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“Esperar que a vida 
o trate bem porque 
és uma boa pessoa, 
é como esperar 
que um tigre não o 
ataque porque és 
vegetariano”.
Bruce Lee (1940/1973)
Ator chinês
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O relator da reforma da 
Previdência, deputa-
do Samuel Moreira 

(PSDB-SP), reduziu a idade 
mínima de aposentadoria 
para professoras de 60 anos 
para 57 anos. A proposta está 
no parecer do deputado, lido 
na Comissão Especial da 
Reforma da Previdência da 
Câmara. Para os professores, 
o relator adotou a mesma 
sistemática vigente para a 
aposentadoria diferenciada 
da pessoa com defi ciência 
e de trabalhadores em ati-
vidades prejudicais à saúde. 

“Enquanto não editada a 
referida norma, mantivemos 
a idade mínima para apo-
sentadoria do professor em 

Relator fi xa idade mínima 
de aposentadoria de 
professoras em 57 anos

60 anos, consoante proposta, 
mas reduzimos a da professo-
ra para 57 anos, de forma a 
assegurar diferenciação etária 
entre homem e mulher, como 
restou garantido para as tra-
balhadoras urbanas e rurais”. 
Com relação ao trabalhador 
rural, o parecer do relator 
mantém a mesma redação 
do texto constitucional atual, 
que garante a aposentadoria 
com a idade mínima de 60 
anos, se homem, e 55 anos, 
se mulher, incluídos os ga-
rimpeiros e os pescadores 
artesanais.

Para a pessoa com defi -
ciência, o relator entendeu 
que não há necessidade de 
reforma das regras de aposen-

tadoria, uma vez que a norma 
que determina os requisitos 
de acesso a este benefício 
é recente e foi amplamente 
debatida pelo Congresso. 
“Assim, suprimimos as regras 
de transição da pessoa com 
defi ciência e o substitutivo 
recepciona de modo integral 
a referida lei complementar”.

Sobre o regime de capita-
lização, o relator considera 
que “não é o modelo mais 
adequado para um país cujos 
trabalhadores têm baixos ren-
dimentos, além de ter elevado 
custo de transição”.

O relator também excluiu 
mudanças no Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
“Assim, considerando a im-

Relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).

portância do BPC para que mi-
lhões de idosos e pessoas com 
defi ciência possam sobreviver 
com um mínimo de dignidade, 
optamos por não incluir no 
substitutivo quaisquer alte-

rações referentes ao art. 203 
da Constituição, mantendo-
-se, por conseguinte, o texto 
ora vigente”. Também não 
aceitou mudanças no abono 
salarial. “Neste contexto, 

buscamos adotar o mesmo 
conceito de baixa renda já 
existente para acesso ao 
benefício do salário-família, 
qual seja, renda mensal de 
até R$1.364,43” (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro 
elogiou ontem (13) o trabalho 
do ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, 
durante sua atuação como 
juiz da Operação Lava Jato. 
“O que ele fez não tem preço. 
Ele realmente botou para fora, 
mostrou as vísceras do poder, 
a promiscuidade do poder no 
tocante à corrupção”, disse 
em conversa com jornalistas 
após cerimônia no Palácio do 
Planalto.

No último dia 9, o site de 
notícias The Intercept Brasil 
divulgou trechos de mensagens 
atribuídas a Moro e a membros 
da força-tarefa da Lava Jato, 
que apontam para uma “cola-
boração proibida” entre o então 
juiz federal os procuradores, a 
quem cabe acusar os suspeitos 
de integrar o esquema de cor-
rupção. Para Bolsonaro, houve 
“uma invasão criminosa”.

“Ele [Moro] faz parte da 
história do Brasil. Vazou [a 
conversa]? Se vazar meu aqui, 
tem muita brincadeira que 
faço com colegas que vão me 
chamar de novo de tudo aquilo 
que me chamavam durante a 
campanha. Houve uma invasão 
criminosa, se é que o que está 

Para Bolsonaro, “Moro faz 

parte da história do Brasil”.

Para secretário, 
relatório será votado 
‘sem difi culdades’

O secretário Especial de Pre-
vidência, Rogério Marinho, disse 
ontem (13), em Brasília, que 
não haverá difi culdades para a 
votação do relatório da proposta 
da reforma da Previdência. O 
relatório, foi lido pelo relator, de-
putado Samuel Moreira (PSDB-
-SP), na Comissão Especial da 
Câmara, ontem. “Está havendo 
um entendimento generalizado 
que essa é uma pauta do país”. 
Para ele, o impacto fi scal esti-
mado pelo relator de R$ R$ 1,13 
trilhão em 10 anos é “relevante”.

“Vai realmente ajudar a 
diminuir essa deterioração 
das fi nanças públicas. Espe-
ramos que o texto contemple 
o conjunto de aspirações que 
a sociedade tem em relação à 
Câmara. O ministro  Paulo Gue-
des sempre falou em um valor 
em torno de R$ 1 trilhão. Está 
muito próximo [daquilo] que o 
ministro travou como ideal para 
que tenhamos a possibilidade 
de reestabelecer nossa condi-
ção fi scal”, disse o secretário.

Marinho afi rmou ainda que 
está em negociação a inclusão 
de estados e municípios, reti-
rados da reforma no relatório. 
“Espero que haja um desfecho 
favorável nessa negociação” 
(ABr).
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Marcelo Camargo/ABr

Extinção de conselhos 
foi vetada pelo STF

O advogado-geral da União, 
André Mendonça, disse ontem 
(13) que o governo trabalha 
com a possibilidade de manter 
cerca de 100, entre as cen-
tenas de conselhos ligados à 
administração pública federal, 
que preveem a participação da 
sociedade civil na formulação 
de políticas públicas. O plená-
rio do STF vetou a extinção 
de conselhos e outros tipos 
de colegiados cuja existência 
conste em lei, mas permitiu a 
extinção de todos os colegiados 
criados por decreto.

“O que nós temos de infor-
mação é que há mais de uma 
centena de conselhos que 
foram instituídos por decretos 
e serão mantidos. Está em aná-
lise. Ainda há uma defi nição se 
é uma manutenção plena, se é 
uma questão de fusão entre um 
e outro, conforme a situação”, 
disse Mendonça. Segundo o 
AGU, o número exato dos con-
selhos que devem ser mantidos 
será fi xado pela Casa Civil. 

Segundo informações dadas 
pelo advogado da União duran-
te o julgamento, existem hoje 
2.593 conselhos consultivos 
ligados à administração pública 
no geral. Em torno de 90% des-
ses colegiados não constam em 
lei e podem ser extintos (ABr).

Mais verba ao Fundeb
O MEC propõe aumentar a 

contribuição da União ao Fundeb 
para 15%. Atualmente, a União 
contribui com 10%. O Fundeb é 
atualmente uma das principais 
fontes de fi nanciamento para as 
escolas de todo o país. Corres-
ponde a aproximadamente 63% 
dos recursos para fi nanciamento 
da educação básica pública. É 
formado por dinheiro dos impostos 
e das transferências obrigatórias 
aos estados e municípios.  

O ministro Carlos Alberto dos 
Santos Cruz, que é general do 
Exército, deixará o comando da 
Secretaria de Governo. A saída 
foi defi nida no fi nal da manhã 
de ontem (13), em reunião de 
Santos Cruz com Jair Bolsonaro 
no Palácio do Planalto, pouco 
antes do presidente embarcar 
para Belém, onde cumpriu 
agenda de inauguração de casas 
populares.

Santos Cruz é o terceiro 
ministro a deixar a gestão Bol-
sonaro, após as demissões de 

Gustavo Bebianno (Secretaria 
Geral) e Ricardo Vélez Rodrí-
guez (Educação). O porta-voz 
do Palácio do Planalto, Otávio 
Rêgo Barros, informou que 
o substituto de Santos Cruz 
será o general de Exército Luiz 
Eduardo Ramos Basptista Pe-
reira, atual comandante militar 
do Sudeste. Ramos também 
atuou como comandante da 
Missão das Nações Unidas para 
a Estabilização do Haiti e foi 
vice-chefe do Estado-Maior do 
Exército (ABr).

General Ramos substitui Santos Cruz na Secretaria de Governo.

Reprodução/Twitter

A polarização política e a 
disseminação de notícias falsas 
(fake news) vêm minando a 
confi ança da sociedade nos 
veículos jornalísticos. Além 
disso, a produção de informa-
ção online vem sendo marcada 
pelo poder de plataformas 
(como Facebook e Google) 
e pela ampliação de serviços 
pagos, assinaturas. As con-
clusões estão no Relatório de 
Notícias Digitais 2019, elabo-
rado pelo Instituto Reuters. O 
estudo é o mais amplo e notório 
sobre o mercado jornalístico 
e os hábitos de consumo de 
notícias dos usuários na In-
ternet, realizado a partir de 
entrevistas com leitores em 
38 países em seis continentes, 
entre eles o Brasil.

A radicalização da disputa 
política e a disseminação de 
desinformação apareceram 
como fenômenos importantes 
na divulgação de informação 

Várias formas de desinformação estão ajudando a minar a 

confi ança na midia.
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O ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo e Silva, disse 
que o ataque de hackers, para 
vazar supostas mensagens de 
integrantes da força-tarefa da 
Operação Lava Jato, foi um 
ato criminoso e manifestou 
apoio ao ministro Sergio Moro. 
Azevedo concedeu entrevista 
exclusiva à jornalista Roseann 
Kennedy, da TV Brasil, e cobrou 
investigação rápida sobre o 
caso para evitar que se crie um 
comércio criminoso de hacke-
amento no Brasil.

