho, 
principalmente nas indústrias. 
Estudo do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) alerta 
para o fato de que o emprego de 
baixa qualifi cação, ainda predomi-
nante no país, pode estar sujeito, 
no futuro próximo, aos efeitos 
adversos das novas tecnologias.

A pesquisa, feita com base em 
dados de 2003 e 2017, conclui que 
o trabalho que envolve força física 
– como classifi cação e separação 
de objetos, controle de estoques 
e operação de máquinas - tende a 
perder importância e ser substituí-
do pela automação, sobretudo nos 
países em que os salários sejam 
relativamente mais elevados. 

Em termos educacionais, o estu-
do do Ipea mostra que houve uma 
expansão de 19,3% nos anos de 
estudo dos trabalhadores formais 
civis no Brasil entre 2003 e 2017. A 
qualidade das ocupações disponí-
veis, no entanto, não acompanhou 
esse crescimento. “A população 
está cada vez mais escolarizada, 
mas isso não tem se traduzido em 
empregos que exijam melhores ha-
bilidades”, ressalta Aguinaldo No-
gueira Maciente, coordenador de 
Estudos e Pesquisas em Trabalho 
e Desenvolvimento Rural do Ipea 
e um dos autores da publicação. 

A pesquisa revela, ainda, que as 
habilidades que terão maior impor-
tância no futuro são as cognitivas, 
como as que envolvem o racio-
cínio e o domínio de linguagens; 
interpessoais, como o cuidado e o 
contato humano; gerenciais e ha-
bilidades ligadas às ciências, tanto 
as da natureza quanto as sociais ou 
aplicadas (AI/Ipea).

A Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan) divulgou hoje (20) 
projeção em que prevê que R$ 
1,4 trilhão em investimentos 
poderão ser materializados caso 
a reforma da Previdência seja 
aprovada no Congresso Nacio-
nal. O estudo foi apresentado 
diante do presidente Jair Bolso-
naro, que foi homenageado com 
a Medalha do Mérito Industrial.

Segundo a Firjan, R$ 655 
bilhões em investimentos 
públicos e R$ 729 bilhões 
em investimentos privados 
poderiam ocorrer com a mu-
dança na situação das contas 
públicas e da confi ança do 
setor privado. O presidente da 
Firjan, Eduardo Eugênio Gou-
veia Vieira, disse que, além da 
melhora do défi cit público, a 
reforma vai promover a reto-
mada da confi ança e estimular 
a atividade econômica,  além 
de uma potencial de redução 
dos juros e da infl ação.

“O Brasil defi ne pelos pró-
ximos dois ou três meses 
seu destino nas próximas 
duas ou três décadas”, disse 
o presidente da federação, 
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Mercado fi nanceiro reduz projeção 
de crescimento pela 12ª vez

O mercado fi nanceiro continua a reduzir a estimativa de crescimento da economia este ano
Para controlar a infl ação, o BC 

usa como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic. 
Para o mercado fi nanceiro, a 
Selic deve permanecer no seu 
mínimo histórico de 6,50% ao 
ano até o fi m de 2019. Para o 
fi m de 2020, a projeção passou 
de 7,50% para 7,25% ao ano. 
Para o fi m de 2020, a previsão 
foi mantida em 8% ao ano e em 
2021, a expectativa caiu de 8% 
para 7,50% ao ano.

A previsão do mercado fi nan-
ceiro para a cotação do dólar 
subiu de R$ 3,75 para R$ 3,80 
no fi m de 2019 e permanece 
em R$ 3,80 no fi m de 2020. 
Na última sexta-feira (17), o 
dólar comercial encerrou o dia 
vendido a R$ 4,102, com alta de 
R$ 0,065 (+1,62%), chegando 
ao maior valor desde 19 de 
setembro (R$ 4,124) (ABr).

A estimativa para 2020 está 
no centro da meta: 4%. Essa 
meta tem intervalo de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Para 2021, o centro da 

meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN ainda 
não defi niu a meta de infl ação 
para 2022.

Firjan: reforma vai estimular
R$ 1,4 trilhão em investimentos
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Segundo a Firjan, R$ 655 bilhões em investimentos públicos e 

R$ 729 bilhões em investimentos privados poderiam ocorrer. 

que estimou que poderiam ser 
destinados R$ 770 bilhões para 
a habitação, R$ 221 bilhões 
para o saneamento, R$ 95 bi-
lhões para segurança, R$ 130 
bilhões na saúde, R$ 33 bilhões 
na educação e R$ 135 bilhões 
para a fi nalização de obras que 
se encontram paralisadas.

Para o prefeito do Rio, Mar-
celo Crivella, o país vive um 
momento extraordinário por-
que o Brasil precisa evoluir em 
relação a suas práticas políticas. 
“Esse copo transbordou”, afi r-

mou, observando que antes 
havia um dogma de que só era 
possível ter governabilidade 
com distribuição de vanta-
gens. Já o governador Wilson 
Witzel destacou expectativas 
de investimentos nas áreas 
petrolífera, turística e energé-
tica. Disse que se reuniu com 
parlamentares da bancada do 
Rio no Congresso em favor 
da reforma da Previdência. 
“Que nós avancemos para 
que o Brasil possa avançar”, 
fi nalizou (ABr).

Setor de seguros avança 9% no 
primeiro trimestre
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Populismo
não é ameaça

O desencanto geral 

com a política e com os 

políticos dará um gás 

extra ao presidente

O populismo se inspira 
em antagonismos: as 
demandas das massas 

contra interesses de elites 
corrompidas; a nova política, 
ancorada em programas contra 
a velha política, caracterizada 
pelo toma lá dá cá; a reforma 
das instituições de Estado 
versus o status-quo. O cenário 
social brasileiro é propício a 
implantar o populismo? 

Se considerarmos que a 
corrente tende a caminhar por 
terrenos atolados em profunda 
crise econômica, tenha sido ela 
defl agrada pela esquerda ou 
pela direita, a resposta é sim. 
Atravessando um frágil ciclo 
econômico, com a população 
descrente nos agentes políti-
cos, desanimada em ver rou-
balheira e corrupção por todos 
os lados, o país agasalharia as 
condições para implantação de 
uma política populista.

A isso, pode-se acrescer o fato 
de que o cobertor demagógico é 
feito de densa espuma emotiva, 
que se mostra na polarização 
entre alas, na expressão in-
dignada de grupos contrários, 
que escolhem a arena das re-
des sociais para vituperar uns 
contra outros, expandindo a 
bílis que escorre pelas veias das 
correntes guerreiras.

Do desenho acima, seria 
possível inferir que, se não 
fi zer as reformas necessárias 
à retomada do crescimento, 
o governo poderia tentar uma 
saída pela via populista. Afi nal, 
a demanda por populismo é 
maior entre as camadas sofri-
das. Felizmente, tal alternativa 
é inviável no Brasil por um 
conjunto de razões.

Em primeiro lugar, é oportuno 
lembrar que uma solução como 
essa jamais seria abraçada pelo 
núcleo que atua na frente eco-
nômica encabeçada por Paulo 
Guedes. Os gestores que com 
ele trabalham vestem a camisa 
liberal e jamais iriam topar dei-
xar a coerência de ideário por 
uma aventura populista. Não 
topariam bancar a demagogia.  

Segundo, nossa “revolução 
castrense” (militar), essa 
imaginada pelos generais que 
estão no governo, tem por meta 
o desenvolvimento da Nação, 
com o qual se identifi cam e que 
integra o manual governamen-
tal que decidiram adotar na 
administração Bolsonaro. Re-
pelem a volta ao autoritarismo.

Terceiro, há um forte núcleo 
racional que habita o centro da 
pirâmide, composto por am-

plos nichos de classes médias 
– profi ssionais liberais, empre-
sários, áreas da intelligentzia 
-, movidos pela preocupação 
de ver o país trilhando a rota 
do meio, onde o Estado do 
Bem-Estar Social encontra as 
políticas liberais, âncora da 
livre iniciativa. Portanto, esse 
contingente não combina com 
uma virada populista.

O nosso presidente até pode 
defender, em seu íntimo, pro-
gramas ou ideias de grande 
aceitação popular, como atu-
alização da tabela do Imposto 
de Renda pela infl ação, como 
prometeu nesses últimos dias, 
algo que não combina com a 
ameaça de Paulo Guedes, an-
sioso para acabar com dedução 
de gastos com saúde e educação 
no IR. Pior: se a reforma da 
Previdência não foi aprovada, 
faltarão recursos para o Bolsa 
Família. Foi o que alertou Gue-
des. Imaginaram a grita geral?

Em suma, o que Bolsonaro 
pode fazer, e está fazendo, mes-
mo sob sérias críticas de parcela 
da sociedade, é o atendimento 
às promessas de campanha, 
particularmente a pauta das 
armas (fl exibilização do porte e 
da posse de armas), a descon-
taminação ideológica (Escola 
sem partido), sob a régua da 
extrema-direita, essa que vita-
mina a polarização social. Agora, 
no que diz respeito a dinheiro, 
isso é competência da equipe 
econômica. O presidente até dá 
palpites, mas acaba recuando 
quando percebe que não pode 
furar o balão da economia.

O desencanto geral com a 
política e com os políticos dará 
um gás extra ao presidente, 
garantindo-lhe uma trajetória 
cheia de obstáculos, mas, ainda 
assim, permitindo que chegue 
ao outro lado do rio das mortes. 
A não ser que seja ele o propul-
sor de uma débâcle estrondosa 
nos quadrantes de nossa eco-
nomia. Se isso ocorrer, babau. 

Ademais, o ciclo petista, e o 
que se passa ao nosso redor em 
matéria de esquerda, como é o 
vulcânico desastre venezuela-
no, funcionam como antídoto 
contra a volta do lulopetismo. 
Lembrando: mantida a decisão 
do STJ, Luiz Inácio só teria 
condições de voltar como 
candidato a partir de 2035, 
quando terá 89 anos.

Por isso, é viável inferir que 
a travessia de Bolsonaro, mes-
mo semeada de minas, pode 
ir até o fi m. Mas seu estilo de 
atirador acabará viabilizando 
perfi s mais moderados. 

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Preso há mais de um ano em Curitiba, o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 73, confes-
sou que está “apaixonado” e que planeja se casar.

A revelação foi feita pelo economista Luiz 
Carlos Bresser-Pereira, que visitou o petista na 
cadeia na última quinta-feira (16) e publicou um 
relato sobre o encontro no Facebook.

“Na última quinta-feira eu visitei Lula. Ele está 
em ótima forma física e psíquica. Sua grande 
preocupação agora é com a defesa da soberania - 
com a união dos brasileiros para defender o Brasil 
e seu povo contra isso que está aí. Sua maior 

demanda é a de ter reconhecida sua inocência. 
Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair 
da prisão é se casar”, escreveu Bresser-Pereira.

O economista não revelou o nome da namorada 
de Lula, mas a revista Época diz que a mulher 
se chama Rosângela da Silva, tem em torno de 
40 anos e visita o ex-presidente na cadeia com 
frequência. Segundo a publicação, ela é socióloga 
e namora o petista desde antes de sua prisão. O 
relacionamento, no entanto, não é confi rmado 
ofi cialmente. Lula é viúvo desde a morte de 
Marisa Letícia, em fevereiro de 2017 (ANSA).

O ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, disse ontem 
(20), que o governo estuda 
transformar o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
para pessoas com microcefalia 
em uma pensão permanente. 
Segundo o ministro, a questão 
está sendo discutida no âmbito 
do Executivo. O ministro deu a 
declaração ao lado da primeira-
-dama Michelle Bolsonaro, e da 
ministra da Mulher, Damares 
Alves, na abertura do semi-
nário “Mães de Crianças com 
Microcefalia: Entendendo os 
Desafi os e Superando o Pre-
conceito”.

“As mães que têm BPC, se 
elas arrumam um emprego, 
elas perdem o BPC porque ele 
está vinculado a uma faixa de 
um quarto do salário mínimo 
per capita de renda mensal. 
Acima disso, não tem direito ao 
BPC”, lembrou Terra, em seu 
discurso. “Nesse caso especí-
fi co do zika, das crianças com 
microcefalia, o governo pode 
assumir a responsabilidade. 
Foi uma epidemia que não foi 
controlada de forma adequada 

Ministro da Cidadania, Osmar Terra.
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O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou ontem (20) que pre-
tende apresentar um projeto 
de reforma tributária para 
o país após a aprovação da 
reforma da Previdência. Em 
publicação na sua conta no 
Twitter, Bolsonaro explicou 
que a reforma é necessária 
para viabilizar outros projetos 
para o país.

“A Nova Previdência é a 
porta de entrada para o pro-
gresso do Brasil. É com sua 
aprovação que se viabilizam 
diversas outras ações econô-
micas benéfi cas para o país, 
como a Reforma Tributária, 
que pretendemos apresentar 
logo após, compreendendo 
ser um desejo urgente dos 
brasileiros”, escreveu.

A Câmara dos Deputados 
retoma nesta semana as 
audiências temáticas da 

Presidente Jair Bolsonaro.
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Entre os temas estão o 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e o 

abono salarial, a aposentado-
ria do trabalhador rural e de 
categorias com critérios dife-
renciados como professores, 
policiais e magistrados.

Em paralelo à discussão sobre 
a mudança nas regras de apo-
sentadoria dos trabalhadores, 
deputados também analisarão 
o texto da reforma tributária. 
Amanhã (22), a CCJ da Câmara 
deve votar o relatório sobre a 
admissibilidade da PEC. O re-
lator do texto, deputado João 
Roma (PRB-BA), apresentou 
seu parecer na semana passada. 

A proposta institui Imposto 
sobre Operações com Bens e 
Serviços (IBS) que substitui 
três tributos federais - IPI, PIS e 
Cofi ns -, o ICMS, que é estadual, 
e o ISS, municipal. Todos eles 
incidem sobre o consumo. O IBS 
será composto por três alíquotas 
- federal, estadual e municipal; 
e União, estados e municípios 
poderão fi xar diferentes valores 
para a alíquota do imposto.

O Plenário da Câmara dos Deputados terá oito medidas provisórias para

analisar hoje (21) e amanhã (22).

Semana no Senado 
tem regulamentação 
para profi ssionais 
cuidadores

Os senadores devem votar em 
Plenário nesta semana o projeto 
que regulamenta a profi ssão 
de cuidador. É um dos desta-
ques da pauta de votações do 
Senado e seguirá para sanção 
da Presidência da República se 
for aprovado sem alterações. 
O projeto, do deputado fede-
ral Felipe Bornier (Pros-RJ), 
decreta que será reconhecida 
em todo o território nacional a 
profi ssão de cuidador, com os 
seguintes tipos: cuidador de 
pessoa idosa, cuidador infantil, 
cuidador de pessoa com defi ci-
ência e cuidador de pessoa com 
doença rara.

Esses profi ssionais deverão 
ter o ensino fundamental com-
pleto e curso de qualifi cação 
na área, além de idade mínima 
de 18 anos, bons antecedentes 
criminais e atestados de apti-
dão física e mental. A atuação 
do cuidador poderá se dar em 
residências, comunidades ou 
instituições. A atividade poderá 
ser temporária ou permanente, 
individual ou coletiva, visando a 
autonomia e independência da 
pessoa atendida, zelando pelo 
bem-estar, saúde, alimentação, 
higiene pessoal, educação, 
cultura, recreação e lazer da 
pessoa assistida.

Também deve ser votada a 
proposta do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) que 
autoriza a Fazenda Pública a 
tornar públicos os nomes de 
todos os benefi ciários de re-
núncias de receitas da União. O 
projeto já foi aprovado no ano 
passado, falta apenas a votação 
de um destaque que limita a 
mudança a pessoas jurídicas. 
Para o autor, o controle social 
é o instrumento mais efi caz e 
legítimo para interromper ou 
impedir condutas indesejáveis.

“Privar o cidadão brasileiro, 
em geral, e o contribuinte, em 
particular, do acesso — me-
diante instrumento legal — a 
essas informações, contribui 
para cercear sua capacidade 
de fi scalizar o governo e de 
questionar eventuais ‘bene-
volências’ indevidas em nome 
de pessoas físicas e jurídicas”, 
afi rma Randolfe na justifi cação 
do projeto (Ag.Senado).
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Aposentadoria de policiais e 
professores em discussão na Câmara
A Câmara dos Deputados retoma nesta semana as audiências temáticas da comissão especial que 
analisa a proposta da reforma da Previdência

Segundo o líder do governo 
na Câmara, Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), o governo e o 
partido têm trabalhado para 
construir um consenso e viabi-
lizar a votação de três medidas 
provisórias no plenário esta 
semana, entre elas, a da refor-
ma administrativa. A comissão 
mista que analisou a reforma 

administrativa introduziu mo-
difi cações no texto, como a que 
retira o Coaf do Ministério da 
Justiça para transferi-lo de vol-
ta ao Ministério da Economia. 

Segundo o líder, o partido ten-
tará manter o Coaf no Ministério 
da Justiça na votação em plená-
rio. Já a MP 863/18, que autoriza 
até 100% de capital estrangeiro 

em companhias aéreas com sede 
no Brasil, precisa ser aprovada 
pelo Congresso até amanhã 22, 
para não perder a validade. Outra 
MP citada por Major Vitor Hugo 
é a que cria a Brasil Serviços de 
Navegação Aérea S.A.. A MP au-
toriza o Executivo a implementar 
a NAV Brasil, em decorrência da 
cisão parcial da Infraero (ABr).

Depois da reforma da Previdência 
virá a reforma Tributária

Paralelamente, os depu-
tados também analisarão o 
texto da reforma tributária já 
em tramitação. Amanhã (22), 
a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara 
deve votar o relatório sobre 
a admissibilidade da propos-
ta. O relator, deputado João 
Roma (PRB-BA), apresentou 
parecer favorável à tramitação 
do texto, na semana passada.

A proposta institui o Impos-
to sobre Operações com Bens 
e Serviços (IBS) que substitui 
três tributos federais - IPI, 
PIS e Cofi ns -, o ICMS, que é 
estadual, e o ISS, municipal. 
Todos eles incidem sobre o 
consumo. O IBS será compos-
to por três alíquotas - federal, 
estadual e municipal; e União, 
estados e municípios poderão 
fi xar diferentes valores para 
a alíquota do imposto (ABr).

comissão especial que analisa 
a proposta da Reforma da 
Previdência. Entre os temas 
estão o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e a aposen-
tadoria do trabalhador rural e 
de categorias diferenciadas 
como professores, policiais e 
magistrados.  

Governo estuda BPC permanente 
para pessoas com microcefalia

e o governo [pode] de alguma 
forma assumir a responsabi-
lidade e transformar o BPC 
numa pensão em que permite 
que as mães possam trabalhar 
e ter renda sem perder esse 
recurso”.

Segundo Terra, o Brasil teve 
3.332 casos confi rmados de 
microcefalia de 2015 a 2018, 
concentrados principalmente 
no Nordeste. Segundo a mi-
nistra Damares Alves, o Brasil 
vive um novo momento para as 

crianças com microcefalia. “O 
governo vem abraçando essas 
crianças com políticas públicas 
novas, atendimento novo, es-
pecialmente a criação de mais 
casas dia para crianças no Bra-
sil inteiro”. A primeira-dama 
Michelle disse que defende a 
luta “contra o preconceito” a 
quem tem microcefalia. “Mães 
aqui presentes, vocês têm 
a minha admiração e o meu 
respeito. Faço da sua a minha 
luta” (ABr).

Lula diz estar ‘apaixonado’ e 
planeja casamento

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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HORAS EXCEDENTES DA JORNADA DIÁRIA
Empresa pode colocar no banco de horas as horas excedentes a 
jornada diária, calculadas com acréscimo de 50%, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIO PARA TRABALHAR MEIO 
PERÍODO E REGISTRAR, COM 50% DO SALÁRIO? 