“Eu não tenho dúvida que 
isso aí é um crime, e esse crime 
não pode compensar. Porque, 
senão, vai fi car uma indústria 
do hacker em celulares, compu-
tadores. Vai fi car um comércio 
disso aí. Isso aí é um crime e 
deve ser tratado como tal. E rá-
pido”, exigiu o ministro. Sobre o 
teor das supostas conversas de 
Sergio Moro com o coordenador 
da força-tarefa da operação-

Lava Jato, procurador Deltan 
Dallagnol, disse não ver nada 
de mais e ressaltou a confi ança 
do governo no ministro.

“O ministro Moro goza de toda 
a confi ança não só dos ministros 
e do presidente. É um profi s-
sional respeitado, inclusive pela 
população brasileira. A troca de 
mensagens – que poderia ser no 
gabinete, hoje em dia se faz por 
mensagem –  foi de instituições do 
Judiciário, fazendo parte de uma 
força-tarefa. Eu não vejo nada de 
mais, a não ser um crime violen-
to, em relação à privacidade da 
pessoa, da autoridade”, reforçou.

Fernando Azevedo e Silva 
observou o tanto que os celula-
res hoje têm informações sobre 
cada pessoa. “Você tem ali suas 
expectativas, suas emoções, os 
sentimentos, as suas mensagens. 
Você não pode ser invadido. Se 
o meu celular fosse violentado 
dessa forma, é uma violência, um 
crime”, concluiu (ABr).

Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, concede 

entrevista à jornalista Roseann Kennedy, da TV Brasil.

Divulgação/TV Brasil

Polarização política e “fake news” 
impactam confi ança no jornalismo

levantando novas questões so-
bre como entregar reportagens 
equilibradas a justas na era 
digital”, analisou Nic Newman, 
um dos autores do estudo. 
Como resultado, a confi ança 
das pessoas nos veículos jor-
nalísticos caiu dois pontos, de 
44% para 42%. Na comparação 
entre países, a confi ança foi 
menor na França (24%).

O Whatsapp se tornou a 
principal fonte de notícias em 
países como o Brasil (53%), 
Malásia (50%) e África do 
Sul (49%). No caso do Brasil, 
a centralidade do Whatsapp 
(utilizado por mais de 130 
milhões de pessoas) levantou 
debates como no caso do seu 
papel nas eleições do ano 
passado. O relatório também 
indicou um movimento de 
pessoas que se informam 
em grandes grupos de redes 
sociais com pessoas que não 
conhecem (ABr).

na web. O Brasil foi o país com 
maior preocupação manifesta-
da sobre se uma notícia é ver-
dadeira ou falsa: 85% dos en-
trevistados disseram ter esse 
receio. Outros países com alto 
índice de preocupação foram 
Reino Unido (70%) e Estados 
Unidos (67%). Já entre nações 
europeias o índice foi menor, 
como na Alemanha (38%) 

e Holanda (31%). Frente a 
este cenário, 24% afi rmaram 
ter deixado de ler notícias de 
veículos com reputação dúbia.

“A polarização política en-
corajou o crescimento de 
agendas partidárias online 
que juntamente com os caça-
-cliques e várias formas de 
desinformação estão ajudando 
a minar a confi ança na midia, 

General Santos Cruz deixa 
Secretaria de Governo

País tem de agir para evitar 
‘indústria de hackers’

“O que ele fez não tem preço”, 
diz Bolsonaro sobre Moro

sendo vazado é verdadeiro ou 
não”, disse Bolsonaro. 

Questionado se considera 
normal conversa entre juiz e 
procurador, o presidente res-
pondeu: “Normal é conversa 
com doleiro, com bandidos, 
com corruptos, isso é normal? 
Nós temos nos unidos do lado 
de cá. Ninguém forjou provas 
nessa questão da condenação 
do Lula”, ressaltou ele, ao falar 
sobre o processo julgado por 
Moro na primeira instância da 
Lava Jato, em Curitiba.

Sergio Moro também nega 
qualquer irregularidade em 
sua conduta. Na semana pas-
sada, o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública revelou 
que uma tentativa de invasão 
do telefone celular do minis-
tro tinha sido identificada, 
motivando-o a deixar de usar 
a linha telefônica. A Polícia 
Federal instaurou inquérito 
para apurar a denúncia (ABr).
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News@TI
Sprinkler pode evitar tragédias comparáveis a 
do incêndio no Museu Nacional

@“Junto a outras medidas, como saídas de emergências ampla-
mente sinalizadas, extintores portáteis e hidrantes, por exemplo, 

o sistema de chuveiros automáticos - conhecido popularmente pelos 
engenheiros como ‘sprinkler’ - ajuda a evitar a perda do patrimônio 
e, o mais importante, a salvar vidas. É um dos componentes de maior 
importância de uma rede de combate a incêndio, pois tem a capacidade 
de inibir a propagação das chamas e, consequentemente, tragédias 
com incêndios de grandes proporções, como a que aconteceu no 
Museu Nacional”, explica Felipe Melo, presidente da ABSpk..

Intellimetri recebe US$ 20 mil de programa de 
aceleração de startups do Google

@A Intellimetri, braço de Inteligência Artifi cial da Vecto Mobile, 
acaba de ser aceita pelo Google ao seu programa de aceleração 

de startups. A empresa recebeu US$ 20 mil (cerca de R$ 83 mi) em 
créditos para a melhoria de sua infraestrutura tecnológica com os 
serviços baseados em nuvem oferecidos pela gigante norte-americana. 
Fundada em 2018, a Intellimetri desenvolve soluções personalizadas 
de Inteligência Artifi cial (AI) e Machine Learning (ML) com agilidade 
e assertividade. Foi a solução de processamento de linguagem natural 
(PLN) para call centers que levou a empresa para o programa Google 
Cloud Platform for Startups Spark Package (www.intellimetri.com.br). 

Santander e Grupo ZAP anunciam parceria para 
fi nanciamento imobiliário 

@O Santander Brasil se alia ao Grupo ZAP para facilitar o sonho da 
casa própria dos brasileiros. A partir de agora, praticamente todo 

o trâmite da aquisição de um imóvel poderá ser feito online: a pesquisa 
nos portais ZAP e Viva Real, e a análise de crédito no site do Santander. 
O processo impacta o mercado ao criar a primeira experiência digital 
e integrada entre compra de imóveis e concessão de crédito. Os inte-
ressados poderão simular o fi nanciamento, solicitar a análise e até ter a 
emissão de crédito totalmente online pela plataforma digital oferecida 
pelo banco. Ou iniciar pela consulta do valor da carta de crédito aprovada 
para, a partir daí, buscar imóveis dentro de seu orçamento. O comprador 
só precisará sair de casa para visitar a propriedade de seu interesse e, se 
fechar negócio, assinar o contrato de fi nanciamento, que cobre até 80% 
do valor do imóvel, com prazo de até 35 anos, em parcelas que podem 
ser fi xas ou atualizáveis. É possível ainda somar a renda com mais uma 
pessoa, mesmo sem ter parentesco, e utilizar o FGTS para compra de 
imóveis avaliados em até R$ 1,5 milhão, de acordo com a legislação 
vigente. O Santander oferece juros a partir de 8,99% ao ano.

ricardosouza@netjen.com.br

COLUNA DO HERÓDOTO

Esse título foi inspirado 

em uma frase de um 

monge : Se encontrar 

um Buda no meio do 

caminho, mate-o. 

Claro que é uma alegoria, 
ou seja se uma  pessoa 
disser que é um ilumi-

nado, certamente não é. Um 
iluminado não se identifi ca, é 
identifi cado por outras pesso-
as. Mais ou menos o que disse o 
Vinicius, no Canto de Ossanha 
“O Homem que diz sou, não 
é; o homem que diz vai, não 
vai...” O mundo corporativo, 
público ou privado, está em 
busca de líderes que tenham 
todas as qualidades para gerir 
a empresa, e acima de tudo dar 
resultado para os acionistas. 

Tem que ter todas as qua-
lidades ou skills que todo 
departamento de RH sabe de 
cor e salteado. Os candidatos 
também, tanto que preparam 
os currículos dentro dos pa-
drões aconselhados por uma 
verdadeira biblioteca exposta 
nos  book shops dos aeropor-
tos de todo o mundo. Eu sou 
um líder diz o candidato na 
sua apresentação. Ai dele se 
encontrasse o monge...

Na sociedade só é possível 
um líder. Mais de um vai criar 
divisão interna, pontos de vista 
diferentes e pode levar a comu-
nidade ao caos. Por isso o líder 
mais velho não pode de forma 
alguma admitir a existência 
de um concorrente. Nem que 
seja preciso mata-lo. Por isso 
a abelha rainha vigia o tempo 
todo se uma nova rainha não 
está para nascer. Todas as ope-
rárias podem se tornar rainhas, 
basta que sejam alimentadas 
com uma boa quantidade de 
alimento rico em vitamina 
E, como a  geleia real, que é 
produzida pela operária e não 
pela rainha como se imagina. 

Assim ao despontar uma 
nova rainha a velha não per-
de tempo, usa o seu ferrão, 
que mais parece um sabre, e 
mata a futura rival. Não tem 
para ninguém. Quando um 

criador de abelhas precisa 
trocar uma velha rainha por 
uma nova, ele tira a primeira 
e aguarda alguns dias antes de 
depositar a nova. Se fi zer isso 
imediatamente, as operárias 
se agrupam e matam a nova 
líder da colmeia. É necessário 
que a comunidade sinta a falta 
de uma liderança para aceitar 
uma estrangeira ainda  que 
jovem. Nesse período, dizem os 
apicultores, ouve-se um choro 
das operárias na colmeia. 

De volta ao mundo corporati-
vo. Demitir um líder que tem o 
controle da máquina e do time 
e imediatamente substituí-lo 
por outro recém contratado é 
um risco. Os liderados, ainda 
que queiram manter os empre-
gos, vão estranhar. É inevitável 
uma comparação do novo com 
o velho líder. Na maioria das 
vezes o que saiu é melhor do 
que o que chegou. Críticas 
disfarçadas são trocadas entre 
os liderados e  os erros do novo 
líder são amplifi cados. 

Não seria o caso da empresa 
imitar as abelhas e deixar um 
espaço entre a saída do velho 
líder e a introdução do recente? 
Os líderes não querem perder 
os cargos, remunerações ex-
tras, regalias e acima de tudo a 
obediência de todo o  seu time. 
É cioso disso tudo e até confun-
de sua própria existência neste 
planeta com a posição que 
ocupa. Muitos não são capazes 
de viver sem o cargo, por isso, 
ao serem trocados, entram em  
profunda depressão e buscam 
o apoio de renomados coaches 
ou head hunters. 

Por isso o líder encastelado 
no poder vive todo o tempo 
possível vigiando os liderados 
para tentar identifi car se entre 
eles existe algum que possa 
ocupar a sua função. O manual 
de gestão reza que  todo líder 
deve treinar alguém para subs-
tituí-lo. Será que isso acontece 
na maioria das corporações ou 
lança-se mão do exemplo da 
velha abelha rainha?

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 

da Record em multi plataforma.
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Se encontrar um 
líder, mate-o

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Thais Fischberg (*)

A integração entre o mundo digital e 
físico é cada vez maior e não falar sobre 

Omnichannel torna-se inevitável. A utiliza-
ção de dispositivos com essa tecnologia é 
uma tendência que aprimora a gestão do 
varejo e traz novas funcionalidades de pa-
gamento para o consumidor, a exemplo do 
YUMI – dispositivo de pagamento interativo 
lançado este ano pela Worldline na Europa.

Outra perspectiva é a crescente evolu-
ção de protocolos de segurança online, a 
exemplo do 3DS 2.0 que confere menor 
risco às compras devido às diversas formas 

Inovação, performance e experiência do consumidor

de autenticação exigidas pelos emissores 
em parceria com as demais entidades do 
setor. Essas soluções contribuem  para que 
as transações online sejam mais rápidas, 
seguras e efi cientes, reduzindo o abandono 
de carrinho e índices de Chargeback. O 
objetivo é levar o e-commerce ao mesmo 
nível de performance de compras com 
cartão presente.

É válido também destacar a importância 
do uso de inteligência artifi cial e a evolução 
dos chatbots que passam a contar com APIS 
de pagamento integradas. Essa integração 
permite que o usuário interaja virtualmente 
com o seller, veja as opções de produtos 

A transformação digital está revolucionando a relação das pessoas com os meios de pagamento

ou serviços disponíveis e fi nalize a compra 
sem nem sair da rede social.

A perspectiva é a combinação entre a 
utilização de novas tecnologias que sim-
plifi quem a gestão de processos do varejo 
com soluções que proporcionem uma ex-
periência de alto nível para o consumidor. 
Estes dois fatores são fundamentais para 
alavancar ainda mais a performance no 
e-commerce em 2020. 

(*) Está à frente da operação América Latina da 
Worldline, empresa líder em meios de pagamento na 
Europa. No Brasil atua como gateway especializado 

em operações globais de grande porte.

O Mapa do Ensino Superior no Brasil, lança-
do ontem (13) pelo Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo (Semesp), 
mostrou uma baixa taxa de escolarização 
líquida, que estima o percentual de jovens de 
18 a 24 anos matriculados no ensino superior 
em relação ao total da população nessa mesma 
faixa etária. Em 2017, a taxa fi cou em torno de 
17,8%. No ano anterior, a taxa era de 18,5%.

O Maranhão teve a menor taxa de escolari-
zação líquida do país, com 10,6% dos jovens 
entre 18 e 24 anos matriculados no ensino 
superior. O Semesp ressalta que, apesar dessa 
baixa taxa, o número de matrículas no ensino 
superior cresceu em 2017 em relação a 2016, 
passando de 8,05 milhões para 8,29 milhões, 
aumento de 3% nas matrículas. Esses valores 
somam matrícula de alunos das redes privada e 
pública e das modalidades presencial e ensino à 
distância. A taxa de evasão dos cursos presen-
ciais chegou a 25,9% em 2017, menor do que 
a de 2016 (27,2%). Nos cursos a distância, ela 

também caiu, passando de 36,1% para 34,3%.
Nas matrículas dos cursos a distância, de 

2016 para 2017, o crescimento chegou a 17,7%, 
seguindo a tendência de aumento registrada nos 
anos anteriores. Em 2017, foram 1,76 milhão 
de alunos ante 1,49 milhão de 2016, com mais 
alunos tanto na rede privada (16%) quanto na 
pública (36,9%). No ano de 2017, as instituições 
de ensino superior (IES) somavam 2.448, sendo 
2.152 privadas e 296 da rede pública. Do total 
de IES privadas, 63,2% são de pequeno porte 
e contam com menos de 3 mil matrículas. Já 
16,8% são de porte gigante, com mais de 20 
mil matrículas nos cursos presenciais e EAD.

De acordo com dados, o FIES tem cerca de 
2,26 milhões de contratos ativos, sendo 1,26 
milhão em curso e 511 mil evadidos, ou seja, 
com mais de dois aditamentos não realizados. A 
previsão para 2019 é de aproximadamente 100 
mil vagas no programa. Em 2018, foram 82 mil 
novos contratos, o que signifi ca uma queda de 
51,2% em comparação com 2017, além de cerca 
de 2 mil contratos na modalidade P-FIES (ABr).

A taxa de evasão dos cursos presenciais chegou a 25,9% em 2017, menor do que a de 2016 (27,2%).

Este ano, 41 países fa-
rão manifestações. No 
Brasil, elas começaram 

ontem (13) e se estenderão 
até o próximo dia 16, coorde-
nadas pelo Fórum Nacional de 
Proteção e Defesa Animal, em 
conjunto com organizações de 
diversas cidades. 

A diretora de Educação do 
Fórum, geógrafa Elizabeth 
MacGregor, disse que embora 
existam leis que determinem 
tratamento humanitário para 
o transporte de gado vivo, “a 
questão do bem-estar animal 
é zero”. Destacou que para o 
país, essa exportação é ruim 
economicamente, porque re-
presenta apenas 1% de tudo 
que é produzido em termos 
de pecuária para consumo 
humano. Lembrou que to-
dos os países importadores 
importam também carne 
embalada.

O ‘Dia Internacional contra a Exportação de Gado Vivo’ é 

celebrado hoje (14).

Novo programa 
para substituir 
Mais Médicos

A partir da próxima semana, o 
ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, vai apresentar a 
parlamentares e instituições da 
área médica a proposta de um 
novo programa para substituir 
de forma gradual o Mais Médi-
cos. A ideia é discutir o novo 
programa e ouvir sugestões 
e críticas. A informação é do 
secretário de Atenção Primá-
ria à Saúde, Erno Harzeheim, 
que participou ontem (13) de 
audiência pública na Câmara.

“Esse programa está em fase 
fi nal de elaboração. A partir 
da próxima semana o ministro 
vai começar a fazer diversas 
audiências com congressistas 
para mostrar o que fi zemos e 
colher, ainda de maneira não 
publica, opiniões, críticas e su-
gestões”, explicou Harzeheim. 
A substituição do Mais Médicos 
ocorrerá de forma gradual e os 
atuais contratos dos profi ssio-
nais serão mantidos até o fi nal.

O secretário acrescentou 
que o novo programa aborda 
os eixos que precisam ser en-
frentados, para que haja mais 
e melhores médicos traba-
lhando na atenção primária e 
na saúde da família, entre eles 
o provimento de médicos em 
municípios pequenos afastados 
dos grandes centros e também 
junto às populações mais vul-
neráveis das cidades maiores. 
Atualmente o Mais Médicos 
tem 14.101 médicos ativos. 
A previsão é que, em julho, o 
número total de profi ssionais 
chegue a mais de 16 mil (ABr).

Marcello Casal Jr/ABr
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Países se mobilizam contra 
exportação de animais vivos
Um movimento internacional, liderado pela ONG Compassion in World Farming, mobiliza a população 
mundial em torno do Dia Internacional contra a Exportação de Gado Vivo, celebrado hoje (14), com o 
objetivo de conscientizar as pessoas sobre o sofrimento dos animais que são exportados vivos para 
abate em outros mercados

Além disso, como a ex-
portação de gado vivo não é 
taxada, ela não gera riqueza 
para o país. “O couro vai de 
graça” para o importador, o 
que desagrada a indústria cou-
reira brasileira. A operação 

não gera emprego no Brasil, 
mas nos países compradores, 
como Turquia e Líbano, onde 
o abate também não é huma-
nitário, acentuou Elizabeth 
acrescentando que os animais 
são transportados em navios 

de péssima qualidade, sem as 
mínimas condições de higiene, 
sem alimentação e hidratação 
adequadas, sem assistência 
veterinária, com urina e fezes 
provocando proliferação de 
doenças. 