A empresa poderá contratar o trabalhador na forma prevista no 
artigo 58 A da CLT (contrato de tempo parcial), quando a jornada 
tiver no máximo 30 horas semanais, onde será permitido pagar 
o piso da categoria de forma proporcional às horas trabalhadas, 
conforme parágrafo 1º do artigo 58 A da CLT.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIA CEI
Dentista pessoa física que possui secretária registrada no CEI e 
pretende abrir CNPJ, pode transferir a funcionária, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CATEGORIA DO SAFRISTA NO E-SOCIAL
Qual categoria devemos utilizar no eSocial para o safrista, caso o 
contrato seja transformado em indeterminado muda a categoria, 
como proceder com os funcionários aposentados, devemos informar no 
eSocial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APOSENTADO DEVE CONTINUAR A CONTRIBUIR 
COM O INSS?

Esclarecemos que o aposentado pelo RGPS que continuar ou voltar a 
exercer qualquer atividade abrangida por esse regime é segurado obri-
gatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições 
previdenciárias como qualquer outro trabalhador não aposentado. 
Base Legal – Art. 9º, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

EXAME MÉDICO DO TRABALHADOR RURAL
O Exame periódico é obrigatório para o trabalhador Rural? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Ativo 31/12/18 31/12/17
Circulante    91.334  102.390

Caixa e Equivalentes de Caixa 1.711 3.665
Contas a Receber de Clientes 17.524 27.561
Estoques 41.355 41.149
Adiantamentos a Empregados,
  Fornecedores e Representantes 10.664 8.173
Tributos a Recuperar 19.531 20.711
Outros Direitos Realizáveis 549 1.131

Não Circulante  121.065  123.676
Realizável a Longo Prazo         151         106
Cauções e Depósitos 151 106
Investimentos    25.238    23.878
Imobilizado    95.058    98.996
Intangível         618         696

Total do Ativo 212.399 226.066

Balanço Patrimonial - Em Milhares de Reais

ADRAM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIOADRAM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIOADRAM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIOADRAM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIOADRAM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ - MF nº. 52.059.268/0001-00

Relatório da Diretoria
No cumprimento das disposições legais e estatutárias que regem a sociedade, submetemos à apresentação dos Senhores acionistas, as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2018. Nessa oportunidade, consignamos nossos melhores agradecimentos aos clientes, fornecedores, funcionários, instituições financeiras e público em geral pelo apoio dado a
Companhia no ano que passou. São Paulo (SP), 22 de Março de 2019. A Diretoria

Nota 1. Informações Gerais: A Companhia tem por objeto social a moagem, extração de
óleos vegetais, industrialização e comercialização, exploração agrícola e pecuária, exporta-
ção e importação. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela administra-
ção em 22 de março de 2019. Nota 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo. 2.1. Base de Preparação: As demonstrações financeiras estão
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas
contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária bra-
sileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis  CPC, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG
1000). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O
custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca
de ativos. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações
financeiras estão definidas a seguir. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente
no exercício anterior apresentado, salvo disposição em contrário. A preparação de de-
monstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também, o
exercício de julgamento por parte da administração da Sociedade no processo de aplica-
ção das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e pos-
suem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são signi-
ficativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na nota explicativa „3‰. 2.2.
Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósi-
tos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 (noventa) dias da data
da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante co-
nhecido de caixa, e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os
quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as
datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 2.3. Ins-
trumentos Financeiros: 2.3.1. Classificação: A classificação depende da finalidade
para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados e é determi-
nada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. Os ativos financeiros manti-
dos pela Sociedade são classificados sob as seguintes categorias: a) Ativos Financeiros:
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos
para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, princi-
palmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados
como ativos circulantes. No caso da Sociedade, nessa categoria estão incluídos unicamen-
te os instrumentos financeiros não derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às per-
das decorrentes das operações não liquidadas são classificados no ativo ou no passivo
circulante, sendo as variações no valor justo registradas, respectivamente, na conta „Ou-
tros Ganhos/(Perdas) Líquidos‰. Em 31 de dezembro de 2018, a Sociedade possui Caixas
e Equivalentes de Caixa (nota explicativa „5‰), nessa classificação. b) Ativos Financeiros
Disponíveis para Venda: Quando aplicável, são incluídos nessa classificação os ativos fi-
nanceiros não derivativos, que sejam designados como disponíveis para venda ou não se-
jam classificados como (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o venci-
mento ou (c) ativos financeiros. Em 31 de dezembro de 2018, a Sociedade não possuía
ativos financeiros registrados nas demonstrações financeiras sob essa classificação. c) Em-
préstimos e Recebíveis: São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não deri-
vativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado
ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo
de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados
como ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2018, a Sociedade possui Contas a
Receber de Clientes (nota explicativa „6‰), nessa classificação. d) Passivos Financeiros:
A Sociedade não mantém nem emite derivativos para fins especulativos, tampouco possui
passivos detidos para negociação, nem designou quaisquer passivos financeiros. e) Ou-
tros Passivos Financeiros: Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro de 2018, no
caso da Sociedade, compreendem saldos a pagar a fornecedores (nota explicativa „15‰) e
instituições financeiras (nota explicativa „16‰). 2.3.2. Reconhecimento e Mensuração: As
compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negoci-
ação - data na qual a Sociedade se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos
financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo custo histórico, e os custos da transação
são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando
os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido
transferidos; neste último caso, desde que a Sociedade tenha transferido, significativa-
mente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros disponíveis
para venda e os ativos financeiros são, subsequentemente, contabilizados pelo custo his-
tórico. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o
método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no
valor de ativos financeiros são apresentados na demonstração do resultado em „Outros
Ganhos/(Perdas) Líquidos‰ no período em que ocorrem. 2.3.3. Compensação de Instru-
mentos Financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de com-
pensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.4. Contas a Receber de Clientes
e Créditos de Liquidação Duvidosa: As contas a receber de clientes correspondem aos
valores a receber de clientes pela venda de produtos ou prestação de serviço no decurso
normal das atividades da Sociedade. Estão registrados no balanço pelo valor nominal dos
títulos representativos desses créditos e acrescidos das variações monetárias ou cambiais,
quando contratadas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou
outro que atenda o ciclo normal da Sociedade), as contas a receber são classificadas no
ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a
receber de clientes são, inicialmente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do mé-
todo da taxa efetiva de juros, conforme os valores demonstrados na nota explicativa „6‰.
2.5. Estoques: Os estoques estão registrados pelo custo médio histórico e custo de aqui-
sição, ajustados ao valor realizável líquido, quando este for menor que o custo. O valor
líquido de realização é o preço de venda estimado, no curso normal dos negócios, deduzi-
dos os custos históricos e conversão bem como custos para colocar os estoques em sua
localização e condição atual. Os detalhes estão divulgados na nota explicativa „9‰. 2.6. In-
vestimentos: Os investimentos estão avaliados pelo custo de aquisição, conforme mencio-
nado na nota explicativa „12‰. 2.7. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu cus-
to histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente
atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamen-
to relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. Os custos subsequentes são in-
cluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme
apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associ-
ados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil
de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são
lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os direitos que
tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Socieda-
de, originados de operações de arrendamento mercantil do tipo financeiro, são registra-
dos como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de cada operação um
ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também submetidos às
depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos respectivos bens. A
depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, conforme as taxas descritas
na nota explicativa „13‰. Os ganhos e as perdas de alienações são apurados comparan-
do-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos em „Outros Gan-
hos/(Perdas) Líquidos‰, na demonstração do resultado. 2.8. Intangível: Está demonstra-
do ao custo de aquisição, ajustado por amortizações acumuladas, calculadas a partir do
início em que começam a serem usufruídos os benefícios respectivos, baseados na vida
útil definida dos mesmos, conforme divulgadas na nota explicativa „14‰. 2.9. Contas a Pa-
gar aos Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por
bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios,
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de
até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. São, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor nominal e, subsequentemente, acrescido, quando aplicá-
vel, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até as datas dos
balanços. 2.10. Empréstimos e Financiamentos (Instituições Financeiras): São reco-
nhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos
dos custos de transação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo
custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos, juros e variações monetárias. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liqui-
dação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os em-
préstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. As taxas pagas
no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do em-
préstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado.
Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra. Quando não houver evidências da
probabilidade de saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada
como um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período
do empréstimo ao qual se relaciona. Os empréstimos são classificados como passivo circu-
lante, a menos que a Sociedade tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 2.11. Partes Relacionadas:
Consistem na transferência de recursos, serviços ou obrigações entre as partes relaciona-
das. A Sociedade possui operações financeiras e comerciais junto a partes relacionadas,
nas quais são observadas as condições equânimes de mercado, conforme descrito na
nota explicativa „11‰. 2.12. Provisões: As provisões de ações judiciais (trabalhista, civil e
tributário) são reconhecidas quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não
formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos passados; é provável que
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido esti-
mado com segurança. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade
de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como
um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacio-
nada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações
atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O
aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como des-
pesa financeira. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das
perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da
Sociedade. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e tra-
balhistas estão descritos na nota explicativa „21‰. 2.13. Imposto de Renda e Contribui-
ção Social Corrente: As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
compreendem os impostos correntes. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na de-
monstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso,
o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. A despesa de imposto de renda e
contribuição social - correntes é calculada com base nas Leis e nos normativos tributários
promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos tri-
butários brasileiros, às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente, para imposto de renda e
contribuição social. A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na decla-
ração de renda com respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável
está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões,
quando adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. 2.14. Apuração
do Resultado e Reconhecimento da Receita: O resultado é apurado em conformidade
com o regime contábil de competência, sendo a receita de venda reconhecida no resulta-
do do exercício quando os riscos e benefícios inerentes aos produtos são transferidos
para os clientes. A receita compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber
pela comercialização de bens e serviços no curso normal das atividades da Sociedade.
2.15. Regime de Tributação da Sociedade: A Sociedade é tributada com base no Lucro
Real. Nota 3. Estimativas e Julgamentos Contábeis Críticos: As estimativas e os julga-
mentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias. 3.1. Estimativas e Premissas Contábeis Críticas: Com base em pre-
missas, a Sociedade faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimati-
vas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.
Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes
das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão. As premis-
sas e estimativas significativas para demonstrações financeiras estão relacionadas a seguir:
Reconhecimento de Receita: A receita compreende o valor da contraprestação recebida
ou a receber pela comercialização de bens e serviços no curso normal das atividades da
Sociedade. A receita é apresentada líquida dos impostos e abatimentos. Imposto de
Renda, Contribuição Social e outros Impostos: A Sociedade reconhece ativos e passi-
vos com base na diferença entre o valor contábil apresentado nas demonstrações finan-
ceiras e a base tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor. Provisões
para riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: A Sociedade é parte de diversos proces-
sos judiciais e administrativos, como descrito na nota explicativa „21‰. Provisões são consti-
tuídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam per-
das prováveis e estimadas com certo grau de segurança. 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 jurí-
dico, bem como a avaliação dos advogados externos. A Administração acredita que essas
provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão corretamente apresentadas nas
demonstrações financeiras. Nota 4. Gestão de Risco Financeiro: 4.1. Considerações
Gerais e Políticas: A Sociedade contrata operações envolvendo instrumentos financei-
ros, todos registrados em contas patrimoniais, com o objetivo de reduzir sua exposição a
riscos de moeda e de taxa de juros, bem como de manter sua capacidade de investimen-
tos e estratégia de crescimento. São contratadas aplicações financeiras. A administração
dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas,
definição de estratégias e implementação de sistemas de controle, os quais estabelecem
limites e alocação de recursos em instituições financeiras. Os procedimentos de tesouraria
definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da Socieda-
de, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administração. A Política de Apli-
cações Financeiras estabelecida pela Administração da Sociedade elege as instituições fi-
nanceiras com as quais os contratos podem ser celebrados, além de definir limites quanto
aos percentuais de alocação de recursos e valores absolutos a serem aplicados em cada
uma delas. 4.2. Fatores de Riscos Financeiros: As atividades da Sociedade a expõem
a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de taxa de juros de valor jus-
to, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de
liquidez. O programa de gestão de risco global da Sociedade se concentra na
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no
desempenho financeiro da Sociedade. A gestão de risco é realizada pela administração
da Sociedade. A administração identifica, avalia e protege a mesma contra eventuais riscos
financeiros. A Administração estabelece princípios para a gestão de risco global, bem como
para áreas específicas, risco de taxa de juros, risco de crédito e investimento de exceden-
tes de caixa. Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instru-
mentos financeiros da Sociedade, seus objetivos, políticas e processos para a gestão des-
ses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a partir de períodos anteriores, a me-
nos que especificado o contrário nesta nota. Risco de Mercado: Risco Cambial: A Soci-
edade não apresenta ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, tão logo
não está exposta ao risco cambial. 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 instituições financeiras, bem como de exposições de créditos a clientes, inclu-
indo contas a receber em aberto. Os limites de riscos individuais são determinados com
base em classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados
pela diretoria executiva. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Não
foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a administração não espe-
ra nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes. Risco de Liquidez:
A previsão de fluxo de caixa é realizada nas unidades operacionais da Sociedade e agre-
gada pelo departamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões contínu-
as das exigências de liquidez da Sociedade para assegurar que ele tenha caixa suficiente
para atender às necessidades operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em
suas linhas de crédito compromissadas disponíveis a qualquer momento, a fim de que a
Sociedade não quebre os limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicável) em qual-
quer uma de suas linhas de crédito. O excesso de caixa mantido pelas unidades operacio-
nais, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é transferido. A admi-
nistração investe o excesso de caixa em contas correntes com incidência de juros, depósi-
tos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apro-
priados ou liquidez para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões
acima mencionadas.
Nota 5. Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/18 31/12/17
Caixa e Bancos 1.711 2.222
Aplicação de Liquidação Imediata              -       1.443

1.711 3.665
Nota 6. Contas a Receber de Clientes 31/12/18 31/12/17
Duplicatas a Receber 18.563 27.769
Cheques Devolvidos 72 14
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa     (1.111)        (222)

17.524 27.561
A seguir, estão demonstrados os saldos de contas a receber de clientes e créditos por
idade de vencimento, posição 31/12/18:
Período Vencidos             % A Vencer             %
De 001 a 030 dias 1.338 40,55% 12.016 83,31%
De 031 a 060 dias 214 6,48% 2.151 15,88%
De 061 a 090 dias 279 8,45% 86 0,81%
De 091 a 120 dias 84 2,55% - 0,00%
De 121 a 180 dias 52 1,58% - 0,00%
De 181 a 360 dias 370 11,21% - 0,00%
Acima de 360 dias          963    29,18%       1.082      0,00%
Totais 3.300 100,00% 15.335 100,00%
Total Geral (Vencido e a Vencer) 18.635
A provisão de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa foi constituída em
montante considerado suficiente pela Administração da Companhia/Empresa, para fazer
face às eventuais perdas na realização dos créditos a receber. Nota 7. Adiantamentos
aos Funcionários e Fornecedores 31/12/18 31/12/17
Adiantamentos a Funcionários 287 344
Adiantamentos a Representantes 327 287
Adiantamentos a Fornecedores    10.050      7.542

10.664 8.173
Nota 8. Tributos a Recuperar 31/12/18 31/12/17
IRPJ a Recuperar 156 216
CSLL a Recuperar 89 83
PIS a Recuperar 62 74
Cofins a Recuperar 316 316
Crédito Pis Extemporâneo 2.937 2.924
Crédito Cofins Extemporâneo 14.017 13.960
IRRF a Recuperar 2 31
IPI a Recuperar 3 457
ICMS a Recuperar 35 703
ICMS a Recuperar - CIAP 782 827
PAES a Recuperar 1.055 1.030
Pagamento Indevido ou a Maior           77           90

19.531 20.711

Nota 9. Estoques 31/12/18 31/12/17
Sucatas 6 2
Solvente 48 110
Almoxarifado 1.470 1.715
Matéria Prima 37.056 31.358
Material Secundário - -
Material de Embalagem 1.775 2.242
Produtos Acabados 863 2.551
Produtos Intermediário 140 2.870
Estoque em Poder de Terceiros 39 356
(-) Estoque de Terceiros          (42)          (55)

41.355 41.149
Nota 10. Cauções e Depósitos 31/12/18 31/12/17
Depósitos Judiciais         151         106

151 106
Nota 11. Partes Relacionadas: No curso habitual das atividades e em condições de mer-
cado, são mantidos pela Sociedade operações com partes relacionadas, tais como contas
a receber de negociações comerciais e contratos de mútuo entre as partes. O demonstra-
tivo abaixo apresenta, discriminado por modalidade tais operações com estas partes relaci-
onadas:
Ativo 31/12/18 31/12/17
Não Circulante
Armando Santos de Almeida      1.379      1.379
Total do Ativo Não Circulante 1.379 1.379
Passivo: Não Circulante
Pró-Labore a Pagar (16) (25)
Armando Santos de Almeida     (3.385)     (3.385)
Total do Passivo Não Circulante (3.401) (3.410)
Passivo/Ativo líquido Partes Relacionadas 2.022 2.031
Nota 12. Investimentos 31/12/18 31/12/17
Banco Sicredi S.A. e Outras Companhias 24 23
Sicoob Cooperativa de Crédito 4 -
Propriedades para Investimentos    25.210    23.855

25.238 23.878
A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida nos investimentos da Companhia no
período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018:

Custo
Investimentos 01/01/18 Atribuído Baixas 31/12/18
Participações em Coligadas 23 5 - 28
Propriedades para Investimentos    23.855      1.355          -   25.210 (*)

23.878 1.360 - 25.238
(*) A partir de 01 de janeiro de 2014, a Companhia reclassificou os imóveis das contas
Ativo não Circulante Mantidos para Venda e Imobilizado para Propriedades para Investi-
mentos em função da efetiva intenção da administração, passando a adotar o método do
valor justo para sua avaliação anual. Para a adoção do método do valor justo disposto no
CPC 28 - Propriedades para Investimentos, a Companhia contratou uma empresa especi-
alizada, que emitiu laudos em 31 de dezembro de 2014. No período de 2018 a Compa-
nhia contratou novamente uma empresa especializada, que emitiu um laudo em 31 de de-
zembro de 2018 atualizando o valor justo das propriedades para investimentos. A compo-
sição dos saldos está assim demonstrada:
Valores Contábeis do Investimento  Outros  Terrenos      Total
Saldo em 01 de Janeiro de 2018 23 23.855 23.878
Adições 5 - 5
Alienações - - -
Ajuste ao Valor Justo            -        1.355    1.355
Saldo Final em 31 de dezembro de 2018 28 25.210 25.238
Nota 13. Imobilizado: A composição dos saldos estão assim demonstrados:

31/12/18 31/12/17
Depre- Depre-

Custo ciação Valor Custo ciação Valor
Aqui- Acumu- Resi- Aqui- Acumu- Resi-

Imobilizado     sição       lada       dual     sição       lada       dual
Maquinários/Equipamentos 79.585 (27.609) 51.976 78.945 (24.497) 54.448
Prédios 23.098 (2.400) 20.698 22.991 (2.031) 20.960
Terrenos 11.860 - 11.860 11.860 - 11.860
Máquinas e Instalações 8.858 (2.814) 6.044 8.916 (2.432) 6.484
Moradia para Empregados 2.082 (809) 1.273 2.403 (804) 1.599
Veículos 2.273 (922) 1.351 2.125 (644) 1.481
Ferramentas e Equipamentos 1.957 (915) 1.042 1.995 (808) 1.187
Computadores e Periféricos 913 (777) 136 933 (668) 265
Móveis e Utensílios 538 (201) 337 528 (168) 360
Equipamentos para Laboratórios 67 (26) 41 67 (22) 45
Equipamentos de Comunicação 52 (34) 18 53 (25) 28
Imobilizado em Andamento 138 - 138 187 - 187
Sucata Imobilizado        144             -        144          92             -          92