O Fórum Nacional de Pro-
teção e Defesa Animal explica 
que esse comércio não é bom 
para o Brasil, “tanto na questão 
econômica, como na questão 
da imagem do país que, no 
momento, parece estar sendo 
deixada de lado”, enfatizou a 
diretora. Na avaliação da ONG 
nacional, a questão é econômi-
ca. Em 2018, foram mais de 700 
mil animais exportados vivos. 
A operação gerou receita de 
US$ 470 milhões para o Brasil, 
mas isso representa apenas 
7% da receita proveniente da 
exportação de carne e deriva-
dos, superior a US$ 6 bilhões 
anuais (ABr).

Brasil tem baixa taxa de 
escolarização superior
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América Latina, que acontece entre os próximos dias 25 a 27, no Centro 
de Convenções Frei Caneca. A feira contará com amostra tecnológica, 19 
cursos, 9 seminários e dois fóruns, além de eventos especiais e arenas 
com atividades. Participação de 80 expositores nacionais e internacio-
nais – entre fabricantes, importadores e prestadores de serviço. Em 
paralelo, acontece a 9ª edição da MundoGEO Connect, onde os se pode 
conferir as plataformas de coleta de dados da superfície terrestre, como 
satélites, aviões tripulados, estações terrestres, mapeamento móvel e, 
claro, Drones. Mais informações: (www.droneshowla.com).

E - Voos para Cabo Frio
A GOL, a maior companhia aérea do Brasil, anuncia a expansão de suas 
operações para a cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Os novos voos ini-
ciarão em dezembro de 2019 a partir do aeroporto de Guarulhos e utilizará 
as suas aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, com capacidade de 
até 138 passageiros. Este lançamento aumentará os destinos da GOL 
para 77, sendo 62 deles no Brasil. Os novos voos regulares da GOL para 
as cidades de Cascavel, Passo Fundo, Vitória da Conquista, Sinop, Franca, 
Barretos, Araçatuba, Dourados e Cabo Frio fazem parte dos planos da 
Companhia para incremento de voos no Estado de São Paulo, iniciativo 
fundamental para o desenvolvimento e estímulo do setor aéreo no país.

F - Imigração Italiana
O Museu da Imigração oferece um curso sobre a história da imigração 
italiana. Ministradas pelos historiadores Virgínio Mantesso Neto e Hen-
rique Trindade e pelo sociólogo Daniel Taddone, as aulas têm como 
objetivo apresentar a história do êxodo italiano, contextualizando o 
maior movimento migratório internacional da história do Brasil. Também, 
abordará os métodos de pesquisa no acervo digital do museu e em ou-
tros sistemas e as maneiras de se obter o reconhecimento da cidadania 
italiana. Chamado “Imigração Italiana: História, Pesquisa Genealógica e 
Cidadania”, acontece nos dias 14, 20 e 21 de julho, ao preço de R$ 250. O 
museu funciona no prédio da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, 
que, entre 1887 e 1978, recebeu mais de 700 mil italianos.

G - Negócios & Marketing
Entre os dias 22 e 28 de julho, empreendedores e estudantes terão a 

A - Jovens Inovadores
Candidatos de todas as áreas do conhecimento podem se inscrever no 
Falling Walls Lab. Promovida pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação, 
os autores das ideias com potencial mais transformador, que ganharem 
cada uma das etapas, participarão da fi nal mundial na Alemanha, tendo 
a chance de apresentar seus projetos em uma conferência que reunirá 
lideranças globais e cientistas renomados de todo o mundo. Além disso, 
terão a oportunidade de visitar instituições de pesquisa em Berlim. Para 
participar, basta ter uma ideia, uma pesquisa, uma proposta de inovação, 
submetendo para (https://www.falling-walls.com/lab/apply). 

B - Computação em Nuvem
No próximo dia 27,quinta-feira, no Transamérica Expo Center, acontece o  
AWS Summit São Paulo. Esta edição contará com a keynote de abertura 
às 09h30 do Dr. Werner Vogels, vice-presidente e CTO da Amazon.com, 
reconhecido como um dos precursores da computação em nuvem e um 
dos fundadores da Amazon Web Services. Vogels receberá no palco clien-
tes brasileiros, que contarão suas histórias de sucesso com a nuvem da 
AWS. Outras 40 sessões com especialistas da AWS e alguns dos principais 
clientes da companhia abordarão as principais tendências, aplicações e 
histórias de sucesso na jornada da computação em nuvem. Inscrições e mais 
informações (https://aws.amazon.com/pt/events/summits/sao-paulo/).

C - Livre de Conservantes
A Torteria Haguanaboka, uma marca de tortas caseiras doces e salgadas 
de São José dos Campos, está retomando sua expansão por meio de 
franquias. Atualmente com cinco lojas, sendo duas próprias e três fran-
queadas, a rede procura investidores franqueados em diversas regiões 
do estado e também no Rio de Janeiro. A previsão de retorno do capital 
aplicado é de 24 meses. A empresa tem como principais diferenciais as 
receitas livres de conservantes, corantes ou aditivos químicos. Sua co-
zinha industrial produz toda a matéria prima das tortas comercializadas. 
Mais informações (www.torteria.com.br). 

D - Drone Show
Está chegando a 5ª edição da DroneShow, o maior evento do setor da 

oportunidade de fazer uma imersão sobre empreendedorismo e inovação 
dentro do campus do Lasell College em Boston, cidade onde o Grupo 
Educacional Uninter, juntamente com o International Entrepreneur-
ship Center, oferece um programa internacional de uma semana com 
palestras de professores e especialistas em negócios do mundo todo. 
É voltado para estudantes e profi ssionais das áreas de Administração, 
Negócios e Marketing, além de empreendedores, empresários e gestores 
de empresas e comunidade em geral. O único pré-requisito é ter domínio 
da língua inglesa. Inscrições e informações em (www.uninterusa.com).

H - Expressão Portinari
Arquitetos, designers de interiores, engenheiros, paisagistas e estudantes 
dessas áreas já podem inscrever seus projetos com produtos da Portinari 
na 2ª edição do concurso Expressão Portinari – Mostre a emoção presen-
te em cada traço. Em 2018 os profi ssionais que venceram o concurso, 
ganharam uma viagem para Paris e visitaram a Maison & Objet. Neste 
ano, o destino é o continente asiático: para a futurista Singapura. Serão 
premiados quatro profi ssionais e um estudante, cujos projetos serão 
escolhidos por uma banca formada por cinco profi ssionais – jornalistas, 
arquitetos e designers. Saiba mais em: (www.expressaoportinari.com.br). 

I - Programa de Trainee
Esta é a última semana para estudantes universitários e recém-formados 
se inscreverem no programa de trainee da ALE, quarta maior distribuidora 
de combustíveis do Brasil. Até domingo (16), os interessados devem 
acessar o site (ale.across.jobs) para participar do processo seletivo 
composto por uma série de etapas eliminatórias. Serão selecionados sete 
jovens profi ssionais de quaisquer cursos de bacharelado que tenham se 
formado desde julho de 2015 ou que vão concluir a graduação em julho 
deste ano. Entre os pré-requisitos para os cargos estão inglês avançado 
e aptidão para assumir qualquer posição estratégica na empresa. 

J - Commodities e Portuário
O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certifi -
cação, concluiu a integração das marcas Inspectorate e Schutter às 
suas operações, que passam a receber o nome ‘Bureau Veritas’. Com 
a incorporação, a companhia completa seu portfólio de produtos 
e serviços nos setores de Agronegócios, Commodities e Portuário, 
fortalecendo sua atuação no Brasil. As empresas atuam em 12 portos 
e terminais do país e possuem sete laboratórios em: Barcarena, São 
Luís, Vitoria, Laboratório, Paranaguá, SFS e RIG. Todos credenciados 
pelo Ministério da Agricultura. Tanto a Inspectorate, que foi adquirida 
em 2010, quanto a Schutter, adquirida em 2017, possuem importan-
te atuação na inspeção de grãos para controle de qualidade e peso, 
participando da cadeia de comercio de commodities. Saiba mais em: 
(www.bureauveritas.com.br).

América Latina, que acontece entre os próximos dias 25 a 27, no Centro 
de Convenções Frei Caneca. A feira contará com amostra tecnológica, 19 
cursos 9 seminários e dois fóruns além de eventos especiais e arenas

A - Jovens Inovadores
Candidatos de todas as áreas do conhecimento podem se inscrever no 

O cooperativismo é uma 

forma de potencializar 

a colaboração entre 

as pessoas e as 

organizações

A educação de qualidade, 
quarto objetivo do de-
senvolvimento susten-

tável da ONU, é um canal im-
portante para a disseminação 
e geração de conhecimento, 
bem como fundamental para 
o desenvolvimento e cresci-
mento econômico mundial. 
Por sua vez a inovação, aliada 
à educação, eleva a competi-
tividade entre as organizações 
e cria novos mercados.

O fl uxo intenso de informa-
ção e a velocidade com que é 
compartilhada têm sido am-
pliados em função das novas 
tecnologias desenvolvidas ao 
longo das últimas décadas. A 
evolução constante dos canais 
e meios de propagação de 
conhecimento têm favorecido 
o atingimento de um número 
maior de pessoas, principal-
mente aquelas que desejam se 
tornar agentes de transforma-
ção no ambiente em que estão 
inseridas.

Com a evolução constante 
da economia mundial, exige-se 
cada vez mais que as organi-
zações tenham a capacidade 
de desenvolver processos e 
metodologias que as permitam 
inovar. Para tanto, a produção e 
difusão do conhecimento passa 
a ser uma estratégia propulsora 
para a inovação dentro e fora 
das organizações. Em virtude 
da movimentação mundial 
em torno das organizações 
exponenciais, uma questão 
emergente é: o que fazer para 
se tornar uma organização que 
aprende e inova?

Comece pelas pessoas! Com 
o conhecimento como compo-
nente principal, é extremante 
importante que a condução 
disso seja feita com a mão 
na massa, com pessoas, para 
outras pessoas. Neste cenário, 

o cooperativismo é uma forma 
de potencializar a colaboração 
e a cooperação entre as pes-
soas e as organizações sendo 
uma oportunidade de ampliar 
o fl uxo de compartilhamento 
de informação e geração de 
conhecimento novo, favore-
cendo à inovação.

As cooperativas promovem 
a educação e a formação dos 
seus membros, dos represen-
tantes eleitos e dos trabalhado-
res, de forma que estes possam 
contribuir, efi cazmente, para o 
desenvolvimento das suas coo-
perativas. Informam o público 
em geral, particularmente os 
jovens e os líderes de opinião, 
sobre a natureza e as vantagens 
da cooperação. 

Fomentar uma cultura de 
inovação nas cooperativas, 
além de desenvolver o am-
biente cooperativista, pro-
vocar mudança de mindset 
em seus colaboradores, gerar 
inquietação sobre o futuro 
e movimentar a economia, 
expande a oportunidade de 
incentivo ao lifelong learning 
(aprendizagem ao longo da 
vida), o que permite que as 
pessoas  estejam num processo 
de inovação e transformação, 
ultrapassando fronteiras e 
barreiras antes desconhecidas, 
e permitindo que o investi-
mento em capital intelectual 
por meio de treinamento e 
capacitação de pessoas, crie o 
cenário ideal para a promoção 
de novas ideias e de soluções 
inovadoras.

Desta forma, perceber o am-
biente em que se está inserido, 
e utilizar as informações como 
base para esta percepção e 
para o desenvolvimento de 
mais conhecimento, promove 
a criação de metodologias para 
inovação, utilizando qualquer 
ferramenta como parte do 
processo e não ela por si só.

(*) - É especialista em Gestão 
Estratégia da Inovação e coordena 

o Programa de Inovação para o 
Cooperativismo desenvolvido pelo 

ISAE Escola de Negócios
(www.isaebrasil.com.br).

Thiago Martins Diogo (*)

O volume do setor de serviços cresceu 0,3% 
na passagem de março para abril, segundo dados 
divulgados ontem (13) pelo IBGE. A alta não recu-
pera, no entanto, a perda acumulada de 1,8% nos 
três primeiros meses do ano. Na comparação com 
abril do ano passado, houve uma queda de 0,7% no 
setor. No acumulado do houve alta de 0,6% e, no 
acumulado de 12 meses, um crescimento de 0,4%.

Na passagem de março para abril, três das cinco 
atividades pesquisadas tiveram alta no volume, com 
destaque para serviços de informação e comunicação 

A China é o único país, 
entre os importadores do 
Brasil, que tem protocolo 

sanitário que exige a suspensão 
temporária das importações de 
carne quando detectado caso 
atípico de EEB. 

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, recebeu 
a notícia da reabertura do 
mercado chinês ontem (13), 
e reafi rmou que vai continuar 
negociando um novo protocolo 
com as autoridades sanitárias 
chinesas.

A doença foi constatada em 
uma vaca de corte, com idade 
de 17 anos. Todo o material de 

A China vai retomar as importações de carne bovina. 

Relator da 
reforma prevê 
economia de 
R$ 1,13 trilhão

O impacto fiscal da refor-
ma da Previdência com as 
alterações propostas pelo 
relator, deputado Samuel Mo-
reira (PSDB-SP), deve ser de
R$ 913,4 bilhões de economia 
em 10 anos. Além desse valor, 
o deputado prevê R$ 217 
bilhões de receitas, também 
em 10 anos, com o fim da 
transferência de recursos do 
FAT para o BNDES.  

Assim, no total, o relator 
prevê economia de R$ 1,13 
trilhão. O governo previa eco-
nomia de R$ 1,236 trilhão, em 
10 anos. O parecer foi lido na 
Comissão Especial da Refor-
ma da Previdência, que ini-
ciou reunião ontem (13) com 
mais de uma hora de atraso. 
No parecer, o relator propõe 
aumento do tempo mínimo 
de contribuição para homens 
de 15 anos para 20 anos, para 
trabalhadores urbanos. 

O tempo de contribuição 
para as mulheres permanece 
em 15 anos. As mudanças no 
Beneficio de Prestação Con-
tinuada (BPC), pago a idosos 
de baixa renda e portadores 
de deficiência, na aposen-
tadoria rural e o modelo de 
capitalização proposto pelo 
governo ficam de fora do pa-
recer. No valor previsto em 10 
anos, também está incluída a 
expectativa arrecadação de 
R$ 50 bilhões com o aumento 
da alíquota da CSLL para ins-
tituições financeiras (ABr).

A produção de ovos de ga-
linha cresceu 6% no primeiro 
trimestre, em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Segundo da-
dos divulgados pelo IBGE, a 
produção de 912,6 milhões 
de dúzias de ovos é a maior 
para um primeiro trimestre 
da série histórica da pesqui-
sa, iniciada em 1984. Apesar 
disso, na comparação com o 
último trimestre do ano pas-
sado, houve queda de 3,1% na 
produção de ovos de galinha.

As Pesquisas Trimestrais 
da Pecuária mostram que 
a aquisição de leite pelas 
unidades que industrializam 
o produto cresceu 3% no 
primeiro trimestre deste ano, 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. A 
aquisição de 6,2 bilhões de 
litros também foi a maior para 
um primeiro trimestre desde 
o início da série histórica, 
em 1997.

Assim como ocorreu com a 
produção de ovos, na compa-

A produção foi de 912,6 milhões de dúzias de ovos.
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Brasil volta a exportar 
carne bovina para China
A China vai retomar as importações de carne bovina do Brasil que estavam suspensas desde o dia 3 de 
junho, por conta da notifi cação de caso atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), detectado 
em Mato Grosso

Outros produtos derivados 
do animal foram identifi cados, 
localizados e apreendidos pre-
ventivamente, não havendo 
ingresso de nenhum produto 
na cadeia alimentar humana 
ou de ruminantes. Não havia, 
portanto, risco para a popula-
ção. A Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) encerrou 
no último dia três, o pedido 
de informações complemen-
tares do Brasil sobre o caso, o 
que mostrou que não há risco 
sanitário. As exportações de 
carne bovina continuaram 
normalmente para os demais 
países (Mapa).

risco específi co para EEB foi 
removido do animal durante 

o abate de emergência e inci-
nerado no próprio matadouro. 

Produção de ovos de galinha 
cresceu no 1º trimestre

ração com o último trimestre 
do ano passado, houve uma 
queda (-7,5%) na aquisição 
de leite.

A aquisição de couro pelos 
curtumes caiu em ambas com-
parações: -2,2% na compara-
ção com o primeiro trimestre 
de 2018 e -5,8% na comparação 
com o último trimestre daquele 
ano. A pesquisa também regis-
tra que o abate de bovinos (7,89 

milhões de cabeças) cresceu 
1,6% na comparação com 
o primeiro trimestre e caiu 
3,6% em relação ao último 
trimestre. No caso dos suínos 
(11,31 milhões), houve altas 
em ambas comparações: 5,5% 
e 1,1% respectivamente. Já o 
abate de frangos (1,45 bilhão) 
registrou quedas de 2% e 
de 2,3%, respectivamente 
(ABr).

Setor de serviços cresceu 0,3% de março para abril
(0,7%). Também houve crescimentos nos serviços 
profi ssionais, administrativos e complementares 
(0,2%) e nos serviços prestados às famílias (0,1%).

Por outro lado, tiveram recuo os transportes, ser-
viços auxiliares aos transportes e correio (-0,6%) 
e os outros serviços (-0,7%). A receita nominal 
do setor de serviços teve crescimentos de 0,8% 
na comparação com março deste ano, de 3,4% 
na comparação com abril do ano passado, de 4% 
no acumulado do ano e 3,4% no acumulado de 12 
meses (ABr).
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A importância da 
Reforma Tributária para 
o mercado de trabalho

Simplifi car a 

arrecadação tributária 

no Brasil é uma 

demanda antiga do 

mercado e que se torna 

cada dia mais urgente

O país está muito atra-
sado nesse aspecto e 
a proposta de reforma 

tributária apresentada pelo 
deputado Baleia Rossi e apro-
vada pela CCJ, tem como uma 
das premissas tornar as regras 
mais simples, trazendo mais 
agilidade para o processo e 
desburocratizando algumas 
etapas na apuração e arrecada-
ção de impostos. O fato é que 
a reforma tributária é quesito 
indispensável para os próxi-
mos anos e ela tem o potencial 
de impactar positivamente no 
mercado, aquecendo assim a 
oferta de empregos.