131.565 (36.507) 95.058 131.095 (32.099) 98.996
A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida no imobilizado da Companhia no pe-
ríodo de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018:

Aqui- Depre- Transfe-
Imobilizado 01/01/18 sições Baixas ciação rências 31/12/18
Maquinários/Equipamentos 54.448 718 (192) (3.179) 181 51.976
Prédios 20.960 116 (15) (369) 7 20.699
Terrenos 11.860 - (17) - 17 11.860
Máquinas e Instalações 6.484 - (35) (406) - 6.043
Moradia para Empregados 1.599 - (321) (5) (1) 1.272
Veículos 1.481 214 (65) (279) - 1.351
Ferramentas e Equipamentos 1.187 5 - (129) (20) 1.043
Computadores e Periféricos 265 15 (10) (135) 1 136
Móveis e Utensílios 360 24 (15) (32) - 337
Equipamentos para Laboratórios 45 - - (4) - 41
Equipamentos de Comunicação 28 - - (9) - 19
Imobilizado em Andamento 187 138 (2) (1) (185) 137
Sucata Imobilizado           92      102        (50)           -            -         144

98.996 1.332 (722) (4.548) - 95.058
Nota 14. Intangível 31/12/18 31/12/17

Amor- Amor-
Custo tização Valor Custo tização Valor
Aqui- Acumu- Resi- Aqui- Acumu- Resi-

Intangível    sição      lada      dual    sição      lada      dual
Marcas e Patentes 70 - 70 70 - 70
Direitos de Uso de Software       962      (414)       548       962      (336)       626

1.032 (414) 618 1.032 (336) 696
A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida no intangível da Companhia no perí-
odo de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018:

Aqui- Amor- Transfe-
Intangível 01/01/18 sições Baixas tização rências 31/12/18
Marcas e Patentes 70 - - - - 70
Direitos de Uso de Software         626           -            -        (78)             -         548

696 - - (78) - 618
Nota 15. Fornecedores: A sociedade possui títulos de fornecedores registrados no passi-
vo circulante, (com prazo de vencimento em até 12 meses), conforme composição apre-
sentada: 31/12/18 31/12/17
Fornecedores de Milho 15.534 10.284
Fornecedores de Frete 8.038 5.500
Fornecedores em Geral       8.832      9.360

32.404 25.144
Nota 16. Instituições Financeiras

                        31/12/18                         31/12/17
Não Não

Circulante Circulante Circulante Circulante
Empréstimos e financiamentos 29.039 22.368 33.374 33.244
Conta garantia 458 - 2.323 -
(-) Juros a Apropriar (3.800) (2.844) (5.252) (5.994)
(-) IOF a Apropriar               -               -               -               -
Saldo Total 25.697 19.524 30.445 27.250
Nota 17. Obrigações Sociais e Trabalhistas 31/12/18 31/12/17
Salários e Ordenados a Pagar 817 868
Contribuições Sociais a Pagar      4.382      1.670

5.199 2.538
Nota 18. Obrigações Fiscais e Tributárias 31/12/18 31/12/17
Passivo: Circulante
Refis da Copa 384 826
Parcelamento Previdenciário Ordinário 350 350
Parcelamento Previdenciário Simplificado +PERT 495 402
IRRF a Recolher 6 7
ISS a Recolher - 1
Contribuições Retidas na Fonte a Recolher 7 3
Funrural a Recolher           33              -

1.275 1.589
Passivo: Não Circulante
Refis da Copa 349 482
Parcelamento Previdenciário Ordinário 963 1.284
Parcelamento Previdenciário Simplificado 503 670
Parcelamento Previdenciário - PERT 3.593 3.837
Parcelamento Previdenciário Ação Regressiva 183 -
Tributos Diferidos Deemed Cost - CPC 27    14.074    14.052

   19.665    20.325
20.940 21.914

Nota 19. Provisão para Férias, 13º e Encargos 31/12/18 31/12/17
Provisão de Férias 1.819 1.503
Provisão de FGTS sobre Férias 146 120
Provisão de INSS sobre Férias         538         445

2.503 2.068
Nota 20. Outras Obrigações: O saldo de outras obrigações está assim apresentado em
31/12/18: 31/12/18 31/12/17
Cheques a Compensar 568 1.089
Recebimentos Diversos 83 91
Vendas para Entrega Futura         151              -

802 1.180
Nota 21. Provisões para Contingências: Conforme o relatório apresentado pelos as-
sessores jurídicos da Companhia, para o mês de dezembro de 2018, existe contingências
passivas decorrentes de processos judiciais em andamento, relativos a reclamatórias cíveis,

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Milhares de Reais
Reservas de Lucros Ajustes de Lucros ou

Capital Reserva Reservas de Lucros a Disposição Avaliação Prejuízos
Eventos Realizado      Legal               dos Acionistas Quotistas Patrimonial Acumulados      Totais
Saldos iniciais em 01 de janeiro de 2017 81.700 726 16.164 14.798 - 113.388
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício - - - - (428) (428)
Realização do Custo Atribuído Imobilizado - - - (895) 895 -
Destinações Propostas no Exercício:
- Reserva Legal - - - - - -
- Constituição de Reservas - - 467 - (467) -
Saldos finais em 31 de dezembro de 2017 81.700 726 16.631 13.903 - 112.960
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício - - - - (12.397) (12.397)
Realização do Custo Atribuído Imobilizado e Intangível - - - (1.084) 1.084 -
Destinações Propostas no Exercício:
- Realização de Reservas - - (11.313) - 11.313 -
Saldos finais em 31 de dezembro de 2018 81.700 726 5.318 12.819 - 100.563

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/18 31/12/17
Circulante    72.534    65.391

Fornecedores 32.404 25.144
Instituições Financeiras 25.697 30.445
Obrigações Sociais e Trabalhistas 5.199 2.538
Obrigações Fiscais e Tributárias 46 11
Parcelamentos de Tributos 1.229 1.578
Provisão para Férias e Encargos 2.503 2.068
Adiantamentos de Clientes 2.632 396
Partes Relacionadas 2.022 2.031
Outras Obrigações 802 1.180

Não Circulante    39.302    47.715
Instituições Financeiras 19.524 27.250
Parcelamentos de Tributos 5.591 6.273
IR e CS Passivo Diferido 14.074 14.052
Provisões para Contingências 113 140

Patrimônio Líquido  100.563  112.960
Capital Realizado 81.700 81.700
Reservas de Lucros 6.044 17.357
Ajustes de Avaliação Patrimonial 12.819 13.903

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 212.399 226.066

Demonstração do Resultado - Em Milhares de Reais
01/01/18 a 01/01/17 a
   31/12/18    31/12/17

Receita Operacional Líquida     207.982     257.632
Custo das Mercadorias Vendidas    (146.550)    (170.724)

Lucro Bruto       61.432       86.908
(Despesas)/Receitas Operacionais      (57.141)      (64.530)

Despesas Gerais e Administrativas (7.184) (7.622)
Despesas com Pessoal (7.734) (7.548)
Despesas Comerciais (44.593) (56.516)
Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos 2.370 7.156

Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras         4.291       22.378
Receitas Financeiras 764 622
Despesas Financeiras (17.430) (22.210)

Resultado Antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social      (12.375)            790

IR e CS Diferidos (22) (1.218)
Resultado Líquido do Exercício (12.397) (428)
Lucro Líquido por Ação -0,15174 -0,00524

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) Em Milhares de Reais
01/01/18 a 01/01/17 a

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais    31/12/18    31/12/17
Lucro/(Prejuízo) antes do IR e da CS (12.375) 790
Ajustado por: Alienação do Imobilizado e Intangível 722 1.597

Depreciação/Amortização 4.626 4.184
Juros Provisionados 4.603 5.875
Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento (1.355) (7.508)
Provisões para Férias e Encargos 435 62
Provisões para Contingências             (27)             (98)

Resultado Ajustado (3.371) 4.902
(Aumento)/Redução dos Ativos:

Contas a Receber de Clientes 10.037 3.350
Tributos a Recuperar 1.180 (11.852)
Estoques (206) 30.345
Outros Direitos Realizáveis 582 503

Aumento/(Redução) dos Passivos:
Fornecedores 7.260 668
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2.661 227
Obrigações Fiscais e Tributárias 35 (734)
Parcelamentos de Tributos (1.031) 2.606
Outras Obrigações           (378)        (8.313)

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 16.769 21.702
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Aplicações no Investimento (5) (3)
Aplicações no Intangível - (53)
Aplicações no Imobilizado (1.332) (1.465)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores (2.491) (3.060)
Cauções e Depósitos             (45)              36

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (3.873) (4.545)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Instituições Financeiras - Captações 10.898 25.178
Instituições Financeiras - Pagamentos (27.975) (43.211)
Adiantamentos de Clientes 2.236 275
Partes Relacionadas               (9)               (9)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento (14.850) (17.767)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1.954) (610)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 3.665 4.275
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 1.711 3.665

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - (Valores em Milhares de Reais)

Aos Diretores e Acionistas da Adram S.A. - Indústria e Comércio. São Paulo - SP.
Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Financeiras: Examinamos as de-
monstrações financeiras da Adram S.A. - Indústria e Comércio, „Companhia‰, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos-
sa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos decorrentes do mencionado no pará-
grafo Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Financeiras, as de-
monstrações financeiras referidas acima apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Adram S.A. - Indústria e Co-
mércio em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000).
Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Financeiras: Contro-
le de Custos: Não acompanhamos o inventário físico dos estoques levantado na data
base de 31/12/18 e apesar da companhia ter adotado o critério de custeio o custo por
absorção, os cálculos são realizados manualmente através de planilhas de excel. Da
mesma forma, não foi possível nos satisfazer por meio alternativos quanto à quantida-
des em estoques e respectiva valorização dos mesmos por meio alternativos do saldo
de estoques e do custo com produtos vendidos, que totalizam R$ 41.355, no balanço
patrimonial e R$ 146.550 na demonstração do resultado do exercício. Considerando
as limitações apresentadas, não nos foi possível determinar se seriam necessários ajus-
tes no balanço patrimonial, na demonstração do resultado e nos fluxos de caixa das
atividades operacionais em virtude desses aspectos. Redução ao Valor Recuperável

dos Ativos: No ano-calendário de 2018, a Companhia não realizou o teste de recu-
perabilidade sobre seus saldos de ativos de: I) Estoques que representam R$ 41.355
mil, II) Adiantamentos concedidos que representam R$ 10.664 mil e III) Tributos a Re-
cuperar que representam R$ 19.531 mil; não sendo possível quantificar os eventuais
efeitos na Demonstração do Resultado do Exercício e Patrimônio Líquido de 31 de de-
zembro de 2018. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir intitulada „Responsabilidade do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis‰. Somos independentes em relação à Compa-
nhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião, com ressalva sobre as demonstrações financeiras.
Ênfase: Tributos: Nas suas transações correntes, a Companhia é contribuinte de im-
postos diretos e indiretos e, como tal, está sujeita à confirmação da regularidade de
seus procedimentos e informações prestadas, inclusive prejuízos fiscais acumulados,
por parte das autoridades fiscalizadoras competentes, observados os prazos
prescricionais, inclusive quanto as suas transações, a qualquer título, realizadas entre
as empresas ligadas e demais partes relacionadas. Responsabilidade da Administra-
ção pelas Demonstrações Financeiras: A administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práti-
cas 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 de-

monstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção 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 encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do Auditor pela Auditoria
das Demonstrações Financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audito-
ria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas re-
feridas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropri-
ada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
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fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos re-
levantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela adminis-
tração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significati-
va em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas 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 conti-
nuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeti-
vo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 22 de março de 2019.
Müller & Prei Auditores Independentes S/S - CRC-PR NÀ 6.472/O-1 S/SP

Valdair Martimiano - Contador CRC-PR 042.482/O-7 S/SP

trabalhistas e fiscais, que foram classificadas como perdas prováveis, compostas da seguin-
te forma:
Tipo da Ação 31/12/18
Ações Trabalhistas 80
Ações Cíveis 33
Ações Fiscais              -
Total 113
Conforme o relatório apresentado pelos assessores jurídicos da Companhia, para o mês
de dezembro de 2018, existe contingências passivas decorrentes de processos judiciais
em andamento, relativos a reclamatórias cíveis e trabalhistas, cujas práticas contábeis re-
querem a seguinte divulgação:
Probabilidade                Tratamento Contábil 31/12/18
Possível Divulgar em Notas Explicativas 50.614
Nota 22. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital social em 31 de dezembro de
2018 é composto de 81.700.000 (oitenta e um milhões e setecentos mil) quotas no
valor nominal de R$ 1 (um) real cada, totalmente subscritas e integralizadas por sócios
nacionais: 31/12/18 31/12/17
Capital Social Subscrito    81.700    81.700

81.700 81.700
Quantidade Participação

de Ações/Quotas                (%)
Armando Santos de Almeida 81.373.200 99,60%
Agropecuária Rosa de Ouro Ltda.                326.800             0,40%

81.700.000 100%
Destinações Propostas no Exercício
Ajustes de Avaliação Patrimonial: Os ajustes de avaliação patrimonial estão sendo rea-
lizadas em contrapartida da conta de lucros ou prejuízos acumulados na proporção da de-
preciação dos bens avaliados.
Nota 23. Receita Operacional Líquida 31/12/18 31/12/17
Receita Operacional Bruta 233.082 287.613
Receita de Vendas 233.082 287.613
Receita de Serviços - -
(-) Deduções (25.100) (29.981)
Devoluções e Abatimentos (4.435) (2.686)
Impostos e Contribuições   (20.665)   (27.295)

207.982 257.632
Nota 24. Despesas Gerais e Administrativas 01/01/18 a 01/01/17 a

   31/12/18    31/12/17
Despesas com Cesta Básica 847 1.002
Despesas com Propaganda 686 1.049
Doações 446 651
Despesas com Serviço de Terceiros 195 250
Despesas com Veículos 502 534
Despesas com Honorários Advogado 359 396
Despesas com Impostos e Taxas 517 345
Despesas com Equipamentos de Informática 519 465
Despesas com Telefone 340 371
Despesas com Viagens 276 422
Despesas com Material Consumo 157 204
Despesas com Seguros 130 220
Despesas Médicas e Farmacêuticas 228 236
Despesas com Energia Elétrica 186 205
Despesas Judiciais 104 (90)
Despesas com Aluguéis 161 168
Despesas com Condomínio 70 89
Despesas Diversas          1.461         1.105

7.184 7.622
Nota 25. Despesas com Pessoal 01/01/18 a 01/01/17 a

   31/12/18    31/12/17
Ordenados e Salários 3.703 3.786
INSS 1.424 1.451
Férias 474 513
FGTS 425 385
13À Salário 349 363
Pró-labore 371 371
Seguros de Saúde 172 227
Prêmios e Gratificações 221 222
Vale Alimentação 108 97
Alimentação 43 56
Reclamações Trabalhistas 145 50
Esportes e Recreação 13 11
Aviso Prévio 27 -
SENAI 8 9
Vale Transporte 2 2
Despesas com Instrução 1 5
Indenizações            248                 -

7.734 7.548
Nota 26. Despesas Comerciais 01/01/18 a 01/01/17 a

   31/12/18    31/12/17
Fretes e Carretos + Encargos 33.652 42.674
Comissões sobre Vendas 4.393 5.671
ICMS sobre Transferências 2.573 3.192
Bonificação 1.199 3.350
Prejuízos e Perdas 247 995
Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos 889 (478)
Despesas com Armazenagem - 316
Despesas com Embarque 1.138 606
Seguros de Cargas 85 73
Vale Pedágio - 1
Despesas com Descarga 14 27
Saídas para Amostra - 1
Administração de Embarques 42 66
Despesas com Paletização 310 -
Despesas com Expurgo 2 12
Comissões sobre Venda Exportação              49              10

44.593 56.516
Nota 27. Receitas e Despesas Financeiras 01/01/18 a 01/01/17 a
(+) Receitas Financeiras    31/12/18    31/12/17
Juros Ativos 492 367
Receitas de Aplicações Financeiras 30 66
Descontos Obtidos 14 74
Variações Monetárias Cambiais - Ativas            228            115

764 622
(-) Despesas Financeiras
Descontos Concedidos (580) (542)
Despesas Bancárias (1.753) (2.211)
Despesas com Descontos e Cobranças (4.225) (2.391)
IOF (425) (505)
Juros Passivos (4.301) (5.549)
Juros sobre Financiamento sobre Capital Giro (5.594) (9.332)
Juros e Multas sobre Impostos (552) (1.646)
Multas - (32)
Variações Monetárias Cambiais - Passivas                 -               (2)

     (17.430)      (22.210)
(16.666) (21.588)

Nota 28. Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos 01/01/18 a 01/01/17 a
   31/12/18    31/12/17

Ajuste a Valor Justo 1.705 6.265
Despesas Recuperadas 1.724 1.230
Receitas Diversas 163 3
Vendas do Imobilizado 336 101
Doações Recebidas 47 54
Outros Ganhos 153 41
Doações do Ativo Imobilizado - 50
(-) Custo de Venda do Imobilizado (434) (240)
Perdas Diversas (1.047) (82)
Acerto de Inventário           (277)           (266)

2.370 7.156
Nota 29. Seguros (Não Auditados): Os valores segurados são determinados e contrata-
dos com bases técnicas e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais per-
das decorrentes de sinistros com bens do ativo e de responsabilidade civil. O escopo dos
trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da co-
bertura de seguros, a qual foi determinada pela administração da Companhia que consi-
dera suficiente para cobrir eventuais sinistros.

Demonstração do Resultado Abrangente - Em Milhares de Reais
01/01/18 a 01/01/17 a
   31/12/18    31/12/17

Resultado Líquido do Exercício (12.397) (428)
Resultado Abrangente do Exercício (12.397) (428)
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Meu gestor é muito duro 

comigo, mas é porque 

ele quer o meu melhor!

Quantas vezes você já 
disse ou pensou nessa 

frase? Eu perdi as contas de 
quantas vezes eu disse isso 
para mim mesma durante 
a minha carreira no mundo 
corporativo. A verdade é 
que eu achava que se o meu 
chefe me elogiava demais 
tinha algo que não estava 
certo.

Os gestores que mais me 
inspiravam eram aqueles 
que me pressionavam, que 
eram exigentes comigo, 
pois só assim eu acreditava 
que realmente estava evo-
luindo e que eles de fato es-
tavam demonstrando que 
queriam o meu melhor. Mas 
o que isso tem a ver com a 
Síndrome de Estocolmo?

A Síndrome de Estocol-
mo foi o nome dado a um 
estado psicológico em que 
uma pessoa, submetida a 
um período prolongado de 
receio, temor ou acanha-
mento passa a ter simpatia 
e está mesmo sentimento 
de amizade com relação 
aquela pessoa. Agora, se 
você parar e observar não 
era exatamente isso que 
eu vivia?

Somos diariamente pres-
sionadas para cumprir pra-
zos, para fazer as coisas em 
menos tempo, com menos 
pessoas e, de preferência, 
perfeito. Estamos o tempo 
todo sendo avaliadas, tes-
tadas e questionadas para 
fazer mais e melhor. Quem 
tem sido o gatilho desse 
nível de cobrança?