Existem muitas mudanças 
em discussão, mas a principal 
delas é unifi car cinco impos-
tos e criando o IBS (Imposto 
sobre Operações com Bens e 
Serviços). Esse novo tributo irá 
substituir os tributos federais 
IPI, PIS, Cofi ns, o imposto es-
tadual ICMS e o ISS, imposto 
municipal. O IBS terá carac-
terísticas semelhantes ao IVA 
(Imposto sobre Valor Adicio-
nado), sistema de tributação 
adotado por vários países da 
Europa, Estados Unidos e al-
guns países da América Latina. 

De modo geral, o IBS man-
tém a mesma carga tributária, 
afetando pouco ou nada a 
quantidade de impostos pagos, 
mas torna o sistema menos 
burocrático e ajuda a reduzir 
o contencioso tributário das 
empresas que hoje é gigante 
em função da complexidade 
da tributação. Simplifi car os 
impostos irá reduzir o gasto 
das empresas em tempo e na 
quantidade de erros cometidos 
em função de interpretações 
equivocadas na infinidade 
de regras tributárias hoje 
vigentes. 

Outro grande benefício 
dessa unifi cação é acabar com 
a guerra fi scal entre estados. 
No modelo atual, cada unidade 

federativa disputa de quem 
deve ser o imposto arrecadado, 
se é do estado que produz ou 
do estado que comercializa 
os produtos. Na proposta de 
reforma tributária, o IBS vai ser 
cobrado no destino do produto, 
de forma não cumulativa.

A proposta também prevê 
mudanças na arrecadação do 
imposto de renda de pessoas 
jurídicas. O texto fala ainda em 
reduzir ou eliminar os encargos 
das empresas sobre a folha de 
pagamento, tornando a con-
tratação formal algo atrativo 
para as empresas. Esse item 
especifi co atua diretamente 
na geração de empregos e no 
aquecimento das contrata-
ções. No entanto, a reforma 
como um todo tem potencial 
de aquecer o mercado e trazer 
benefícios para a economia.

Nesse sentido, o mercado 
está com uma expectativa 
alta, já que a simplifi cação 
dos impostos tem potencial 
para atrair investimento es-
trangeiros de empresas que 
sofrem para se adequar ao 
nosso sistema. A unifi cação 
dos impostos torna mais fácil 
investir, montar operação e 
competir em solo brasileiro.

É claro que precisamos espe-
rar para ver como a proposta 
vai passar pela Câmara, além 
das alterações. No momento, a 
prioridade é votar a reforma da 
previdência e essa ainda será 
a prioridade para próximos 
meses. Mas, assim que a previ-
dência for resolvida, a reforma 
tributária ganhará destaque. É 
possível que até o fi nal do ano 
o assunto caminhe. 

Para as empresas que estão 
preocupadas com todas as 
mudanças que irão aconte-
cer, após aprovada a reforma 
tributária, certamente haverá 
um prazo para adequação. 
Portanto, nada de desespero. 
Vamos aguardar o desenrolar 
dessa proposta. 

 
(*) - É advogado, headhunter 

especializado no mercado jurídico 
e sócio da VITTORE Partners, 

consultoria de recrutamento 
especializada nos mercados Jurídico, 

Tributário, Compliance e Relações 
Governamentais.

Bruno Lourenço (*)

O ex-secretário das Relações 
Exteriores, Boris Johnson, 
saiu na frente na disputa pela 
sucessão de Theresa May no co-
mando do Partido Conservador 
e, por consequência, no cargo 
de primeiro-ministro do Reino 
Unido. Em uma votação entre 
parlamentares da legenda on-
tem (13), Johnson recebeu 114 
votos, 71 a mais que o segundo 
colocado, Jeremy Hunt, atual 
chefe da diplomacia britânica, 
com 43.

Em seguida aparecem o se-
cretário de Meio Ambiente Mi-
chael Gove (37), o ex-secretário 
para a Saída da União Europeia 
Dominic Raab (27), o secretário 
do Interior Sajid Javid (23), o 
secretário da Saúde Matt Han-
cock (20), e o secretário do 
Desenvolvimento Internacional 
Rory Stewart (19). A votação 
também decretou a eliminação 
de três candidatos que não 
atingiram a cláusula de barreira 
de 5% dos votos: a ex-líder do 

governo no Parlamento, Andrea 
Leadsom (11), o ex-ministro da 
Imigração, Mark Harper (10) 
e a ex-secretária do Trabalho. 
Esther McVey (nove).

“Estou feliz por ter vencido 
a primeira votação, mas ainda 
temos um longo caminho pela 
frente”, disse Johnson. Os par-
lamentares conservadores rea-
lizarão uma segunda votação na 
semana que vem, e os dois mais 
bem colocados disputarão a pre-
ferência dos fi liados do partido, 
provavelmente no fi m do mês. 

O nome do sucessor de The-
resa May deve ser anunciado na 
semana de 22 de julho. Johnson, 
também ex-prefeito de Lon-
dres, rompeu com a primeira-
-ministra por discordar de sua 
abordagem nas negociações do 
Brexit. Ele foi um dos principais 
cabos eleitorais da campanha 
para tirar o país da UE e ameaça 
sair do bloco sem acordo e sem 
pagar as 39 bilhões de libras 
esterlinas acordadas (ANSA).

Ex-prefeito de Londres recebeu 114 votos na primeira votação.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse, ontem (13), que a inclu-
são de estados e municípios na 
reforma da Previdência será 
uma decisão do Congresso. “É 
uma briga mais interna, me in-
clua fora dessa. Mas parece que 
é uma tendência do Parlamento 
tirar estados e municípios”, 
disse após cerimônia no Pa-
lácio do Planalto. Mesmo que 
o texto não inclua os demais 
entes federativos, eles também 
precisarão fazer as reformas 
nos sistemas de aposentadorias 
de seus servidores. 

“A economia que o ministro 
Paulo Guedes fala é no tocan-
te à área federal. Os estados 
sabem onde apertam seu calo 
e os municípios também, e a 
maioria deles está com pro-
blema e vai ter que fazer uma 
reforma. Poderiam somar-se 
a nós nesse momento, mas 
parece que eles não querem”, 
disse o presidente. A reforma, 
apresentada pelo governo fe-
deral, inclui mudanças no re-
gime geral para trabalhadores 
da iniciativa privada de todo 
o país e nos regimes próprios 

Presidente Jair Bolsonaro, após cerimônia

no Palácio do Planalto.

Caiu a confi ança dos 
supermercadistas no 
governo 

A Pesquisa de Confi ança dos 
Supermercados do estado de 
São Paulo, feita pela Associação 
Paulista de Supermercados 
(APAS), apresentou aumento 
de pessimismo na percepção 
dos supermercadistas com o 
governo no mês de maio. O 
otimismo que, em abril, era de 
85% nas esferas federal e esta-
dual, foi para, respectivamente, 
44% e 22%. A insatisfação pulou 
para 11%, quando se fala da 
administração da presidência 
da República, e 33% para a 
administração do governo do 
estado. Quando se fala do geral, 
em abril o pessimismo era 23% 
e, em maio, subiu para 33%.

“Essa queda na confi ança com 
os governos federal e estadual se 
deve principalmente à demora 
na aprovação da Reforma da 
Previdência. O setor, que estava 
otimista em relação ao tema e 
esperava um destravamento da 
economia já no segundo semes-
tre, agora aguarda por um des-
fecho favorável, mas que ainda 
não tem prazo para acontecer”, 
avaliou o economista da APAS, 
Thiago Berka. 

Por conta de todo este ce-
nário, a confi ança geral caiu 
de 33% em abril para 26% em 
maio. O otimismo com o futuro 
também seguiu a tendência de 
queda e foi para 29% em maio, 
enquanto a neutralidade subiu 
de 41% para 47%, demonstran-
do que os empresários migra-
ram suas perspectivas para um 
patamar de espera, aguardando 
o que está por vir no segundo 
semestre (AI/APAS).
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Os senadores Marcio Bittar 
(MDB-AC) e Eduardo Girão 
(Podemos-CE) apresentaram 
projeto que autoriza a venda 
dos apartamentos funcionais 
utilizados por parlamentares 
e membros do TCU. O projeto 
está em análise na CCJ do Se-
nado. Os autores argumentam 
que os imóveis de propriedade 
do Legislativo exigem elevados 
gastos anuais com manutenção, 
reforma, modernização e com-
pra de eletrodomésticos, entre 
outras despesas cotidianas. 

Além disso, a quantidade 
de moradias existentes não 
atende totalmente aos 594 (513 
deputados e 81 senadores) 
membros do Poder Legislativo 
federal, o que gera problemas 
para alcançar um “delicado 
equilíbrio entre os parlamenta-
res”. Atualmente, o Congresso 
Nacional gasta pelo menos R$ 
21 milhões por ano para manter 
os 504 apartamentos funcionais 
de seus membros.

“O Brasil caminha para um 
pé no chão, para uma redução 
de gastos, deixar a máquina 
cada vez mais voltada para as 
atividades básicas da popula-
ção, o que a população quer, 
que é educação, saúde, segu-

Projeto apresentado por Marcio Bittar e

Eduardo Girão está na CCJ do Senado.