Eu sei que nós temos um 
importante papel nesses 
acontecimentos, mas o fato 
é que já existem estudos 
que algumas relações de 
trabalhos extremas podem 
gerar esse tipo de situação. 
Ainda estudando sobre 
esse tema encontrei um 
artigo interessante de uma 
advogada criminalista, que 
menciona que essa reação 
afetiva pode decorrer da 
tentativa de reduzir a ten-
são entre os envolvidos, e 
que é comum ver este tipo 
de reação em casos de as-
sédio semelhantes à de um 
sequestro.

Muitas mulheres tem a 
tendência a ter um nível de 
auto cobrança, exigência e 
até mesmo perfeccionismo 
muito alta consigo próprias.

Imagina essa régua que 
já é extremamente alta 
com uma relação com um 
gestor que tem um nível 
de exigência elevado? Seu 
gestor te faz sentir receio se 
as suas entregas estão boas 
o sufi ciente? Alguma vez 
você já sentiu frio na barriga 
de entregar um trabalho e 
ouvir o feedback dele?

Fique atenta, isso pode 
ser você evoluindo, me-
lhorando e crescendo pro-
fi ssionalmente, mas pode 
também ser o início de uma 
relação que pode destruir a 
sua confi ança em você, nas 
suas capacidades e a forma 
que a sua carreira e o seu 
trabalho se entrelaçam com 
a sua vida.

Pense nisso!

(*) - É desenvolvedora de
carreiras e coach.

Thais Lima (*)

Síndrome de
Estocolmo Corporativa
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Especial

Falta de estrutura em terminais e 
conciliação do trabalho doméstico 
e assalariado são algumas das 
difi culdades

Ivanir Ferreira/Jornal da USP

Cada vez mais presente na categoria de motoristas de 
ônibus por serem vistas como cuidadosas e pacientes, 
as mulheres que trabalham no transporte coletivo 

sofrem com desgaste emocional de uma forma bastante 
particular. A estrutura física dos ônibus e dos terminais, a 
organização das linhas e a difi culdade em conciliar trabalho 
doméstico e assalariado são alguns exemplos de picos de 
tensão. 

A constatação é de um estudo desenvolvido pela psicóloga 
Tássia Bertoncini de Almeida, do Instituto de Psicologia 
(IP) da USP, com mulheres que trabalham como motoristas 
de ônibus em quatro linhas de bairros na cidade de São 
Paulo (*). O objetivo da pesquisa foi compreender possí-
veis infl uências de gênero e suas relações no processo de 
desgaste mental no trabalho.

Mulheres com idades entre 35 e 50 anos, solteiras e com 
fi lhos; não contavam com a fi gura masculina para ajudá-
-las; trabalhar era uma condição de subsistência. Esse é o 
perfi l das motoristas de ônibus que trafegam diariamente 
pelas movimentadas e caóticas avenidas paulistanas e que, 
mesmo sem ter muito tempo, conseguiram espaço para 
responder à entrevista da pesquisa.

O estudo possibilitou conhecer os vários papéis que elas 
representam: a mãe, a mulher, a dona de casa e a motorista 
de ônibus, sendo este último papel preenchendo requi-
sitos de uma profi ssional exemplar, com características 
emocionais valorizadas atualmente pelas 
empresas de transporte coletivo, pois 
atendem e reforçam expectativas do que 
delas é esperado como mulher. Isto é: 
são calmas ao dirigir e mais pacientes e 
atenciosas com os passageiros.

Algumas delas, inclusive, fazem questão 
de destacar aspectos reconhecidos do 
gênero feminino. Todos os dias, antes de 
se sentarem à frente do volante, fazem um 
ritual feminino para começar o trabalho: 
capa cor de rosa no banco da motorista, 
cortina nas janelas e adereços que acom-
panham a ornamentação.

Nas entrevistas concedidas à psicóloga, 
as condutoras se queixaram dos trajetos 
longos: alguns chegam a demorar até duas 
horas e meia na ida e outras duas horas e 
meia na volta. Falaram também das jor-
nadas imprecisas de trabalho, fato que as 
prejudica nos cuidados com os fi lhos. Uma entrevistada se 
ressentia por não ter conseguido fi car com a guarda da fi lha 
no processo de separação, por não ter horários defi nidos 
para entrar e sair da empresa.

Segundo a pesquisadora, as questões relacionadas a 
gênero se tornam um elemento maior de estresse quando 
associadas aos problemas enfrentados no trabalho do trans-
porte coletivo. A psicóloga lista alguns: jornada extensa; 
lugar inadequado para almoço (algumas conseguem amizade 
com comerciantes para poder esquentar suas marmitas), 
horas extras, trânsito caótico, pressão de tempo para chegar 
aos pontos, dias chuvosos e passageiros nervosos.

Os depoimentos das mulheres motoristas profi ssionais 
apontam para a inexistência de banheiros nos terminais de 

Sofrimento psíquico afeta 
mulheres motoristas de ônibus
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Entre as queixas das condutoras, estão as jornadas imprecisas de trabalho, fato que as prejudicam

nos cuidados com os fi lhos.

Atomic Taco via Wikimedia Commons

ônibus. É um problema sério, principalmente nos dias em 
que se encontram menstruadas e precisam usar o banheiro 
para higienização e troca de absorventes.

Outra condutora disse que aceitou trabalhar por muitos 
anos em uma função precarizada e sem registro porque a 
linha por onde passava o ônibus que dirigia tinha o itinerário 
próximo a sua casa, onde deixava os fi lhos pequenos aos 
cuidados de uma vizinha.

A divisão sexual do trabalho e a con-
ciliação entre afazeres domésticos e 
emprego mostraram-se um desafi o para 
essas mulheres, relata o estudo. “Não que 
os homens não sofram e nem adoeçam, 
mas esse processo acontece de maneira 
diferente para os dois gêneros”, reforça 
Tássia. 

A questão do cansaço, por exemplo, 
é mais relevante para a mulher porque, 
além do trabalho como motorista de ôni-
bus, em casa ela cumpre uma segunda 
jornada nas tarefas domésticas, que são 
tidas como função exclusiva da mulher. 
Sem falar que os cuidados com os fi lhos 
e com a casa também são fontes cons-
tantes de preocupação, de estresse e de 
culpa. Se ela trabalha, não tem tempo 
para cuidar da casa e dos fi lhos. Se fi ca 
em casa, não tem com quem contar para 

o sustento da família.

Por fi m, as entrevistadas disseram que, depois de um 
tempo, o trabalho as embruteceu, as deixou mais grosseiras 
e menos femininas – dentro da compreensão tradicional de 
feminilidade. Estavam mais nervosas, falavam palavrões, 
gritavam, estavam mais envelhecidas e sem tempo para se 
cuidar. Isso as deixava entristecidas.

Tássia acredita não ter liquidado a extensão do assunto, 
mas procurou compreender de forma mais abrangente como 
se dá a relação entre saúde, trabalho e gênero, e quais as 
especifi cidades dessa relação para as mulheres.

(*) - As linhas de ônibus estudadas não foram identifi cadas
para que as funcionárias não fossem prejudicadas

em seu trabalho.

“Os problemas enfrentados 
no trabalho são mais 

estressantes quando estão 
associados à questão de 

gênero”, relata a psicóloga 
Tássia Almeida, autora da 

pesquisa.
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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.
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 21 de Maio de 2019. 
Dia de Santo André de Bóbola, São Sinésio, São Benvenuto, São 

Donato, São Valente, Santa Catarina de Gênova e Dia do Anjo Anauel, 
cuja virtude é a paz. Dia da Língua Nacional e Dia do Baloeiro. 

O nativo do dia
Hoje aniversaria o ator Gracindo Júnior que completa 76 anos, o 

ator Mr. T que nasceu em 1952 e o nadador e campeão olímpico Vla-
dimir Salnikov que faz 56  anos e a atriz Maria Fernanda Cândido que 
nasceu em 1974. O nativo de Gêmeos deste primeiro dia e grau é em 
geral cuidadoso e atento ao que faz e ao que desenrola ao seu redor. 
Espirituoso, criativo e direto, você pode ser muito persuasivo e tem 
capacidade de organização. Tem tendência ao teatro a escrita, as artes 
plásticas ou a música. Entre muitos talentos, possui a alegria de viver 
e de se divertir. Costuma ser criativo e previdente, além de muito cui-
dadoso nas escolhas amorosas. Procura cuidar da saúde, mas de forma 
despreocupada e sem muitas teorias ou modismos. No lado negativo 
tende a se impor aos outros e ser desorganizado.

Magia dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, pobre-
za. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. Com 
pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos amores. 
Colorida, casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta terça é o décimo sétimo dia da lunação. A  Lua em Capricórnio desde às 04h58 desta terça favorece às ativ-
idades produtivas e que requeiram planejamento. Maior preocupação com a vida profi ssional. Podemos sentir, 
com a infl uência desta Lua em Capricórnio, que grande parte de nossa segurança emocional vem do trabalho. O 
rendimento no trabalho será maior por estarmos mais concentrados, realistas e efi cientes. Podemos aproveitar 
para fazermos planos de longo prazo e pensarmos nas estratégias concretas para sua realização. No fi nal do dia as 
pessoas se voltam para suas responsabilidades e compromissos e fi cam dispostas a fazer o que é necessário fazer.
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A Lua Cheia faz com que lide com as 
emoções de forma mais distanciada e 
racional.  Precisa evitar o sentimento 
de posse nos relacionamentos. Use 
sua inteligência e vasculhe projetos 
que possam ser retomados nestes 
últimos dias do mês de maio. 78/778 
- Vermelho.

Novos valores e princípios orientam 
a sua vida. Com equilíbrio e bom 
senso tudo será possível. Procure ser 
ouvido nas reivindicações feitas no 
ambiente social e profi ssional. Evite 
a atitudes fi xas que serão negativas 
na sua carreira profi ssional. 56/756 
- Branco.

Pode encontrar difi culdades que 
devem ser superadas de forma estra-
tégica e com muita diplomacia. Faça 
o que exija energia aumentando a 
persistência e a coragem para agir. O 
momento é bom para rever alguém 
do passado, mas não para fazer 
novos amigos. 91/891 - Amarelo.

Contatos devem ser tensos duran-
te a manhã, com maior poder de 
recuperação emocional a tarde e a 
noite. Começa a se voltar mais para si 
mesmo, tenha momentos de refl exão 
e meditação. Avalie agora se vale à 
pena resgatar uma antiga relação ou 
não. 52/452 - Verde.

Terão novas perspectivas no traba-
lho, uma nova oportunidade aparece, 
mas ainda pode estar indefi nida. 
Hoje todos estão mais sensíveis e 
buscando o contato com pessoas 
acolhedoras e não turbulentas com 
equilíbrio e bom senso poderá obter 
os resultados esperados. 92/492 - 
Amarelo.

As situações justas e harmoniosas 
terão a preferência. Nesta terça 
fi ca em alta a reciprocidade e o 
compartilhar. Aproveite para ana-
lisar o que deve ser primordial e 
precisa ser colocado em primeiro 
lugar nesta terça. Não deixe que o 
futuro ocorra ao acaso, dirija sua 
vida. 65/465 - Branco.

As alianças e sociedades iniciadas 
recentemente ficam mais firmes 
através do entendimento. Bom dia 
para amar e dar mais atenção às 
pessoas que ama. Aproxime-se do 
seu ambiente e demonstre seus senti-
mentos a pessoa amada neste seu dia 
favorável da semana 78/578 - Cinza.

Faça aquilo que lhe agrada e dê 
satisfação pessoal.  Compras podem 
ser feitas com sucesso. Pode realizar 
um desejo que vem perseguindo a 
algum tempo. Não deixe seus pla-
nos para depois, já que o início de 
junho trará grandes possibilidades 
de melhorar sua vida. 43/643 - Azul.

Também evite assumir novos de-
safios, faça o que já sabe, com 
gente confi ável. Tenha cuidado, a 
desconfi ança pode atrapalhar os 
relacionamentos. Qualquer tipo de 
evento, acabará fi nalizando como 
social devido à natureza extrovertida 
e simpática 24/624 - verde.

Mantenha o astral e se empenhe em 
alcançar seus interesses pessoais. 
Evite atitude que afaste pessoa que 
o apoia. Novas ambições irão surgir 
nesta terça-feira e podem ser o 
alvo de toda sua atenção. Persiga a 
realização delas com calma e saiba 
esperar o momento certo para agir. 
25/725 - Azul.

As pessoas se tornam bem mais 
sociáveis e estão dispostas a se reu-
nirem e a se entrosarem. Terá maior 
ascensão profi ssional e melhoria das 
condições no ambiente do lar. Muita 
agitação no seu ambiente social pode 
acarretar desentendimentos sociais. 
31/831 - Verde.

Simpatias que funcionam
Para reconquistar a pessoa amada  ou reaquecer a relação

Ferva um pouco de água com açúcar e acrescente 
um pedaço de papel com o nome do seu ex-namora-
do escrito. Deixe no fogo por mais alguns minutos. 
Desligue, espere esfriar e jogue o preparado em um 
vaso de barro ou na terra, pensando que seu amor 
logo estará nos seus braços novamente.

No início da noite, problemas de 
acarretam irritabilidade e impaciên-
cia. Maior chance de mal-entendidos 
no fi nal do dia. As emoções tendem 
a estarem mais evidentes. Momento 
difícil para os estudos e, mas a co-
municação estará favorável nesta 
terça. 99/599 - Verde. 

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn.

Expansão. É hora de mostrar ao mundo as coisas de que 
você é feito. Durante esse renascimento, comece a ver a luz 
em si mesmo. Às vezes é mais fácil ver a luz nos outros, mas 
nessa nova realidade, queremos que você comece a ver a sua 
e a compartilhar sua verdadeira luz com o mundo. Este é um 
aspecto importante de viver a vida dos seus sonhos, por isso 
não demore em descobrir a sua magia. Pensamento para hoje: 
Permaneça fi el ao seu caminho, brilhe mais e voe cada vez mais 
alto. Você veio aqui para a grandeza; é o momento de mostrar ao 
mundo a sua magia. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Levantamento revela que 

a área rural dedicada à 

vegetação nativa atingiu 

218 milhões de hectares. 

Isto signifi ca que agriculto-
res, pecuaristas, silviculto-
res e extrativistas preser-

vam o equivalente a um quarto 
do território nacional (25,6%). 

Em mapeamento detalhado 
realizado pela Embrapa Ter-
ritorial, a área total destinada 
à preservação, manutenção e 
proteção da vegetação nativa no 
Brasil ocupa 66,3% do território 
(631 milhões de hectares). 

Nesse número estão os espa-
ços preservados pelo segmento 
rural, as unidades de conserva-
ção integral, as terras indígenas, 
as terras devolutas e as ainda 
não cadastradas no Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental 
Rural (SiCAR). Por intermédio 
de dados da NASA (novembro 
de 2017), o Brasil utiliza ape-
nas 7,6% de seu território com 
lavouras, somando 63.994.479 
hectares. Esses dados são próxi-
mos ao calculado pela Embrapa 
Territorial (2016), de 7,8%. 

O estudo da NASA demonstra 
que o Brasil protege e preserva a 
vegetação nativa em mais de 66% 
de seu território e cultiva apenas 
7,6% das terras. A Dinamarca 
cultiva 76,8%, dez vezes mais 
que o Brasil; a Irlanda, 74,7%; 
os Países Baixos, 66,2%; o Reino 
Unido 63,9%; a Alemanha 56,9%; 
os Estados Unidos 18,3%; a China 
17,7%; e a Índia 60,5%. 

Nos últimos 40 anos, o Brasil 
saiu da condição de importador 
de alimentos para se tornar um 
grande provedor para o mundo. 
Foram conquistados aumentos 
signifi cativos na produção e na 
produtividade agropecuárias. O 
preço da cesta básica, no Brasil, 
reduziu consideravelmente. 

Entre os indicadores mais 
ilustrativos da trajetória recente 
da agricultura brasileira estão 
os números de produção e os 
índices de produtividade. Em 
1977, o Brasil produzia 46.319 
toneladas de grãos em uma área 
de 37.319 ha. Em 2017 foram 
produzidas 237.671 toneladas 
de grãos em 60.890 ha. 

Em 1977 eram retiradas 1,27 
toneladas para cada hectare. Em 
2017 esse valor passou para 3,90 
toneladas para cada hectare. Se 

o Brasil estivesse produzindo, 
atualmente, a mesma produtivida-
de de 1977, haveria necessidade 
de abrir, ou desmatar, uma área 
aproximada de 160 milhões de 
hectares. Houve, também, expan-
são de 52% na área de fl orestas 
plantadas entre 1990 e 2014. 

Em 2016, as plantações de 
eucalipto foram responsáveis por 
fornecer 98,9% do carvão vegetal, 
85,8% da lenha, 80,2% da madeira 
para celulose e 54,6% da madeira 
em tora para outros usos no Brasil. 
A madeira produzida por árvores 
cultivadas reduz a pressão por des-
matamentos de fl orestas nativas.

 Em 2016, o agronegócio como 
um todo gerou 23% do PIB e 46% 
do valor das exportações. No ano 
seguinte, o setor foi responsável 
por 19 milhões de trabalhadores 
ocupados. A agroindústria e 
serviços empregaram, respec-
tivamente, 4,12 milhões e 5,67 
milhões de pessoas, enquanto 
227,9 mil pessoas estavam ocu-
padas no segmento de insumos 
do agronegócio.

Um fator fundamental que con-
tribuiu para o ganho de produtivi-
dade na agricultura brasileira foi a 
correção e adubação de solos. As 
pesquisas apontaram os caminhos 
para otimizar o uso de corretivos e 
de fertilizantes, onde a adubação 
objetiva fornecer o suprimento 
adequado de nutrientes essenciais 
para o crescimento e desenvolvi-
mento das plantas. Se a quantidade 
de qualquer nutriente é limitante 
em qualquer momento, existe um 
potencial para perda da produção.

A avaliação dos dados de 
evolução da produção de grãos 
no Brasil é acompanhada de 
maneira muito próxima pelo 
consumo de fertilizantes. Isso 
permite atribuir ao uso de fer-
tilizantes como um dos fatores 
tecnológicos que favoreceu o 
aumento de produtividade das 
culturas agrícolas brasileiras.

Podemos concluir que o mane-
jo nutricional dos solos brasileiros 
é responsável pela maior produ-
tividade das culturas, gerando 
a produção de alimentos, mas 
também contribuindo para a 
preservação de fl orestas, e, em 
consequência, para a preser-
vação da fauna e da fl ora dos 
diversos biomas do Brasil.

(*) - Engenheiro agrônomo e diretor científi co da 
iniciativa Nutrientes para a Vida (NPV); acadêmica de 

Engenharia Agronômica na ESALQ/USP

Valter Casarin e Amanda Borghetti (*)

Meio Ambiente, 
produtividade e fertilizantes
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SALOMEHN
TSLPBAD

RECREATIVO
LOATONEL
OMEIGOI
MEABAAM

FELICIDADE
DSELOMV
IGVICII

VERDADEIRO
VENDASAL
AAODINÃ

ALTORELEVO

Antiga
moradia

com fosso
e torres

É necessá-
ria para a 
transfusão
de sangue

Stênio 
Garcia, em

"Carga
Pesada"

Divisões
da malha
ferroviária

Recipiente
para enve-
lhecimento
de vinhos

Afetuoso;
carinhoso

Aprecia;
respeita

Aquele
que

prepara o
chimarrão

Faixa 
de rádio
com alto
alcance

"The (?) 
Preten-
der", hit

do Queen

"(?) Negro",
suspense 
psicológico

(Cin.)

Artigo da 
coleção do
filatelista

102, em 
algarismos
romanos

Ponto de 
(?), local de
destaque 

do mercado

Tempero
básico da
cozinha

Saliência 
que permite
a leitura

em braille

Deus má-
ximo do
panteão
nórdico

Letra do
símbolo

da vitória

Mau, em
inglês

Trajado
com beca

Dois instrumentos
musicais de corda

(?) de fenda, item da
caixa de ferramentas

Peça de
Oscar
Wilde

A decisão
que não

deixa
margem a
dúvidas

É desejada
aos noivos
Amor (?): 
o único que

quebra
feitiços,

em contos
de fadas

"(?)-culpa":
confissão

Prólogo
elogioso
(Teatro)

Uso (?):
critério

polêmico
para lega-
lização da
maconha

Porção de
bebida

ingerida
por vez

(?) Greco,
pintor

Porção da comida
alheia que o "olho-

grande" de-
seja (pop.)

3/bad — mea. 4/bino. 5/great — venda. 6/salomé — togado. 7/cevador.

China: maior proprietária 
estrangeira de bônus americanos

Segundo a imprensa local, 
o secretário-geral da 
Conferência Episcopal 

Francesa (CEF), Olivier Ribade-
au Dumas, recebeu três fi lhos de 
sacerdotes católicos, membros 
da associação Les Enfants du 
Silence (Os fi lhos do silêncio), 
que reúne hoje cerca de 50 pes-
soas na mesma situação.

O encontro de uma hora e 
meia ocorreu em 4 de fevereiro, 
mas se manteve secreto até o 
último fi m de semana. Dumas 
explicou que a discussão foi 
“cordial e construtiva” e disse 
que escutou os “sofrimentos de 
homens e mulheres habituados 
a ser educados em uma espécie 
de sentimento de vergonha”.

“Foi um momento muito 
emocionante. Pela primeira vez 
sentimos que a Igreja nos esta-
va abrindo as portas, que não 
negava mais nossa existência”, 

Igreja Católica recebe 
fi lhos de padres na França
A Igreja Católica na França rompeu séculos de 
tabu e deu um passo histórico que abre caminho 
para o reconhecimento de fi lhos de padres

Silêncio sobre fi lhos de padres é um dos grandes 

tabus da Igreja Católica.

disse Anne-Marie Jarzac, 67 
anos, fi lha de um padre e uma 
freira. De acordo com o jornal 
Le Monde, membros da asso-
ciação testemunharão perante 
alguns bispos no mês de junho. 
“É uma etapa crucial. Penso em 
todos os fi lhos de sacerdotes 
que tentam desesperadamente 
saber quem eram seus pais e 
se deparam com o silêncio da 
Igreja”, acrescentou Jarzac.

Em fevereiro passado, o Vati-
cano já havia reconhecido a exis-
tência de um documento secreto 
que fi xa diretrizes relativas a fi lhos 
de padres. O arquivo nunca foi 
divulgado. O cardeal Beniamino 
Stella, prefeito da Congregação 
para o Clero, comentou sobre esse 
tema há alguns meses e disse que 
a Santa Sé tenta “fazer o possível” 
para acelerar a dispensa do estado 
clerical de padres que tiveram 
fi lhos (ANSA).

EP
A

são mulheres. O estudo ainda 
mostra que em 84% dos óbitos, 
as pessoas não calcularam 
bem os riscos do local onde 
estavam tirando a foto. Ainda 
segundo o relatório, 70 pessoas 
se afogaram, 51 foram vítimas 
de acidentes relacionados a 
meios de transporte, 48 caí-
ram de lugares altos, 48 foram 
queimadas, 16 eletrocutadas, 
11 atingidas por armas de fogo 
e oito foram vítimas de ataques 
de animais silvestres (ANSA).

EP
A

Os dados recolhidos pelo 
Eurispes datam entre outubro 
de 2011 e novembro de 2017. 
Ainda segundo o instituto, a 
faixa etária com maior inci-
dência foi entre 20 e 29 anos, 
com 106 vítimas. Em seguida 
aparece jovens de 10 a 19 anos, 
contabilizando 76 mortes. 

Esses dois grupos etários 
representam 70,3% do total 
de pessoas que morreram por 
causa de uma selfi e. Das 259 
vítimas, 153 são homens e 106 

Em 6 anos, 259 pessoas morreram 
tentando tirar uma selfi e

No total, 153 das vítimas foram homens e 106 são mulheres.

A fatia chinesa de propriedade 
de bônus do Tesouro dos Estados 
Unidos caiu para US$ 1,12 trilhão 
em março, após um crescimento 
de três meses consecutivos, de 
acordo com os dados divulgados 
pelo Departamento de Tesouro 
norte-americano. A China, que 
segue sendo a maior proprietária 
de bônus do Tesouro dos Estados 
Unidos, tinha US$ 1,131 trilhão 
em fevereiro, uma alta leve ante 
o mês anterior.

A China, que segue sendo a 
maior proprietária de bônus 
americanos aumentou para 

US$ 1,078 trilhão em março, em 
comparação com o montante de 
US$ 1,072 trilhão em fevereiro. 
Em combinação, a China e o 
Japão têm mais de um terço 
da propriedade estrangeiras 
dos bônus americanos.

Somando as aquisições es-
trangeiras líquidas de bônus 
de longo prazo, de curto prazo 
e fl uxos bancários, o resultado 
foi de um fl uxo estrangeiro 
líquido de US$ 8,1 bilhões em 
bônus norte-americanos em 
março, mostraram os dados 
(Xinhua/ABr). 

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

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br



Página 8 São Paulo, terça-feira, 21 de maio de 2019

1 . Contexto operacional: A Nampont Holdings S/A foi constituída em 
02 de janeiro de 2015 sob a forma de sociedade por ações, com prazo de 
duração indeterminado, tendo como objetivo principal a participação em ou-
tras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista 
ou quotista e, a partir de 27 de abril de 2015 a participação acionária foi 
adquirida pelas empresas Golf Participações Ltda. e São Paulo Properties 
S/A. Em 11.09.2015, conforme a ATA de Assembléia Geral Extraordinária, 
foram eleitos novos membros da diretoria, Srs. Alessandro Poli Veronezi e 
Victor Poli Veronezi com renuncia dos antigos administradores, e transfe-
rência de sua sede social para a Av. Angélica, 2.466 conjunto 213 – bairro 
de Cerqueira Cesar em São Paulo. Através das Atas de Assembleias Geral 
e Extraordinária de 11/09/2015, e 08/10/2015 foi aprovada a emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia 
flutuante e com garantia adicional real e fidejussória, em série única, da 
Emissora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição 
pública com esforços restritos de distribuição, na Nampont Holdings S/A. 
registrada sob NIRE 35.300.475.305 Jucesp, à saber: a) Valor total da Emis-
são – R$ 110.000.000,00; b) Quantidade: 110 debêntures; c) Nº de séries: 
uma única série; d) Valor nominal: R$ 1.000.000,00 na data de emissão; 
Aprovação das Demonstrações Financeiras: As presentes demonstrações 
financeiras foram aprovadas pela diretoria da Sociedade em 15 de março 
de 2019, considerando os eventos subsequentes ocorridos até aquela data. 
2. Apresentação das demonstrações contábeis: As Demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no 
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
nos pronunciamentos técnicos, assim como as orientações e as interpreta-
ções técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. A Sociedade adotou todas as normas, revi-
sões de normas e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC). Pelo IASB e demais órgãos reguladores que estavam 
em vigor em 31 de dezembro de 2018. As demonstrações contábeis são 
apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da sociedade.  3. 
Principais diretrizes contábeis: 3.1. Caixa e equivalente de Caixa: Caixa 
e equivalente de caixa incluem o caixa, depósitos bancários, outros inves-
timentos de curto prazo de liquidez imediata em montante conhecido de 
caixa e sujeito a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são 
registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos 
até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou 
de realização. 3.2. Instrumentos Financeiros: Os ativos e passivos finan-
ceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transa-
ção diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos 
financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor 
justo do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou 
passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos 
da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente 
no resultado. Os instrumentos financeiros da Sociedade são representados 
pelo caixa e equivalentes de caixa, contas a receber com partes relaciona-
das, aplicações financeiras e empréstimos. Classificação: Os instrumentos 
financeiros da Sociedade foram classificados nas seguintes categorias: a) 
Mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros man-
tidos para negociação, quando adquiridos para esse fim, principalmente, no 
curto prazo. Os instrumentos financeiros derivativos caso existam também 
são classificados nessa categoria. Os ativos dessa categoria são classi-
ficados no ativo circulante. Os saldos referentes aos ganhos e às perdas 
decorrentes das operações não liquidadas são classificadas no ativo ou no 
passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, respecti-
vamente, nas contas “Receitas Financeiras” ou “Despesas Financeiras”. b) 
Empréstimos e recebíveis: Instrumentos financeiros não derivativos com 
pagamentos ou recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados 
em mercados ativos. São classificados como ativo circulante, exceto aque-
les com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de elabora-
ção das demonstrações contábeis, os quais são classificados como ativo 
não circulante. Os empréstimos e recebíveis da Sociedade correspondem 
aos empréstimos a partes relacionadas, caixa e equivalentes de caixa, e 
outras contas a receber. c) Passivos Financeiros: Representados por 
empréstimos e financiamentos bancários e saldos a pagar de conta cor-
rente com partes relacionadas, exceto pela conta corrente, os demais são 
apresentados pelo valor original, acrescidos de juros, variações monetárias 
incorridos até as datas das demonstrações contábeis. Os passivos finan-
ceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo, líquidos dos custos da 
transação. Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, e a despesa financeira é reconheci-
da com base na remuneração efetiva. 3.3. Redução do valor recuperável 
de ativos financeiros: Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo 
valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução 
do valor recuperável no final de cada exercício. As perdas por redução do 
valor recuperável são reconhecidas quando há evidência objetiva da redu-
ção do valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais 
eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto 
nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. 3.4. Contas a receber e 
partes relacionadas: Registradas primeiramente pelos valores dos contra-
tos e adiantamentos, ajustadas pelos efeitos da variação dos índices gerais 
de preços médios e aplicação de juros contratuais, apurada de acordo com 
o prazo previsto nos contratos. 3.5. Provisões: São reconhecidas para obri-
gações presente (legal e presumida) resultantes de eventos passados, em 
que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação 
seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das 
considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada exercí-
cio, considerando-se os riscos e as incertezas relativos a obrigação. 3.6. Im-
posto de renda e contribuição social correntes A provisão para imposto 

NAMPONT HOLDINGS S/A
 CNPJ 21.804.983/0001-99

Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Nampont Holdings S.A.  submetem à apreciação de seus acionistas as demonstrações financeiras, o relatório de ad-
ministração e o parecer dos auditores independentes. A presente demonstração abrange o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações do resultado, das mutações de patrimônio líquido e do fluxo de caixa . Todos relativos ao 
exercício do ano fiscal de 2018. Contexto Operacional: Nampont Holdings S.A,  foi constituída em 02 de janeiro de 2015 , tendo como  objetivo principal a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade 
de sócia, acionista ou quotista.  Relacionamento com Auditores Independentes: Com o objetivo de atender às suas premissas de boa governança e evitar conflitos de interesses, a Nampont Holdings S.A.  não contratou, durante o 
exercício de 2015, junto à empresa Cotrim & Associados Auditores Independentes S/C , qualquer outra prestação de serviços, que não o de auditoria externa. 

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017 Em Reais
Ativo Notas 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 1.426.120  6.548.633 
Total do ativo circulante  1.426.120  6.548.633 
Ativo Não circulante 
Tributos a Compensar 5 424.491  356.281 
Partes Relacionadas 6 158.076.264  140.624.279 
Total do ativo não circulante  158.500.755  140.980.560 
Total do Ativo  159.926.875  147.529.193  

Passivo e Patrimônio Líquido Notas 31/12/2018 31/12/2017
Passivo circulante 
Instituições Financeiras 7 34.837.003  34.279.846 
Obrigações Fiscais 8 102.115  491.892 
Dividendos a Pagar 9 268.775  268.775 
Total  do passivo circulante  35.207.893  35.040.513 
Passivo não circulante 
Instituições Financeiras 7 35.294.924  60.238.232 
Adiantamento Futuro Aumento Capital  88.767.846  51.444.128 
Total do passivo não circulante  124.062.770  111.682.360 
Patrimônio Líquido 
Capital Social 10 300  300 
Reserva Legal 10 60  60 
Reservas de Lucros 10 655.852  805.960 
Total do patrimônio líquido  656.212  806.320 
 Total do passivo e patrimônio líquido   159.926.875  147.529.193 

 Notas 31.12.2018 31.12.2017
(Despesas) receitas operacionais
Gerais e administrativas 11 (145.081) (167.942)
(Déficit) antes das (despesas)
 receitas financeiras  (145.081) (167.942)
Resultado financeiro 12 (5.027) 529.040 
Receitas financeiras  6.836.434  12.900.430 
Despesas financeiras  (6.841.461) (12.371.390)
Lucro antes dos impostos e participações  (150.108) 361.098 
Imposto de renda e contribuição social 13 -  (98.877)
Participações sobre o Lucro  -  (65.632)
Lucro Líquido do exercício   (150.108) 196.589 
Quantidade de Ações   300  300 
Lucro Líquido do Exercício por Ação - R$  (500) 655 

 31.12.2018  31.12.2017 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (150.108) 196.589 
Total do Lucro (Prejuízo) Abrangente do Exercício (150.108) 196.589 

Das atividades operacionais 2018 2017
Lucro (Prejuízo)do exercício (150.108) 196.589 
Resultado líquido ajustado (150.108) 196.589 
(Aumento) redução dos ativos operacionais (17.520.196) (16.174.773)
Créditos a receber (68.210) (165.290)
Partes relacionadas (17.451.986) (16.009.483)
Aumento (redução) dos 
 passivos operacionais  36.933.940  37.590.671 
Contas a pagar (389.777) 111.796 
Passivo não Circulante 37.323.717  37.478.875 
Caixa líquido gerado pelas atividades
  operacionais 19.263.636  21.612.487
Atividades de financiamentos
Aumento (redução) de empréstimos de curto prazo 557.157  (2.157.487)
Aumento (redução) de empréstimos 
 de longo prazo (24.943.308) (22.176.271)
Caixa líquido gerado pelas atividades
  de investimentos e (24.386.151) (24.333.758)
Financiamentos 
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais,
de Investimento e de financiamentos  (5.122.514) (2.721.271)
Caixas e equivalentes de caixa
No início do exercício 6.548.633  9.269.904
No final do exercício 1.426.120  6.548.633 
Aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa (5.122.513) (2.721.271)

 Capital Fundo de Superávit
Conta subscrito reserva do exercício Total
Subscrição capital em 02/01/2017  300  60 609.371  609.731 
Lucro (prejuízo) do exercício - - 262.221  262.221 
Dividendos propostos - - (65.632) (65.632)
Saldos em 31/12/2017  300  60  805.960  806.320 
Lucro (prejuízo) do exercício - - (150.108) (150.108)
Dividendos propostos -  - - -
Saldos em 31/12/2018  300  60  655.852  656.212 

 Demonstração de Resultado Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em reais 

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - Em reais 

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em reais 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios 
Findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em Reais

Notas explicativas às demonstrações contábeis de 31/12/2018

Relatório dos Auditores Independentes

de renda e contribuição social são contabilizadas pelo regime de lucro real 
e foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição social foi calculada 
à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. 3.7. Reconhecimento de 
receitas: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em confor-
midade com o regime de competência de exercício. Nossas receitas derivam 
principalmente da atividade de receitas financeiras. 4. Caixa e equivalentes 
de caixa e aplicações financeiras:  2018 2017
(a) Bancos conta movimento 8.569 5.206
Soma 8.569 5.206
(b) Aplicações financeiras
Títulos Bancários - -
Outros 1.417.551 6.543.427
Soma 1.417.551 6.543.427
Total de caixa e equivalentes de caixa 1.426.120 6.548.633
a) Em 31 de dezembro de 2018, o total do saldo de bancos conta movimento 
é de R$ 8.569. b) Recursos aplicados em Títulos Bancários com rendimen-
tos em média 99,9% do CDI. 5. Tributos a recuperar:  2018 2017
Imposto de Renda Retido na fonte (IRRF)
 sobre aplicações financeiras 424.491 356.281
Total Não circulante 424.491 356.281
6. Transações com partes relacionadas: No curso dos negócios da so-
ciedade, os acionistas, realizam operações comerciais e financeiras entre 
si, que incluem, entre outros, contratos e debêntures. Em linhas gerais, to-
dos os termos e condições dos contratos com partes relacionadas estão de 
acordo com os termos e condições que normalmente são praticados em 
contratação com bases comutativas e de mercado, como se a contratação 
ocorresse com uma parte não relacionada à sociedade, exceto com relação 
ao saldo de conta corrente sobre os quais não incidem encargos financeiros.
Os saldos em 31 de dezembro de 2018 são apresentados a seguir:
Ativo 2018 2017
Cristal Administradora (a) 29.567.516 27.072.340
São Paulo Properties S/A (b) 3.777.783 1.247.784
Eral Empresa Recup Ativos (b) 3.994.782 1.064.782
Golf Participações Ltda (a) 120.231.182 111.239.372
Malville Holding S/A 360.000 - 
Sofis Administradora Ltda 145.000 -
Total 158.076.264 140.621.278
(a) Referem-se a contratos sobre os quais incidem juros remuneratórios 
correspondentes a variação acumulada de 100% (cem por cento) das ta-
xas médias diárias dos DI-Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-
grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cin-
qüenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, 
acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 2,5%(dois inteiros 
e cinqüenta centésimos por cento) ao ano, base 252(duzentos e cinqüenta 
e dois) dias úteis. (b) Referem-se a contrato sobre os quais incidem juros de 
1%(um por cento) ao mês, mais atualização mensal, pelos IGP-M (Índice 
Geral de Preços para o Mercado da Fundação Getúlio Vargas).
 7. Instituições financeiras:
Passivo Circulante:   2018 2017
Debêntures 1,45% a.m. 34.837.003 34.279.846
Total  34.837.003 34.279.846
Passivo Não Circulante
  2018 2017
Debêntures 1,45% a.m. 35.294.923 60.238.232
Total  35.294.923 60.238.232
Em 11 de setembro de 2015 foi assinado o Instrumento Particular de es-
critura da 1ª.emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie com garantia flutuante e com garantia adicional real e fidejus-
sória, em série única, da Emissora, para distribuição pública com esforços 
restritos de colocação, da Nampont Holdings S.A., entre a Emissora, e a 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. o valor total 
dos debêntures é de R$ 110.000.000, com prazo de vigência de 1.618 (hum 
mil seiscentos e dezoito) dias contados a partir de 24 de setembro de 2015, 
vencendo-se, portanto, em 28 de fevereiro de 2020. O Valor Unitário das 
Debêntures será amortizado em parcelas anuais e consecutivas, sendo a 
primeira parcela devida em 28 de fevereiro de 2016, no percentual de 4,00% 
sobre o Volume de Emissão, a segunda parcela devida em 28 de fevereiro 
de 2017, no percentual de 17,00% sobre o Volume de Emissão, a terceira 
parcela devida em 28 de fevereiro de 2018, no percentual de 22,00% sobre 
o Volume de Emissão, a quarta parcela devida em 28 de fevereiro de 2019, 
no percentual de 26,5% sobre o Volume de Emissão, e a última parcela 
correspondente ao saldo remanescente do Valor Nominal Unitário das de-
bêntures devida na data de Vencimento. Sobre o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures ou seu saldo, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios 
correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias 

dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas 
na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela CETIP (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobre-
taxa equivalente a 2,50% ao ano, base 252 dias úteis (“Sobretaxa” e, em 
conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de 
Integralização ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior até a data de seu efetivo pagamento. 
8. Obrigações fiscais:  2018 2017
Imposto de renda pessoa jurídica 4.525 225.004
Contribuição social a recolher 39.014 138.554
PIS/COFINS/CSLL a recolher 58.576 128.334
IRRF a recolher - -
Total 102.115 491.892
As obrigações fiscais tratam de passivos de curto prazo calculadas com 
base no lucro líquido do período e tributos retidos na fonte.
9. Dividendos aos acionistas:  2018 2017
Dividendos propostos 268.775 268.775
Total 268.775 268.775
Em 31.12.2018 a Sociedade não procedeu a provisão de dividendos a pagar 
aos acionistas em decorrência de não haver lucro liquido. 10.Patrimônio 
líquido:  Capital social: O capital social da Sociedade, em 31 de dezembro 
de 2018, é de R$ 300,00 (trezentos reais), representado por 300 (trezentas) 
ações, todas ordinárias e nominativas, sem valor nominal, assim distribuí-
das:  2018 2017
Golf Participações Ltda. 150 150
São Paulo Properties S/A. 150 150
Total 300 300
Reserva Legal: Constituída com base em 5% do lucro líquido apurado no 
exercício conforme previsto nos estatutos até atingir 20% do capital social.
Em 31.12.2018 o saldo acumulado é de R$ 60,00. 11. Despesas Operacio-
nais: Despesas Administrativas 2018 2017
Despesas Gerais 839 47.651
Serviços prestados pessoa jurídica 87.971 46.813
Impostos e taxas 55.825 73.124
Outras Despesas 446 354
Total 145.081 167.942
12. Resultado financeiro: Receitas financeiras:  2018 2017
Juros de aplicações financeiras 745.832 1.039.555
Variação monetária ativa 6.090.602 11.860.875
Soma 6.836.434 12.900.430
Despesas financeiras
Tarifas bancárias (750.859) (759.807)
Variação monetária passiva (6.090.602) (11.611.583)
 Soma  (6.841.461) (12.371.390)
Total (receitas – despesas financeiras) (5.027) 529.040
13. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a con-
tribuição social debitados ao resultado do exercício são compostos como 
segue: Lucro antes do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social 2018 2017
  Sobre o Lucro Liquido (CSLL) - 361.098
Imposto de renda e contribuição social
debitados ao resultado - 98.877