Instalação obrigatória de 
câmeras em vans escolares

O projeto que obriga os veículos de transporte escolar a 
instalar câmeras de vídeo que captem imagens internas foi 
aprovado, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A 
proposta, do senador Paulo Paim (PT-RS), recebeu parecer 
favorável do relator, senador Styvenson Valentim (Podemos-

-RN). O período de armazenamento das imagens, pela 
instituição pública ou privada responsável pelo transporte, 
deverá ser de pelo menos 180 dias. 

Em sua justifi cação, Paim lembra o aumento do número 
de casos de abusos, maus-tratos e tratamento inconveniente 
ocorridos no interior dos veículos de transporte escolar, as 
chamadas vans escolares. Para ele, a presença de câmeras 
de fi lmagem deve coibir a ocorrência do ataque a crianças 
e adolescentes. Quando já ocorrido o episódio de violência, 

as imagens terão valor investigatório e probatório às auto-
ridades encarregadas de apurar os delitos.

O senador Styvenson também acredita que o monito-
ramento interno das vans por câmeras de vigilância será 
importante para combater casos de violência dentro do 
transporte escolar. A emenda oferecida pelo relator fez 
apenas uma correção na redação do texto. O projeto recebeu 
decisão fi nal da CAS e, se não houver recurso para o Plená-
rio, seguirá direto para a análise da Câmara (Ag.Senado).

 Lava Jato é 
‘vítima de 

conspiração’
O senador Alvaro Dias 

(Podemos-PR) entende 
que, nos diálogos revelados 
entre o ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, e o procurador 
da República, Deltan Dallag-
nol, não há nada que possa 
comprometer a Operação 
Lava Jato. Ele confi rmou sua 
avaliação de que a operação 
surgiu como esperança de 
uma nova Justiça no país, 
mas que, desde o início, é 
vítima de uma conspiração 
para minar sua credibilidade.

“Mais do que nunca, agora 
a conspiração se faz pre-
sente. Quando uma invasão 
criminosa, bisbilhotando a 
intimidade de duas autori-
dades de prestígio nacional, 
afronta a nossa inteligência, 
pratica aquela tentativa de 
desqualifi car quem denuncia 
e quem julga na esperança 
de absolver os criminosos”, 
disse. Para ele a legislação 
atual é moderna, ao estabe-
lecer, segundo ele, a intera-
ção entre agentes públicos 
encarregados de investigar, 
julgar e condenar os crimi-
nosos (Ag.Senado).
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Em 1819, depois de déca-
das de estudo em Portu-
gal, ele desembarcou na 

cidade do Rio de Janeiro para, 
posteriormente, se tornar o 
“Patriarca da Independência” 
brasileira. O presidente da 
Casa, Rodrigo Maia, destacou 
que Bonifácio possuía “elevado 
senso político” e contribuiu de 
maneira inestimável à nação 
brasileira. 

Maia lembrou que o patriarca, 
nascido em São Paulo em 1763, 
defendia o fi m da escravidão, a 
independência do País, a defesa 
do território brasileiro, além da 
integração dos índios à socieda-
de. “A coerência das ideias dele 
garantiu a vitória do movimento 
libertário e, não por outra razão, 
adquiriu o epíteto de ‘Patriarca 
da Independência’”, comentou 
o presidente da Câmara.

Um dos autores do pedido 
para a realização da solenidade, 
deputado Enrico Misasi (PV-
-SP) ressaltou que é preciso 
resgatar os episódios de valor 
da história do País. “Queremos, 

Além da independência, Bonifácio defendeu o fi m da escravidão.
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Câmara celebra 200 anos do 
retorno ao Brasil de José Bonifácio
A Câmara realizou sessão solene ontem (13) para celebrar os 200 anos do retorno de José Bonifácio de 
Andrada e Silva ao Brasil

sem ingenuidades, focar nos 
grandes personagens e nas 
grandes passagens que nos fa-
zem ter orgulho da nossa pátria 
e desejar servi-la”, declarou 
Misani, que é presidente da co-
missão especial curadora sobre 

a comemoração dos 200 anos da 
Independência do Brasil.

O historiador Eduardo Bueno 
disse que é importante come-
morar as datas signifi cativas, 
mas destacou que “comemorar” 
não signifi ca necessariamente 

festejar e, sim, rememorar cole-
tivamente. Ele acrescentou que 
a história nos serve de espelho, e 
que se estivesse vivo, José Boni-
fácio seria um defensor do meio 
ambiente e adoraria discutir os 
temas atuais (Ag.Câmara).

Deixar ‘estados fora da reforma’ 
é decisão do Congresso

de servidores públicos federais. 
Prevê ainda que as mudanças 
sejam estendidas aos servido-
res estaduais e municipais.

“O que chega para mim é que 
alguns governadores querem 
aprovar a reforma da Previ-
dência, mas de modo que seus 
parlamentares votem contra 
porque não querem sofrer 
desgaste. Toda batalha, algum 
desgaste tem”, argumentou 

Bolsonaro. “Logicamente, 
temos que olhar para todos 
os entes federados, mas como 
uma parte considerável ou 
alguns governadores não 
entendem dessa maneira, o 
desgaste vai para eles”. Tam-
bém disse que a capitalização 
interessa ao governo. “Gosta-
ríamos que fosse mantida e 
vamos lutar nesse sentido”, 
ressaltou (ABr).

Johnson larga na 
frente na disputa

pela sucessão de May
Proposta a venda de apartamentos 

funcionais de parlamentares

rança, habitação. E não fi car 
se preocupando com situação 
de imóvel, de estar pagando 
manutenção, zeladoria e guar-
das. Porque tudo isso é pago 
com o dinheiro da população”, 
justifi cou Girão.

O projeto modifi ca a lei da 
alienação de bens imóveis re-
sidenciais de propriedade da 
União, aprovada no governo 
do ex-presidente Fernando 
Collor e que permitiu a venda 
de milhares de imóveis funcio-
nais. Mas, ao contrário do que 
ocorreu na época, não haverá 

preferência de compra pelos 
atuais ocupantes. 

Caso a proposta seja aprova-
da, não poderão ser vendidos os 
imóveis residenciais utilizados 
pelos presidentes do Senado e 
da Câmara, pelos ministros do 
STF e demais tribunais superio-
res, pelo PGR e subprocurado-
res-gerais do MPF, do Trabalho 
e Militar. Segundo Girão, os 
membros do TCU, assim como 
os parlamentares, recebem pro-
ventos sufi cientes — além de 
auxílio-moradia — para alugar 
uma boa estadia (Ag.Senado).
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CNPJ/MF 62.011.788/0001-99
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)
Ativo Nota      2018      2017
Circulante  157.490  124.687
Caixa e equivalentes de caixa 3 516 1.014
Contas a receber 4 117.111 87.345
Estoques 5 1.624 2.122
Impostos a recuperar 6 17.310 16.681
Adiantamentos 7 20.334 17.277
Outros créditos consórcios 298 -
Despesas antecipadas 296 248
Ativo Não Circulante  263.193  273.610
Realizável a Longo Prazo  119.454  116.391
Contas a receber 4 91.964 91.964
Contas correntes consórcios 8 1.983 -
Cauções e Depósitos Judiciais 4.664 3.584
Impostos diferidos 17 6.769 6.769
Propriedade para investimento 14.074 14.074
Imobilizado 9  143.739  157.219

Total do Ativo 420.683 398.297

Demonstração do Resultado do Exercício e Resultado Abrangente para
os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Passivo Nota      2018      2017
Circulante    73.671    69.622
Empréstimos financiamentos 10 4.789 7.107
Fornecedores e contas a pagar 11 21.267 15.004
Obrigações trabalhistas e encargos 12 21.780 26.004
Impostos e contribuições a recolher 13 25.835 21.507
Passivo Não Circulante  109.542    83.933
Exigível a Longo Prazo
Partes relacionadas 800 800
Contas correntes consórcios 8 1.183 -
Empréstimos financiamentos 10 2.791 2.030
Impostos e contribuições a recolher 13 104.580 81.036
Provisões - Consórcios 188 67
Patrimônio Líquido  237.470  244.742
Capital social 14 120.000 120.000
Reserva para aumento de capital 13.477 13.477
Reservas de lucros 7.457 7.457
Ajuste da avaliação patrimonial 139.767 139.767
Prejuízos acumulados   (43.231)   (35.959)
Total do Passivo 420.683 398.297

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Receitas Operacionais Nota      2018      2017
Receita líquida de serviços e mercadorias 15 295.753 236.037
(-) Custos dos serviços prestados 16 (284.071) (261.022)
Prejuízo bruto 11.682 (24.985)
Despesas Operacionais
Despesas tributárias (892) (1.029)
Receitas financeiras 567 35
Despesas financeiras 17 (18.500) (16.284)
Outras receitas (despesas)       (129)       (465)

(18.954) (17.743)
Prejuízo Líquido antes dos impostos (7.272) (42.728)
Provisão para IRPL e CSLL diferido 18            -     6.769
Prejuízo Líquido do Exercício (7.272) (35.959)
Prejuízo líquido por cota de capital (0,06) (0,30)
Demonstração do Resultado Abrangente
Outros resultados abrangentes - -
Registros e efeitos relacionados
  aos resultados abrangentes            -            -
Total do resultado abrangente do exercício (7.272) (35.959)