Alessandro Poli Veronezi - Diretor Presidente
Dalva Regina de Melo - Contadora CRC1SP136518/O-7

Aos Administradores e Acionistas da Nampont Holdings S/A Opinião: 
Examinamos as demonstrações contábeis da NAMPONT HOLDINGS S/A, 
que compreendem 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, bem como as correspondentes notas explicativas, compreen-
dendo as políticas contábeis significativas. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas 
explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Nampont Hol-
dings S/A em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às sociedades anô-
nimas de capital fechado. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Nampont 
Holdings S/A, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções contábeis e o relatório do auditor. A administração da Nampont 
Holdings S/A é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade 
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações con-
tábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho re-
alizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-

ção somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.Responsabilidade da administração pelas demonstrações 
contábeis: A administração da Nampont Holdings S/A é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Nampont Holdings S/A continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Nampont Holdings S/A 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não de garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 

avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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 represen-

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 

a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.  

-
tábil 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 con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 

-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 

-
ria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entida-
des ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão 
e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

 São Paulo, 15 de março de 2019
Cotrim & Associados Auditores Independentes 

CRC n. º 2SP 012.348/0-4
Wilson Carlos Bronze Cotrim - Contador CRC-1SP 096.274/0-9

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 00032 80-06.2019.8.26.0004.  O Dr. Julio Cesar Silva de 
Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1º VC do Foro Regional da Lapa  S/P.  Faz Saber a DAY e 
Kabellus Cosméticos Ltda,  que BR Beauty Cosméticos, Comércio, Importação, e Exportação 
Ltda, moveu ua ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 24.490,10, Nos termos do art 513, 
§ 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado 
no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da 
decisão,findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre 
o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 523 e parágrafos,do Código de Processo Civil).Para que produza seus regulares efeitos de 
direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1013266-15.2015 8.26.0001 O MM. Juiz de Direito 
da 8ªVC,do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr.Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Daiany Palhares, CPF116.644.347-71,que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de União Social Camiliana, para cobrança da quantia de R$ 2.716,10(maio/2015),referente ao 
"Contrato de Prestação de Serviços Educacionais", firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em 
lugar ignorado, foi determinada a sua Citação,por Edital, para que, no prazo de 15 dias,a fluir dos 20 
dias supra, efetue o pag. do débito, acrescido de 5% de honorários advocatícios, calculados sobre o 
valor da causa, ou caso queira, apresente embargos sob pena de constituição do contrato em título 
executivo judicial.Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado. na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1014841-46.2015 8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Mário Daccache, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Antonio Gomes, Brasileiro, (herdeiro de Antonio Odon 
Gomes - R.G. 454.422), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Momentum Empreend. Imobiliários Ltda, visando o receb. da quantia de R$ 6.409,34 (mês 08/2015) 
- acrescida de juros moratórios, multa e atualização monetária, custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, decorrente de taxas de conservação e melhoramentos relativos à aquisição 
do Lote 20 da Quadra BS do Loteamento Riviera de Santa Cristina II. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0216408-93.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Nishina de Azevedo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann, brasileira, solteira, RG nº 4.512.785-0, CPF/MF 
nº829.954.869-15, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cob. no 
valor de R$31.590,77(nov/2011),referente às taxas de conservação dos lotes 9, 10 da Quadra AZ, e 
lote 12 da Quadra DO, do Empreendimento Terras de Sta Cristina – Gleba - IV. Estando a ré em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 24/08/2018.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1092552-31.2018 .8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC,Estado de SP, Dr. Gustavo Coube de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Midianet Comunicação Ltda, CNPJ 09.477.739/0001-63, que lhe foi proposta uma ação de Execu 
ção de Título Extrajudicial por parte de Medic Call Comércio de Produtos Médicos Hospitalares   
Eireli, objetivando o recebimento do valor de R$ 40.900,01, aos cheques devolvidos e não pagos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que pague o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº0149209-25.200 9 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 15ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Michele Carmona Gruc, RG 333955882, CPF 316.517.928-01, , que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimentto da 
quantia de R$11.313,68, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre 
as partes. . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta, ficando advertida que terá o prazo de 15 dias para 
pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0114120-33. 2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida de Almeida (CPF 996.300.018-53),e terceiros interessados 
que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes 
move Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda,em fase de cumprimento de sentença, encontran 
do-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da 
Penhora que recaiu sobre o lote de terreno sob Nº 8, da quadra "JK" do loteamento denominado 
"Terras de Santa Cristina - Gleba III", Situado no Município de Itaí, objeto da matrícula 38.808 do 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP,do qual foi nomeada depositária  
a própria executada Sra. Tania Aparecida De Almeida, e advertida de que não poderá abrir mão do 
bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, e que terá o prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, para oferecer impugnação à penhora, sob pena de realização das providências 
necessárias à alienação do bem. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007038-91.2009 .8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Juliana Camilo Santos RG Nº 36.167.966-X, 
CPF Nº 325.614.338-54, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 
8.708,71. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e 
não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 08.422.813/000l-81 - NIRE: 35.300.336.127

Ata de Assembleia Geral Ordinaria Realizada em 15 de Abril de 2019
Data, hora e local: 15 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da empresa, na Avenida Conde
Guilherme Prates, n° 382, sala 01 Santa Gertrudes, SP. Convocação: Publicada nos Jornais Diário
de Rio Claro e Diário Oficial do Estado nas edições de 04,05 e 06/04 de 2019, simultaneamente.
Presenças: Comparecimento de 83,335% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas
apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Mesa: Assumiu a presidência da mesa, a Sra. Maria 
Esther Paraluppi Rodrigues, tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Ordem 
do dia: a) Tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2018, e a publicação das Demonstrações
Financeiras; e b) Eleição da diretoria para o próximo triênio; c) Outros assuntos de interesse social.
Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes com as abstenções legais, 
a) as seguintes matérias: as Contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações 
Financeiras do exercício findo em 31.12.2018, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios em 13/04/2019 simultaneamente. b) A reeleição da 
diretoria para o próximo triênio dos seguintes membros: Para o cargo de Diretora Presidente, a Sra.
Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade 
RG n° 10.257.235 SSP/SP, e do CPF/MF n° 114.338.698-10, residente e domiciliada a Rua Campos
Bicudo, n° 140, apartamento 61, Edifício Eden Roc, São Paulo - SP; para o cargo de diretor adjunto, 
o Sr. Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 28.351.167-9 SSP/SP, e do CPF/MF n° 305.953.778-07, residente e domiciliado na Avenida 
43, n°579, casa 02, Condominío Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, Rio Claro - SP. A retirada
de pro-labore será definida em reunião própria da diretoria. Declaração de desimpedimento: Os 
diretores ora reeleitos, declaram para os devidos fins que não se encontram incursos em crimes
previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, e ninguém querendo fazer uso da palavra, deu-se por encerrados os 
trabalhos, lavrando-se a presente ata que, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Santa Gertrudes, 15 de abril de 2019. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Presidente da mesa;
Pablo Antonio Lopes de Paula, secretário da mesa. Acionistas presentes: Maria Esther Paraluppi 
Rodrigues e Marcelo Paraluppi Rodrigues; Diretores eleitos: Maria Esther Paraluppi Rodrigues e 
Marcelo Paraluppi Rodrigues. Confere com o original lavrado em livro próprio. Maria Esther Paraluppi
Rodrigues - Presidente da Mesa. Registrada na JUCESP sob o n° 266.005/19-6 em 16.05.2019.

Nome da Conta Valor
A T I V O 31.035.178,91
ATIVO CIRCULANTE 29.852.100,97
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.786.700,12
  BENS NUMERARIOS 35.700,00
  BANCOS C/MOVIMENTO 21.438,62
  BANCO CONTA APLICAÇÃO 6.729.561,50
 REALIZAVEL 23.065.400,85
  CLIENTES 3.608.847,71
  ESTOQUES 730.814,75
  PROV P/ESTOQUE BAIXA MOVIMENTO -101.963,90
  ADIANTAMENTOS 7.723,34
  ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 152.506,94
  DESPESAS ANTECIPADAS 97.014,97
  VALORES EM GARANTIA/CAUÇÃO 536.410,32
  DEPOSITO JUDICIAL PIS E COFINS 17.194.485,54
  IMPOSTOS A RECUPERAR 839.561,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.183.077,94
 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 765.907,87
  CONTAS A RECEBER INTRA COLIG 430.005,44
  CONTAS A RECEBER AULAS INTRA C 335.902,43
 IMOBILIZADO 417.170,07
  IMOBILIZACOES IMOVEIS 299.281,86
  DEPRECIACOES ACUMULADAS -278.281,86
  IMOBILIZACOES MOVEIS 10.839.200,73
  DEPRECIACOES ACUMULADAS -10.574.812,14
  INTANGIVEL 750.270,90

BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS S/A
CNPJ nº 43.343.391/0001-50

Demonstrações Financeiras Encerrada em 31/12/2017
B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L Referência: 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Nome da Conta Valor
P A S S I V O 31.035.178,91
PASSIVO CIRCULANTE 25.088.835,24
 PASSIVO CIRCULANTE 25.088.835,24
  FORNECEDORES MERCADORIA 7.111,35
  FORNECEDORES DE SERVIÇOS 141.444,96
  OUTRAS CONTAS A PAGAR 17.077.701,54
  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 19.155,62
  ADIANTAMENTOS A CLIENTES 4.151.625,04
  OBRIGACOES SOCIAIS 953.965,37
  PROVISÕES 2.446.616,29
  OBRIGACOES TRIBUTARIAS 290.558,05
  CONTAS CORRENTES - SOCIOS 657,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 26.399.233,24
 OUTRAS EXIGIBILIDADES 26.399.233,24
  CONTAS A PAGAR INTRA COLIGAD 17.719.275,99
  CONTAS A PAGAR ROYALTY 220.095,84
  CONTAS A PAGAR AULAS INTRA COL 2.504.430,08
  ADIANTAMENTOS DIVERSOS 5.955.431,33
PATRIMONIO LIQUIDO -20.452.889,57
 CAPITAL, RESERVAS E LUCROS -20.452.889,57
  CAPITAL SOCIAL 23.364.604,17
  RESERVA DE CAPITAL -62.924,46
  LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS -43.754.569,28

Demontração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto Referência:
01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Titulo Valor
a) Atividades Operacionais
Prejuízo Líquido -9.186.427,51
(-) Aumento de Clientes -882.298,25
(-) Aumento de Estoques -62.320,42
(-) Aumento de Outros Créditos -1.723.750,09
(+) Diminuição de Despesas Antecipadas 19.895,00
(+) Aumento de Cred. Div. - Ativo não Circulante -318.900,97
(+) Depreciação/Amortização 43.083,85
(+) Diminuição de Fornecedores -59.724,13
(+) Aumento de Obrigações Tributárias 595.794,52
(-) Aumento de Encargos Sociais 407.943,09
(-) Diminuição de Obrigações Diversas -90.027,01
(-) Diminuição de Contas a Pagar -142.737,49
(+) Aumento de Obrigações Div. - Não Circulante 11.688.912,12
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido 289.442,71
b) Atividades de Investimentos
(+) Diminuição do Ativo Imobilizado 1.216.232,01
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido 1.216.232,01
c) Atividades de Financiamento
(+) Aumento de Empréstimo/Financiamento CP 19.155,62
(=) Disponibilidades Atividades de Financiamentos 19.155,62
RESULTADO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES
(=) Variação do Caixa no Ano 1.524.830,34
(+) Disponibilidades no Inicio do Período 5.261.869,78
(+) Disponibilidades no Final do Período 6.786.700,12

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO
 Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Titulo Valor
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 40.079.136,90
  REVENDAS 86.855,37
  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  39.877.783,28
  EXPORTACOES 114.498,25
DEDUCOES DA RECEITA -1.701.080,28
  (-) PIS S/REVENDAS -1.433,13
  (-) I S S -576.413,63
  (-) PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS -199.186,69
  (-) COFINS S/REVENDAS -6.601,00
  (-) COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS -917.445,83
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 38.378.056,62
  RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS              78.821,24
  RECEITA LIQUIDA SERVIÇOS      38.184.737,13
  RECEITA LIQUIDA DAS EXPORTACOES            114.498,25
CUSTO OPERACIONAL - 27.310.600,27
  CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS -151.930,67
  CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS -27.158.669,60
LUCRO BRUTO OPERACIONAL  11.067.456,35
  LUCRO BRUTO MERCADORIAS -73.109,43
  LUCRO BRUTO SERVIÇOS 11.026.067,53
  LUCRO BRUTO DAS EXPORTACOES 114.498,25
DESPESAS OPERACIONAIS - 22.670.311,05
  (-) DESPESAS DE VENDAS -1.362.926,05
  (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS -23.325.626,07
  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS -261.180,41
  (+) RECEITAS FINANCEIRAS 587.743,37
  (-) DESPESAS GERAIS -4.456.444,21
  (+) RECEITAS DIVERSAS 6.148.122,32
  R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L -11.602.854,70
  (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.416.427,19
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL -9.186.427,51
LUCRO OU (PREJUIZO) DO EXERCÍCIO -9.186.427,51

 DOC SER CONTABILIDADE SS
 Contador(a): MARCIO LERIO DA SILVA

 CPF: 275.403.788-83 -  CRC: 1SP240313/0-9
ANA LUIZA JESSOUROUN PURCHIO - CPF: 220.443.628-30

1. Contexto Operacional – Informações Gerais: A Berlitz Escola de
Idiomas S.A. é uma sociedade de Capital Aberto, constituída em 08/09/
1997 de acordo com as leis brasileiras, domiciliada na Av. Angélica, 1085 -
Higienópolis, São Paulo/SP. A empresa tem como objeto social a prestação
de serviços a terceiros no ramo de instruções de Idiomas, traduções e a
comercialização de obras didáticas, cientificas, literárias e Treinamentos
em Idiomas. 2. Declaração de Conformidade: As Demonstrações Contábeis
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).  A
moeda funcional da entidade é o Real (R$). Todos os valores apresentados
nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais com centavos
suprimidos, exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais práticas
Contábeis: A entidade reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente
quando torna-se parte das disposições contratuais do instrumento. Os
ativos ou passivos financeiros básicos são reconhecidos pelo custo da
operação, a menos que o acordo constitua, de fato, uma transação financeira.
A entidade desconhece um passivo um passivo financeiro (ou parte do
passivo financeiro) apenas quando ele é extinto - ou seja, quando a
obrigação especificada no contrato é cumprida, cancelada ou expira. 4.
Contas a Receber: As contas a receber de clientes são registradas pelo
valor faturado seguindo o regime de competência. 5. Estoque: Os estoques
foram avaliados pelo custo médio ponderado, pela própria empresa. 6.
Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a
depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao
valor recuperável, de acordo com a legislação do IR. 7. Intangível: Ativos
intangíveis consistem em software de computador adquirido, reconhecido
pelo custo, menos a depreciação acumulada. 8. Fornecedores: As contas

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO (Valores em Reais)
Capital Realizado Atualizado Reservas de Capital                      Reservas de Reavaliação

Capital Subscrito Ações em Tesouraria Reservas de Lucros Prejuízos Acumulados Total
SALDO INICIAL 01/01/2017 23.364.604,17 -62.924,46 0,00 - 34.568.141,77 -11.266.462,06
Prejuízo Líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 -  9.186.427,51 - 9.186.427,51
Saldo em 31/12/2017  23.364.604,17 -62.924,46 0,00 - 43.754.569,28 -20.452.889,57

a pagar de fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que
formam adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao
valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar
são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
no passivo não circulante. 9. Patrimônio Liquido: Representa o acréscimo
dos Lucros/Prejuízos apurados, anualmente desde sua constituição, após
distribuição aos sócios. 10. Sumário das Principais Práticas Contábeis:
a) Determinação de resultado: O resultado é apurado em obediência ao
regime de competência do exercício. b) Caixa e Equivalente de Caixa:
correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre
movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a
qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. c)
Provisão para Devedores Duvidosos: Refere-se a valores com atrasos de
120 dias, política conservadora adotada pela empresa. d) O saldo acumulado
na conta de Empresas Coligadas é registrado no exigível a longo prazo e
são reconhecidas contabilmente pelo valor justo com a taxa efetiva do
dólar mensal estabelecido pelo Banco Central do Brasil, essas obrigações
são devidamente registradas no Bacen; 11. Capital Social: O Capital social
esta representado por R$ 23.364.604,17 (vinte e três milhões, trezentos e
sessenta e quatro mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos),
com emissão de 600.000 (seiscentas mil) novas ações cada uma no valor
de R$ 20,00. 12. Alteração de Contador Responsável: Em 01/08/2017 a
entidade realizou a transferência das responsabilidades contábeis para a
Doc Ser Contabilidade SS. 13. Regime de Tributação: O regime de tributação
da empresa é o de Lucro Real, onde a base de cálculo para o IRPJ e CSLL
é o lucro contábil obtido. Marcio Lério da Silva.CRC 1SP240313/O-9- Contador

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1069522-35. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 18ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Tilde Andrade do Nascimento CPF Nº 213.468.078-41 e Tatiana Andrade Marcondes, 
CPF Nº 276.467.748-04, representantes do Espólio de Pedro Targino Do Nascimento RG Nº 
5.944.718, CPF/MF Nº 579.665.758-53 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, 
ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 31.357,05 referente às taxas de conservação e 
melhoramentos do lote 05 e 07, da Quadra IX, do Loteamento Ninho Verde II, atualmente 
denominado Ninho Verde II Eco Residence Riviera de Sta Cristina XIII. Estando as rés em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
contestem a ação sob pena de ser tido como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertidas de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Proc Nº 1075279-15.2013.8.26.0100. Respeitado o 
entendimento da parte exequente, considerando que a executada foi citada por edital na fase de 
conhecimento e foi revel, sendo representada por curador especial, sua intimação para a cumprir a 
sentença deverá ser realizada na forma do art. 513, §2º, IV do CPC, servindo a presente decisão 
como edital. Este Juízo Faz Saber a Juliana Cristine  Brocco, domiciliada em local incerto e não 
sabido, que por este Juízo tramita uma ação monitória em fase de Cumprimento de Sentença, 
movida por União Social Camiliana. Encontrando-se a parte executada em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 8.867,40 (referente a março/2019), devidamente atualizada e acrescida das 
custas finais, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente ainda que, nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a parte executada, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias..

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008410-87. 2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, 
na forma da Lei, etc.Faz Saber a Sergio Takata, RG Nº 12107984, CPF Nº 036.780.578-29 que 
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
15.969,17 referente a taxa de conservação do lote 4, da Quadra BR, do Loteamento Thermas de 
Santa Barbará I. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.Nada Mais. 

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017943-
47.2011.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, Brasileiro, CPF 032.754.799-54, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Conjunto Habitacional dos 
Eucalíptos, objetivando o recebimento da quantia de R$ 21.843,13 (abril/2011), oriundos das cotas 
condominiais inadimplidas e demais encargos, referente ao apartamento 14, bloco E, integrante do 
Conjunto Habitacional dos Eucaliptos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2019. 

28ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0071502-
63.2018.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANA DA COSTA 
MANZANO AGUIAR, CPF. 288.647.748-66, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma 
ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-
a ao pagamento de R$ 39.688,57 (valor em setembro/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios 
de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando 
ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0001862-
12.2019.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros/SP, 
Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEANDRO SOARES (CPF. 
278.817.978-27), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por FIEO Fundação 
Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 29.999,21 (valor em 28/02/2019), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, 
do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004157-
34.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIMONE DE 
CASSIA SPILBORGHS, Brasileiro, CPF 358.028.378-29, com endereço desconhecido, que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ 43.045.772/0001-52. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 20.423,59, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2019. 

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

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
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Gestão Pública e 
efi ciência podem

ser sinônimos
O planejamento e 

implantação de um 

projeto de melhoria 

de infraestrutura foi 

realizado com efi ciência 

graças a tecnologia

E isso aconteceu em São 
Paulo, quando a CPTM 
adaptou cinco estações 

para garantir acessibilidade 
aos usuários. Mas se isso é 
possível, qual a lacuna a ser 
fechada para que a infraestru-
tura no Brasil decole de uma 
vez, reduzindo o défi cit hoje 
estimado em R$ 1 Trilhão, tor-
nando o País mais competitivo?

Apesar de sermos um País 
com alta carga tributária, 
como cidadãos, não conse-
guimos obter o retorno sobre 
que investimos, em forma de 
melhorias, tão necessárias em 
nosso País. Isso porque ainda 
existem modelos ultrapassa-
dos de gestão na esfera pública, 
que por excesso de burocracia 
e opacidade, geram efeito 
negativo no planejamento, 
execução e controle de proje-
tos, reduzindo a efi ciência e a 
transparência entre os recur-
sos da população e a estrutura 
que os administra.

A boa notícia é que a tec-
nologia tem sido uma grande 
aliada nesse processo de trans-
formar e de contribuir com 
mais qualidade, transparência 
e efi ciência sobre como os 
tributos podem ser aplicados. 
Quando falo de tecnologia 
estamos abordando diferentes 
possibilidades, em diferentes 
áreas – saneamento, energia, 
transporte, serviços, etc. Ela 
permite desde os mais simples 
processos de verifi cação, até 
a implantação de sistemas 
inteligentes mais complexos. 

Atualmente, órgãos públi-
cos, por meio de tecnologia, 
conseguem analisar um grande 
volume de dados armazenados 
em nuvem, com segurança, 
com acesso por dispositivos 
móveis, descentralizados e 
próximos ao cidadão benefi -
ciado. Com isso, se aprimora 
a tomada de decisões, facili-
tando e acelerando fl uxos de 
aprovação, simulando resul-
tados, entre outros exemplos. 

Temos levado a vários ges-
tores públicos inovações que 
podem evitar gastos desneces-
sários e melhorar as entregas de 
obras públicas. O uso da meto-
dologia BIM (Building Informa-
tion Modeling), por exemplo, 
possibilita o gerenciamento 
de todas as fases de uma obra, 
desde sua concepção, projeto, 
construção e manutenção, com 
informações detalhadas sobre 
seus componentes e controle 
imediato sobre execução, com 
análises preditivas e alertas 
sobre potenciais desvios de 
prazo e orçamento.

Isso signifi ca que os proje-
tos ganham transparência e 
clareza em relação às obras 

executadas e aos recursos uti-
lizados. Podemos saber antes 
mesmo de começar qual será 
o valor fi nal, tempo estimado, 
e possíveis imprevistos que 
poderiam ocorrer, corrigindo 
erros antes que impactem 
custo e prazo. Numa indústria 
como a da construção civil, que 
tem índices de desperdício 
acima de 30% e gera mais de 
25% de todo o lixo do planeta, 
esta capacidade traz um ganho 
inestimável, tanto para quem 
constrói, quanto para quem 
paga a conta, e o planeta 
agradece.

Muitos projetos, tanto na área 
privada quanto na pública, já 
estão sendo realizados nesse 
novo formato. O governo fede-
ral já acena para que, a partir 
de 2021, novas obras sejam 
projetadas e implementadas 
de acordo com a metodologia 
BIM, como condição de con-
tratação. Segundo estudos 
realizados pela ABDI (Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial), a expectativa é 
que o uso desta metodologia 
inovadora aumente em 10% a 
produtividade e reduza em 20% 
os custos das obras públicas. 

Se visualizarmos esse per-
centual em valor monetário, é 
possível ter uma visão melhor 
do quanto isso representaria de 
economia real. É o caso da CPTM, 
que citei acima. A engenharia 
implementou a metodologia 
BIM, começou o seu uso em 
cinco estações e assim já foi 
possível otimizar o tempo gasto 
para levantar as condições exis-
tentes, criar um novo projeto e 
implementar as melhorias. 

O que antes demorava cerca 
de 1 mês, agora é concluído 
dentro de 1 ou 2 dias, e com 
muito mais assertividade. Isso 
porque com a visualização em 
3D e os dados obtidos, a equipe 
responsável sequer precisa 
ir a campo na fase de levan-
tamento e projeto. E ainda 
assim é possível ter informa-
ções detalhadas e fazer novos 
estudos de análise, impactos, 
desocupações etc. Com isso, já 
é possível reduzir custos, já que 
a solução consegue antecipar 
possíveis falhas e evita obras 
desnecessárias, por exemplo. 

Uma gestão mais efi caz deve 
refl etir em investimentos dedi-
cados a áreas que são essenciais 
ao desenvolvimento econômico 
e social do Brasil, como saúde, 
educação, mobilidade e segu-
rança. É a tecnologia aplicada 
ao bem público que retorna 
valor ao cidadão brasileiro. No 
fi nal, efi ciência signifi ca fazer 
mais com menos recursos. 
Utilizar e se valer de tudo o 
que for melhor sem perder a 
qualidade. É isso que queremos 
ver, é isso que dá para fazer com 
tecnologia e capacitação. 

Sabemos o caminho certo e te-
mos muito trabalho pela frente.

(*) - É presidente da Autodesk
no Brasil.

Sylvio Mode (*)
Osvaldo Meneghe (*)  

Por isso, os empreendedo-
res precisam manter os 
custos baixos onde pude-

rem e verifi car regularmente as 
despesas para garantir que não 
estão gastando demais. Confi ra 
5 mitos de economia para as 
pequenas empresas. 

Mito 1: Preciso aumentar 
minha receita antes de econo-
mizar - Poupar dinheiro deve 
ser inegociável, independen-
temente das circunstâncias. 
Considere economizar uma 
porcentagem de cada venda, 
mesmo que seja uma pequena 
quantia. E aí você pode aumen-
tá-la com o tempo. Quanto mais 
cedo você começar a econo-
mizar, mais cedo começará a 
ganhar juros compostos, o que 
é basicamente ter o dinheiro 
trabalhando para você.

Mito 2: Eu preciso ter um 
motivo para economizar - Sim, 
pode haver pode haver algum 
motivo para o qual você deve eco-
nomizar, como a aquisição de um 
veículo para entregas ou novos 
acessórios para a loja. É muito 
importante, contudo, economizar 
para uma situação inesperada, 
como um incêndio ou atraso de 
pagamento por parte de algum 
grande cliente perto da data de 
pagamento de colaboradores e/
ou fornecedores. Por isso, poupar 
dinheiro nunca é uma má ideia. 
Não espere enfrentar uma crise 
de liquidez para pensar na rede 
de segurança.

Cinco mitos sobre economia de 
dinheiro para pequenas empresas

Administrar uma pequena empresa pode ser bastante desafi ador do ponto de vista fi nanceiro
Divulgação/Internet

Mito 3: Os bancos são minhas 
únicas opções de poupança - 
Colocar seu dinheiro em uma 
conta poupança é conveniente 
porque é possível acessá-lo 
sempre que precisar. Mas isso 
também aumenta a tentação de 
tomar decisões fi nanceiras im-
pulsivas. Outra desvantagem é 
que você limita sua rentabilida-
de. Já contas de investimento ou 
a compra de ações, traz maiores 
retornos, especialmente para 
economias de longo prazo. 
Além disso, sem a possibilidade 
de acessar o dinheiro, é menos 
provável que você gaste desne-
cessariamente. 

Mito 4: Posso começar a 
economizar depois - Pode não 
ser gratificante economizar 
dinheiro para uma eventual 
emergência. Mas quando esse 

dia chegar (e vai chegar), você 
fi cará feliz por ter feito isso. 
Comece defi nindo uma meta 
fi nanceira – como economizar 
o equivalente a seis meses de 
receita – e dê pequenos passos 
em direção a ela.

Mito 5: Cortar gastos é a 
única forma de economizar 
dinheiro - Reduzir os custos 
operacionais da sua empresa é 
uma maneira rápida de liberar 
dinheiro. Algumas práticas 
relativamente simples podem 
ajudar você a atingir essa 
meta.  Compartilhar espaço de 
escritório com outra pequena 
empresa ou adotar um modelo 
de negócios virtual, pagar as 
faturas no prazo, reduzir o uso 
de papel e optar por lâmpadas 
e aparelhos que economizam 
energia são algumas delas. 

Mas você também pode exe-
cutar seus negócios na nuvem. 
É possível acessar pratica-
mente todos os softwares de 
gerenciamento de negócios 
na nuvem, sem a necessidade 
de investimento em hardware 
caro e na infraestrutura para 
mantê-lo. As soluções de gestão 
empresarial em nuvem também 
ajudam a gerenciar o inventário, 
de modo que o dinheiro não está 
vinculado a estoque excedente.

Ganhar dinheiro, economi-
zando, é, sem dúvida, o maior 
desafi o de gerir uma pequena 
empresa. Comece a fazer seu 
dinheiro trabalhar para você 
não apenas hoje, mas daqui a 
5,10 e 20 anos.

(*) - É Diretor de Product Marketing 
and Management da Sage Brasil.

As inscrições para o Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja) 2019 
começaram ontem (20) pela 
internet, e seguem até o dia 
31 de maio. A inscrição é 
gratuita. Jovens e adultos que 
não terminaram os estudos 
na idade adequada podem 
fazer o exame para obter a 
certifi cação de conclusão no 
ensino fundamental ou médio.

Os interessados no certifi -
cado do ensino fundamental 
precisam ter, pelo menos, 15 
anos completos na data da 
prova. Para o certifi cado do 
ensino médio, a idade mínima 
exigida é de 18 anos. As provas 
serão aplicadas no dia 25 de 
agosto em 611 municípios. 
Serão quatro provas objetivas, 
cada uma com 30 questões de 
múltipla escolha, e uma reda-
ção. A nota mínima exigida 
para obtenção da profi ciência 
é de 100 pontos nas provas 
objetivas e de cinco pontos 
na redação.

Os resultados podem ser 
usados de duas formas. Quem 
conseguir a nota mínima exi-

Exame se destina a jovens e adultos que não concluíram 

estudos. 

Começaram as inscrições para 
o Encceja pela internet
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gida em todas as provas tem 
direito à certifi cação de con-
clusão do ensino fundamental 
ou do ensino médio. Aqueles 
que alcançarem a nota mínima 
em uma das quatro provas, ou 
em mais de uma, mas não em 
todas, terão direito à declaração 
parcial de profi ciência.

Uma novidade desta edição 
será uma versão do edital em 
Libras. Outra mudança é que o 
participante que já teve laudo 

médico aprovado em outras 
edições não precisa apre-
sentar novo laudo durante 
a inscrição. Participantes 
surdos, defi cientes auditivos 
e surdocegos devem indicar, 
durante a inscrição, se usam 
aparelho auditivo ou implante 
coclear. 

Dessa vez, será preciso 
justifi car o motivo de ausência 
na edição anterior, de 2018 
(ABr).

Única instituição da União 
Europeia eleita diretamente 
pelo povo, o Parlamento não 
apenas discute os principais 
temas da agenda do bloco, mas 
também toma decisões que 
infl uenciam na vida cotidiana 
dos cidadãos. O Parlamento 
Europeu tem um papel deter-
minante na adoção da maior 
parte dos atos legislativos da 
UE, incluindo em matéria de 
orçamento, e exerce poder de 
controle sobre as outras insti-
tuições comunitárias, como o 
Conselho Europeu e a Comissão 
Europeia (poder Executivo).

Até 1970, apenas o Conselho 
Europeu (que reúne os líderes 
de todos os Estados-membros) 
tinha poder orçamentário, en-
quanto o Parlamento se limitava 
a uma função consultiva. Mas 
um tratado assinado em 1970 
aumentou seus poderes, e em 
1975 o Parlamento da UE ga-
nhou também o direito de rejei-
tar propostas orçamentárias. O 
órgão tem hoje poder legislativo 
em 85 setores, incluindo agri-
cultura e imigração, mas ainda 
atua apenas de forma consultiva 

O italiano Antonio Tajani 

é o atual presidente do 

Parlamento Europeu. 

Saiba quais são os poderes do 
Parlamento Europeu

em algumas áreas, como a fi scal. 
O procedimento legislati-

vo é iniciado pela Comissão 
Europeia, que apresenta um 
projeto de lei ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu. Em 
caso de falta de acordo após a 
segunda votação, é convocado 
um comitê de conciliação, que 

sugere um novo texto. Se o 
projeto é aprovado em tercei-
ra leitura nos dois órgãos, ele 
entra em vigor; do contrário, é 
engavetado. O Europarlamento 
também pode obrigar o presi-
dente da Comissão Europeia e 
seus “ministros” a se demitirem, 
examina petições apresentadas 
por cidadãos e pode convocar 
membros do Executivo e ins-
tituir comissões de inquérito.

Além disso, a composição do 
Parlamento da UE é fundamen-
tal para defi nir os ocupantes dos 
principais cargos executivos 
do bloco: cabe aos partidos 
com maioria no órgão a tarefa 
de indicar o presidente da Co-
missão Europeia e os membros 
de seu gabinete. Atualmente, o 
poder é compartilhado entre 
o Partido Popular Europeu 
(PPE), de centro-direita, e 
o Socialistas e Democratas 
(S&D), de centro-esquerda. 
Mas essa composição pode mu-
dar após as eleições europeias, 
que acontecem de quinta-feira 
(23) a domingo (26), em todos 
os Estados-membros do bloco 
(ANSA).
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SAA Prefeitura de Montevidéu 
elaborou um projeto para 
regulamentar a circulação de 
patinetes e bicicletas pela ci-
dade. A iniciativa defende que 
os usuários possam utilizar os 
veículos apenas em ciclovias 
ou nas ruas, proibindo o uso 
em calçadas e nas Ramblas. A 
capital uruguaia tem 23 km de 
Rambla, que é a avenida que 
margeia o Rio da Prata, dos 
quais menos de 3 km possuem 
ciclovias.

De acordo com a proposta, 
os usuários de patinetes, pa-
tinetes elétricos, bicicletas, 
bicicletas elétricas, triciclos, 
quadriciclos e plataformas do 
tipo segway, deverão transitar 
apenas em ciclovias e ruas. A 
proposta é polêmica, uma vez 
que proibiria as crianças, por 
exemplo, de pedalarem nas 
ramblas da cidade. Durante os 
fi ns de semana, por exemplo, 
esses calçadões fi cam tomados 

Montevidéu quer proibir patinetes 
e bicicletas nas calçadas

por montevideanos e turistas, 
que saem para passear a pé, de 
bicicletas e, mais recentemen-
te, com os patinetes elétricos.

Em fevereiro deste ano 
desembarcaram na cidade 
os patinetes Grin, com gran-
de aceitação pelos usuários. 
Poucos meses depois, chegou 
à capital a marca americana 
Lime. O sucesso é tanto que 

há uma terceira empresa de 
patinetes, que deve se instalar 
no próximo mês.

Com este decreto, que será 
analisado por uma Junta Depar-
tamental, o uso dos patinetes 
deverá ser regulamentado. 
Entre as novas regras, está 
a proibição de se estacionar 
os veículos em calçadas, por 
exemplo (ABr).
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De acordo com a proposta, os usuários deverão transitar

apenas em ciclovias e ruas.

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

Combate ao álcool e 
outras drogas

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, sancionou on-
tem (20) a lei que determina 
a Política Municipal sobre 
Álcool e Outras Drogas, com o 
objetivo de executar ações de 
prevenção, atenção e reinser-
ção social de usuários de álcool 
e outras drogas, em especial 
àqueles que se encontram em 
vulnerabilidade e risco social. A 
principal área de atuação será 
na região da Luz, conhecida 
como Cracolândia, além de ou-
tros pontos da capital paulista 
que tenham concentração de 
usuários de drogas. 

O orçamento previsto até 
2020 para o Redenção é R$ 
276,1 milhões. 

“Começamos uma nova fase 
do Programa Redenção. É 
importante transformar uma 
política de governo para uma lei 
porque se trata de um problema 
crônico de saúde pública que 
não se resolve da noite para 
o dia. Deve ser uma política 
de longo e médio prazo para 
que a cidade possa enfrentar 
o tema. Para que essa política 
seja efetiva precisamos alinhar 
a ação com a assistência social, 
desenvolvimento econômico, 
direitos humanos e segurança 
pública”, disse Covas (ABr).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia Bel. 
Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: TÉRI FORNER BATELLI, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/10/1985, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Antonio Batelli e de Rosinês Forner Batelli. 
A pretendente: ANA CAROLINA PEREIRA SANTOS, profi ssão: analista fi nanceira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Brasília - DF, data-nascimento: 07/10/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio de Carvalho Santos e de Maria Lucia 
Pereira dos Santos. R$12,90

O pretendente: JEFFERSON ALEXANDRE DA COSTA, profi ssão: servidor públi-
co estadual, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/11/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joel Lourenço da 
Costa e de Ana Gruszka da Costa. A pretendente: LAUDISLENE PEREIRA NUNES, 
profi ssão: supervisora de call center, estado civil: divorciada, naturalidade: Mirabela - 
MG, data-nascimento: 18/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jose Geraldo Pereira Nunes e de Jeuza Fiuza Nunes. R$12,90

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: EDMARIO JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Caldeirão Grande, BA, no dia (04/03/1990), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Braz Francisco dos Santos e 
de Vitalina Maria de Jesus. A pretendente: JANETE TOMÉ DA MATA, estado civil 
divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida em Rio Vermelho, MG, no 
dia (21/09/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Maria da Mata e de Maria Nair Tome da Mata.

O pretendente: GONÇALO DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão portei-
ro, nascido em Casa Nova, BA, no dia (01/10/1968), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Emidio de Souza e de Antonia da Silva Souza. 
A pretendente: MARIA JOSEFA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em Campinas do Piauí, PI, no dia (18/08/1968), residente e domiciliada na Vila 
Caiúba, São Paulo, SP, fi lha de José Patricio da Silva e de Josefa Carvalho da Silva.

O pretendente: ANTONIO ALBERTO DE MOURA JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (02/10/1993), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alberto Pereira 
de Moura e de Ivonete Amorim Santana Moura. A pretendente: KAREN CRISTINA 
CAMILO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em Jundiaí, SP, no dia (02/07/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jadir Ferreira Nunes de Jesus e de Eliana Cristina Camilo de Jesus.

O pretendente: ROGÉRIO DA SILVA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão encar-
regado, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (25/07/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Mendes Subrinho e de Maria José da Silva 
Mendes. A pretendente: VIVIAN DE MELO MAFRA, estado civil solteira, profi ssão far-
macêutica, nascida em Tijucas, SC, no dia (20/02/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arno Abdon Mafra e de Eliane Zulma de Melo Mafra.

O pretendente: CRISTIANO GENERINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
encarregado de conferência, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/12/1980), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Generino da Silva e de 
Marciana Isaura da Conceição. A pretendente: CINTIA SANTANA, estado civil sol-
teira, profi ssão profesora, nascida nesta Capital, SP, no dia (04/06/1987), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos Santana e de 
Luzia Francisca Santana.

O pretendente: LEONARDO CARDOSO DE MEDEIROS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão encarregado de corte, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (18/01/1974), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ismael Casemiro de 
Medeiros e de Alaíde Cardoso de Medeiros. A pretendente: GESSANA PEREIRA DA 
FONSÊCA, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em Floriano, PI, no 
dia (23/06/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gésio 
Delmondes da Fonsêca e de Franciene Pereira Bezerra da Fonsêca.

O pretendente: DANIEL CORDEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (13/07/1999), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odair Cordeiro da Silva e de Ana 
Lúcia Rosa da Silva. A pretendente: INGRID DE LIMA SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão marketing digital, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (27/11/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aguinaldo de Souza e 
de Cassia Aparecida de Lima Souza.

O pretendente: FAGNER RODRIGUES CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Santana do Ipanema, AL, no dia (03/03/1989), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues Correia e de 
Maria Solange dos Santos Correia. A pretendente: TAMIRES ALVES BITENCOURT, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Serrana, SP, no dia (24/05/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz da Silva Bitencourt 
e de Olinda Ribeiro Alves Sena.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: LINDOLFO SILVA COELHO, nacionalidade brasileiro, divorciado, moto-
boy, nascido em Caxias - MA, aos 26/12/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Almerindo Coelho Filho e de Raimunda Nonata Silva; A pretendente: 
MARIA EDLANIA BEZERRA ARAÚJO, nacionalidade brasileira, divorciada, atenden-
te, nascida em Juazeiro do Norte - CE, aos 27/02/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Bosco Araujo Silva e de Maria Oci Bezerra Araujo.

O pretendente: THIAGO MENEZES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, em-
presário, nascido em São Paulo - SP, aos 31/10/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Menezes da Silva e de Carmen Maria Menezes da 
Silva; A pretendente: LARISSA SILVA DE ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 07/09/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Fernando de Albuquerque e de Ivana Lopes da Silva.

O pretendente: JOAQUIM PEREIRA RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, aux-
iliar de masseiro, nascido em Mombaça - CE, aos 01/10/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdenor Ribeiro Neto e de Maria Pereira Ribeiro; 
A pretendente: THALYA CRISTINA ROZENDO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Carpina - PE, aos 18/01/2001, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de David Rozendo da Silva e de Cristiane Irene de Melo.

O pretendente: DIOGO CALDAS BRATTI, nacionalidade brasileiro, solteiro, bombeiro 
civil, nascido em São Paulo - SP, aos 08/11/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fraudemir Bratti e de Edna Caldas Braga Bratti; A pretendente: 
KARINA GONÇALVES MORENO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 02/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jurandir Moreno da Silva e de Magnólia Gonçalves de Lima.

O pretendente: ROMILDO DOS SANTOS DEOLINDO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
aposentado, nascido em Santa Amélia - PR, aos 13/03/1964, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Deolindo e de Maria de Lourdes dos Santos; A pre-
tendente: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, de 
serviços domésticos, nascida em Quipapá - PE, aos 25/11/1970, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Vieira de Souza e de Neusa Barbosa do Nascimento.

O pretendente: ANDERSON JULIO DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Vieira da Costa e de Maria do Carmo Julio da Costa; A 
pretendente: JENIFFER OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 23/05/2000, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Bomfi m de Jesus Souza e de Valdizia Oliveira dos Santos.

O pretendente: VALMIR EDUARDO DE MATOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
supervisor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 22/11/1967, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Rosa de Matos e de Alverina Eduarda de 
Matos; A pretendente: CRISTIANE LOPES FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 25/05/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Lopes Ferreira e de Joana Barbosa da Silva Ferreira.

O pretendente: VENCESLAU DA SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico de manutenção, nascido em Joanésia - MG, aos 09/04/1976, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Gonçalves Ferreira e de Sebastiana 
Ribeiro da Paixão; A pretendente: VANDINEIDA FLOR, nacionalidade brasileira, solteira, 
babá, nascida em Princesa Isabel - PB, aos 01/11/1975, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Flor e de Maria Rosa da Conceição.

O pretendente: THIAGO MACIEL GOMES, nacionalidade brasileiro, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/01/1999, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edivonaldo Jeronimo Gomes e de Veronica Matos Maciel; A pretend-
ente: BEATRIZ MICHELANGELA PEREIRA PINTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 21/01/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luciano Peres Pinto e de Sueli Angelica Pereira.

O pretendente: ÉRICK LIMA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, arquiteto de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro de Souza Neto e de Francisca Nunes de Lima; A 
pretendente: AGNÊS ALINE DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 03/01/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Roberto de Oliveira e de Alda Lucia de Oliveira.

O pretendente: DANIEL ANTONIO DE MORAES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 11/02/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio de Moraes e de Ilza Maria de Moraes; 
A pretendente: JENNIFER PEDREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em Feira de Santana - BA, aos 14/01/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sonia Maria Pedreira de Souza.

O pretendente: ODAIR SANTANA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 10/05/1980, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sinvaldo Martins de Oliveira e de Maria 
Izabel de Santana Oliveira; A pretendente: VERONICA MACIEL RIBEIRO, nacionalidade 
brasileira, divorciado, babá, nascida em São Paulo - SP, aos 01/04/1982, residente e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Milton Maciel e de Isaura Matos Maciel.

O pretendente: JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Pedra Branca - CE, aos 16/06/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Helena Pereira de Lima; A 
pretendente: VANEIDE MARIA DE SOUSA MORAES, nacionalidade brasileira, divorcia-
da, cabeleireira, nascida em Acaraú - CE, aos 30/03/1974, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Carlos de Moraes e de Maria Julia de Sousa.

O pretendente: THOMAS YURI OLIVEIRA LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
executivo comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 22/03/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adjanes Gomes Lima e de Jane Maria Francisco 
Oliveira; A pretendente: THAYSE DE PALMA DO NASCIMENTO, nacionalidade bra-
sileira, solteira, analista fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, aos 29/04/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Guilherme do Nascimento e 
de Barbara Palma dos Santos Nascimento.

O pretendente: JEFFERSON RODRIGUES BOMBARDI, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de farmácia, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Bombardi e de Adelina Rodrigues Batista; A 
pretendente: TAMIRES FIRMINO DE AZEVEDO, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
administrativa, nascida em Santos - SP, aos 10/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Menesio Eleri de Azevedo e de Maria José Firmino de Azevedo.

O pretendente: MATEUS ARAUJO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 29/11/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edemilson Jesus dos Santos e de 
Izoneide de Araujo Silva; A pretendente: MIRIAM PEREIRA SOARES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 26/03/2000, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Soares dos Santos 
e de Marinalva Pereira Soares dos Santos.

O pretendente: WANDERSON SILVEIRA KRUGUEL, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
engenheiro civil, nascido em Ji-Paraná - RO, aos 22/09/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lorivaldo Kruguel e de Valdeline Aparecida de Silveira 
Kruguel; A pretendente: MAIZA FERREIRA LACERDA, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Ouro Preto do Oeste - RO, aos 14/10/2001, residente e domiciliada 
em Teixeirópolis - RO, fi lha de Ilson de Souza Lacerda e de Eliana Faustino Ferreira Lacerda.

O pretendente: HÉLIO SEVERINO LOPES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
frentista, nascido em São Paulo - SP, aos 14/06/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Severino da Silva e de Severina Maria Lopes da 
Silva; A pretendente: JOSEFA LIDIANE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
agricultora, nascida em Surubim - PE, aos 13/09/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gonzaga da Silva e de Maria de Fatima da Silva.

O pretendente: FERNANDO CABRAL DE BARROS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em Senador Firmino - MG, aos 06/09/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo José de Barros e de Ilma Fernandes Cabral 
Barros; A pretendente: ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, manicure, nascida em Tuparetama - PE, aos 06/06/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Nunes de Oliveira.

O pretendente: DAVISON BEZERRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
técnico em eletrônica, nascido em Osasco - SP, aos 07/09/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorgival Alves de Oliveira e de Maria do Carmo 
Bezerra de Oliveira; A pretendente: MYRTS FALCÃO INÁCIO DE MELO, nacionalidade 
brasileira, divorciada, interprete de libras, nascida em Garanhuns - PE, aos 04/06/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando José Inácio e 
de Maria do Socorro Inácio de Melo.

O pretendente: SÉRGIO ANDRIGO FERRÃO SOARES, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, vigilante, nascido em Quaraí - RS, aos 04/03/1981, residente e domiciliado 
em Joinville - SC, fi lho de Daltro Teixeira Soares e de Nara Ferrão Soares; A pretendente: 
MARLI PIRES DE LIMA, nacionalidade brasileira, divorciada, cuidadora de idosos, nascida 
em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 25/07/1976, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Fideles Felix de Lima e de Odetina Pires de Lima.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: ANGELO DE ALMEIDA NETO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 16/06/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria de Fatima Monteiro de Almeida. A pretendente: PRISCILA 
SANCHES TARGA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Sorocaba - SP, 
no dia 02/11/1983, residente e domiciliada em Votorantim - SP, fi lha de Issac Targa e de 
Zoraide Rodrigues Sanches Targa. Obs.: Edital recebido do Cartório de Votorantim - SP.

O pretendente: ELIZIO MACIEL DA FONCÊCA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 11/11/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elizio Maciel da Fon-
cêca e de Maria de Fatima Ferreira da Foncêca. A pretendente: FERNANDA MARIA 
GOULART DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão atriz, nascida no Rio de Janeiro 
- RJ, no dia 27/05/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Domingues da Costa e de Sheila Maria Goulart Domingues da Costa.

O pretendente: RICARDO GOMES AZAVEDO CARNEIRO, estado civil viúvo, profi ssão em-
presário, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/09/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Mauri Carneiro e de Elizabete Gomes de Azevedo Carneiro. 
A pretendente: JULIANA ROMEU SOARES, estado civil divorciada, profi ssão farmaceutica, 
nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 06/12/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Aurelio Romeu Soares e de Solange Maria Lopes.

O pretendente: FELIPE ANDRESON DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 06/05/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Donizetti de Oliveira e de Eliana Mendes 
de Oliveira. A pretendente: VICTÓRIA CAMARGO PIMENTA DE RAMOS, estado civil 
solteira, profi ssão assistente operacional, nascida em Guarujá - SP, no dia 11/12/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Pimenta de 
Ramos e de Valéria Lúcia de Camargo.

O pretendente: RICARDO ANDRIAN CAPOZZI, estado civil divorciado, profi ssão professor, 
nascido nesta Capital - SP, no dia 16/08/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alcyr Capozzi e de Edir Aparecida Andrian Capozzi. A pretenden-
te: GISELE ESTEVÃO BRAVO, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
nesta Capital, Pari - SP, no dia 02/10/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Dorival David Bravo e de Maria Aparecida dos Santos Estevão Bravo.

O pretendente: FABIO PEREIRA GOMES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 21/07/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Gomes do 
Nascimento e de Rosely Pereira do Nascimento. A pretendente: CAMILLA DOJICSAR 
ALVES DE MACEDO, estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida nesta Capital, 
Alto da Mooca - SP, no dia 20/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Wanderley Benedito Alves de Macedo e de Ana Dojicsar.

O pretendente: MARCO AURÉLIO DOS SANTOS BATISTA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão ajudante geral, nascido em Osasco - SP, no dia 25/11/1985, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Batista Filho e de Sonia Alves 
dos Santos Batista. A pretendente: EMANUELE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 26/07/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Rodrigues Filho 
e de Normeide Oliveira Ramos.

O pretendente: JAIR ALVES DE QUEIROZ MACIEL, estado civil divorciado, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 25/11/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adão Ferreira Maciel e de Isaura Maria 
Alves de Queiroz Maciel. A pretendente: JULIANA FERREIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, 
no dia 02/07/1985, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha 
de Haroldo Ferreira da Silva e de Maria de Fátima da Silva.

O pretendente: FERNANDO TAMBELINI DE ABREU, nascido nesta Capital, Penha 
de França - SP, no dia 17/05/1985, estado civil solteiro, profi ssão consultor de T.I., 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Manuel de 
Abreu e de Marisa Tambelini de Abreu. A pretendente: PATRICIA HONG, nascida nesta 
Capital, Bom Retiro - SP, no dia 27/01/1987, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Young Su Hong e de 
Sae Shil Shin Hong.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: JEFFERSON SANTOS ARRUDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
web developer junior, nascido em São Paulo - SP, aos 29/05/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Roberto de Arruda e de 
Fabiana Santos de Araujo; A pretendente: DANAYANA IANABI DORIA AGUIAR, 
nacionalidade brasileira, solteira, esteticista, nascida em Belo Horizonte - MG, aos 
27/10/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo 
de Aguiar Filho e de Ioni Maria Doria Aguiar.

A pretendente: TALITA ALCÂNTARA DE BRITO, nacionalidade brasileira, divorcia-
da, técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 28/11/1984, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José de Oliveira Brito e de 
Valnina Alcântara de Deus; A pretendente: LUCIANA DOS SANTOS CALAZANS, 
nacionalidade brasileira, solteira, analista de segurança da informação, nascida em 
São Paulo - SP, aos 02/07/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Antonio dos Santos Calazans e de Rosa Alcinia Calazans.

O pretendente: JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 17/07/1979, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Angelino Rodrigues 
de Oliveira e de Maria Jose Silva de Oliveira; A pretendente: MARLI DE CASTRO, 
nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 
01/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Adenir 
Cicero de Castro e de Helena Julia de Castro.

O pretendente: WESLEY FELIPE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Veloso da Silva Filho e de Roseli Aparecida 
Felipe da Silva; A pretendente: BEATRIZ CRISTINA REZENDA, nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, nascida em Mogi das Cruzes - SP, aos 30/11/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Rezenda e de 
Maria do Carmo Francisco.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de pedreiro, nascido em São Roque - SP, aos 27/02/1998, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Alves de Souza Filho e 
de Maria Rodrigues da Silva Souza; A pretendente: DULCIANA KELLEN NUNES 
DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteira, babá, nascida em Buriti - PI, 
aos 15/10/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Dulcineia Nunes de Carvalho.

O pretendente: KONRADO FELIPPE DOS SANTOS MARTINS, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, desenvolvedor, nascido em São Paulo - SP, aos 24/03/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de João Batista Martins 
e de Maria Teresa dos Santos Martins; A pretendente: GISELE CONCEIÇÃO 
GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteira, biomédica, nascida em São Paulo 
- SP, aos 05/06/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Amilton Gonçalves de Sousa e de Hilda Maria da Conceição.

O pretendente: PAULO HENRIQUE ARAUJO E SILVA JÚNIOR, nacionalidade 
brasileiro, divorciado, comerciário, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 29/04/1980, 
residente e domiciliado neste distrito, na rua Nova do Tuparoquera, nº 1080, bloco 
9, apto. 2 A, Jardim Novo Santo Amaro, São Paulo - SP, filho de Paulo Henrique 
Araújo e Silva e de Lúcia Maria de Araújo Velôso Silva; A pretendente: ANA PAULA 
TEODORO, nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, nascida em São Paulo 
- SP, aos 06/06/1976, residente e domiciliada neste distrito, na rua Nova do Tupa-
roquera, nº 1080, bloco 9, apto. 2 A, Jardim Novo Santo Amaro, São Paulo - SP, 
filha de Hildebrando Francisco Teodoro e de Edna Maria Teodoro.

O pretendente: ADILSON SOUZA TEIXEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 21/07/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Apolinario Teixeira e de Maria Aparecida 
de Souza Teixeira; A pretendente: ROBERTA SILVA DO VAL, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, assistente social, nascida em São Paulo - SP, aos 23/07/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Renato do Val e de 
Vilma Silva do Val.

O pretendente: EDVAN BORGES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de logística, nascido em São Paulo - SP, aos 02/01/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Delfino Borges de Oliveira e de 
Jandira Martins Oliveira; A pretendente: KÁTIA KALLAJIAN, nacionalidade bra-
sileira, solteira, secretária, nascida em São Paulo - SP, aos 12/12/1977, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Roberto Kallajian e de 
Helenice Sant`Anna Kallajian.

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

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

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

O Ministério Público Federal (MPF) pediu 
à Justiça para suspender liminarmente 
a licitação da Prefeitura do Rio de 
Janeiro para a construção de um novo 
autódromo na zona oeste da cidade

A prefeitura afi rmou que ainda não foi no-
tifi cada ofi cialmente da ação. 

Ontem (20), data marcada para a entrega 

das propostas, uma única concorrente se apresen-
tou, a empresa Rio Motors. O município informou 
que está analisando a proposta econômica e a 
documentação. O MPF pediu que a licitação seja 
suspensa até a apresentação e aprovação do Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental pelo órgão ambiental 
licenciador e até que seja expedida licença prévia de 
viabilidade ambiental do Novo Autódromo do Rio de 
Janeiro. O empreendimento deverá ser construído 
em um local conhecido como Floresta de Camboatá, 

em Deodoro, que pertence ao Exército Brasileiro. 
A área verde é único ponto remanescente de 

grande porte de Mata Atlântica em área plana 
na cidade, argumenta o MPF, que descreve que 
são aproximadamente 200 hectares, dos quais 
114 cobertos por áreas naturais e regeneradas. 
O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico já 
catalogou na Floresta do Camboatá 125 espécies 
diferentes da fl ora nativa, incluindo ipês, angicos, 
ingás, cambarás, quaresmeiras e jacarandás. 

O MPF também descreve que a região serve de 
abrigo de animais, possui nascentes e pequenas 
lagoas. A licitação aberta pela prefeitura tem o 
objetivo de estabelecer uma parceria público-pri-
vada para concessão administrativa, implantação, 
operação e manutenção do autódromo na região de 
Deodoro. Segundo a prefeitura, o autódromo deve 
fi car pronto em até sete meses após a conclusão 
do licenciamento, e todo o dinheiro investido será 
privado (ABr).

MPF quer suspender licitação de autódromo no Rio
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