Capital Ajuste Avaliação Reserva para Reserva Prejuízos
   Social         Patrimonial Aumento Capital de Lucros Acumulados       Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 55.087 2.288 13.477 67.236 - 138.088
Aumento de capital 64.913 - - (64.913) - -
Ajustes de exercícios anteriores - - - 1.173 - 1.173
Lucro do exercício - - - - 3.961 3.961
Proposta para destinação dos lucros:
  Reserva de lucros acumulados - - - 3.961 (3.961) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016  120.000                  2.288               13.477 7.457                 -  143.222
Estorno da reserva de reavaliação - (2.288) - - - (2.288)
Ajuste da avaliação patrimonial - 139.767 - - - 139.767
Prejuízo do exercício            -                        -                       - -        (35.959)   (35.959)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 120.000 139.767 13.477 7.457 (35.959) 244.742
Prejuízo do exercício            -                        -                       - -          (7.272)    (7.272)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 120.000 139.767 13.477 7.457 (43.231) 237.470

Fluxos de caixa das atividades operacionais      2018      2017
Prejuízo antes dos impostos (7.272) (42.728)
Ajustes para conciliar o resultado às
  disponibilidades geradas pelas atividades:
Depreciação e amortização 13.372 15.699
Valor residual de baixa do ativo imobilizado 779 577
Constituição de provisão        121          67
Prejuízo antes dos impostos ajustado 6.999 (26.385)
(Aumento) ou redução das contas do ativo:
Contas a receber (29.766) 21.414
Estoques 498 1.359
Impostos a recuperar (629) (6.429)
Adiantamentos (3.057) (2.090)
Despesas antecipadas (48) (79)
Outros créditos consórcios (298) -
Cauções e depósitos judiciais (1.080) (1.054)
Aumento ou (redução) das contas do passivo:
Fornecedores e contas a pagar 6.263 (8.856)
Obrigações trabalhistas e encargos (4.224) (13.110)
Impostos e contribuições a recolher    27.872    43.482

Caixa proveniente nas atividades operações     2.530     8.252
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado       (671)    (6.501)

Caixa aplicado nas atividades de investimento       (671)    (6.501)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aquisição/pagamentos de empréstimos líquido (1.557) (1.972)
Contas correntes consórcios (800)
Empréstimos de parte relacionada            -        800

Caixa aplicado nas atividades de financiamento    (2.357)    (1.172)
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa       (498)        579
No início do exercício 1.014 435
No final do exercício        516     1.014

Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa (498) 579

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado).

1. Contexto operacional: A Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., estabele-
cida à Rua Eduardo Ferragut, nº 55 - Bairro Pinheirinho - Vinhedo - SP, funda-
da em 23/11/1989, inscrita na JUCESP sob o NIRE 35209008163, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 62.011.788/0001-99, tem por objeto social: o estudo, pro-
jeto, direção, fiscalização, manutenção e execução de coleta e transporte
de resíduos sólidos, em suas várias formas e tipos e correlatos; a limpeza,
asseio, conservação, manutenção de imóveis, vias, logradouros e correla-
tos; a limpeza, asseio, conservação, manutenção, serviços de processa-
mento de roupas, serviços de nutrição e dietética de hospitais e demais
serviços de saúde; a operação de usinas de reciclagem e compostagem e
serviços afins; a operação e manutenção de sistemas de destinação final de
lixo e demais serviços correspondentes; a aplicação de produtos saneantes
domissanitários e afins; serviços de saneamento básico urbano e rural, pre-
venção e recuperação do meio ambiente e afim; o planejamento, consultoria
e assessoria técnica ambiental, sanitária, civil e demais serviços correlatos;
serviços de construção civil, em suas diversas modalidades; a locação,
conserto de carrocerias especiais, bem como de seus componentes, aces-
sórios e equipamentos correspondentes; a compra, venda e administração
de imóveis próprios e serviços afins; a dedetização e desratização; e execu-
ção de serviços públicos por concessão, permissão, empreitada ou outra
forma de contratação. 2. Apresentação das demonstrações e principais
práticas contábeis: 2.1. Base de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras da Sociedade findas em 31/12/2018 e 2017 foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas
introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). Todas as informações apresentadas em
Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo possível, exceto quan-
do indicado de outra forma. As demonstrações financeiras do exercício findo
em 31/12/2018 foram aprovadas pela diretoria da Sociedade em 24/04/2019.
2.2. Apuração do resultado: O resultado das operações (receitas, custos e
despesas) são apurados de acordo com o princípio da competência de exer-
cícios. As receitas de prestação de serviço são reconhecidas no resultado
quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. 2.3. Caixa
e equivalentes de caixa: Representadas por valores de liquidez imediata e
com vencimento original de até 90 dias, apresentadas ao custo de aquisição,
mais rendimentos incorridos até as datas dos balanços, e ajustadas, quando
aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil.
2.4. Contas a receber: As contas a receber de clientes são registradas e
mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses
créditos. 2.5. Estoques: Os estoques são compostos por materiais de manu-
tenção, materiais de consumo da operação e equipamentos de proteção in-
dividual (EPI), avaliados ao custo médio de aquisição, não excedendo o seu
valor de mercado. 2.6. Imobilizado: É registrado pelo custo de aquisição e
as depreciações foram computadas pelo método linear e reconhecidas no
resultado do exercício de acordo com as taxas informadas na Nota Explica-
tiva nº 9. 2.7. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um
ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando a Sociedade possui uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que
um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são regis-
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ati-
vos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrá-
rio, são demonstrados como não circulantes. 2.8. Ajuste a valor presente de
ativos e passivos: A Sociedade não pratica transações significativas de
vendas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das
obrigações estão mensurados nas datas de encerramento dos exercícios
por valores próximos aos respectivos valores presentes. 2.9. Imposto de
renda e contribuição social: O IRPJ e a CSLL do exercício estão constitu-
ídos com base no lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões previs-
tas na legislação fiscal. Os impostos diferidos sobre prejuízos fiscais são
reconhecidos somente quando há perspectivas de lucro tributável no curto
prazo. O cálculo dos impostos e contribuições é baseado nas alíquotas vi-
gentes na data de encerramento das demonstrações financeiras. O IRPJ
calculado a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de adicional
de 10% sobre o lucro que ultrapassar o valor anual de R$ 240 mil. A Contri-
buição Social Sobre o Lucro é calculada a alíquota de 9%. 2.10. Ativos e
passivos contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis para
registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais
são as seguintes: (i). Ativos contingentes são reconhecidos somente quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julga-
do. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em
nota explicativa; (ii). Passivos contingentes são provisionados quando as
perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados
como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os
passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisio-
nados e nem divulgados; e (iii). Obrigações legais são registradas como
exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxi-
to, de processos em que a Sociedade questionou a inconstitucionalidade de
tributos. 2.11. Instrumentos financeiros: Reconhecimento inicial e mensu-
ração: Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor
justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis
à sua aquisição ou emissão exceto no caso de ativos e passivos financeiros
classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, quando tais
custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Os principais
ativos financeiros reconhecidos pela Sociedade são: caixa e equivalentes
de caixa, títulos e valores mobiliários e contas a receber de clientes. Esses
ativos foram classificados nas categorias de ativos financeiros a valor justo
por meio de resultado e empréstimos e recebíveis. Os principais passivos
financeiros são: contas a pagar e fornecedores. Mensuração subsequente -
A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data
do balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas
seguintes categorias de ativos e passivos financeiros: ativo financeiro ou
passivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado, inves-
timentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, emprésti-
mos e financiamentos e ativos financeiros disponíveis para venda. Os ativos
e passivos financeiros da Sociedade foram classificados nas seguintes ca-
tegorias: Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado - Ativos
financeiros a valor justo por meio do resultado incluem instrumentos financei-
ros mantidos para negociação designados no reconhecimento inicial a valor
justo por meio do resultado. São classificados como mantidos para negocia-
ção se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. Ativos fi-
nanceiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reco-
nhecidas na demonstração do resultado. Os juros, correção monetária e as
variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no re-
sultado quando incorridos. Esta categoria possui basicamente caixa e equi-
valentes de caixa e títulos e valores mobiliários. Empréstimos e recebíveis
- Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pa-
gamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após
a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo
amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva),
menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calcu-
lado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e
taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é
incluída na demonstração do resultado na linha de receita operacional para
as vinculadas as atividades comerciais da Sociedade e receita financeira
para as dessa natureza. As perdas por redução ao valor recuperável são
reconhecidas no resultado como despesa administrativa para as vinculadas
as atividades comerciais da Sociedade e como despesa financeira para as
dessa natureza. Passivos financeiros pelo custo amortizado - Após reco-
nhecimento inicial, são mensurados subsequentemente pelo custo amortiza-
do, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são re-
conhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passi-
vos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de
juros efetivos. Estas duas categorias são compostas basicamente por con-
tas a receber e valores a pagar a fornecedores. Um ativo financeiro é baixado
quando: (i) os direitos de receber fluxo de caixa do ativo expirarem; e (ii) a
Sociedade transferir os seus direitos de receber o fluxo de caixa do ativo ou
assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos,
sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”;
e (a) a Sociedade transferir substancialmente todos os riscos e benefícios
relativos ao ativo, ou (b) a Sociedade não transferir nem reter substancial-
mente todos riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle
sobre o ativo. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for
revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for
substituído por outro do mesmo montante com termos substancialmente di-
ferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos cor-
respondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.
2.12. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de
caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o Pronunciamento
Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa que

ocorreram nos exercícios apresentados.
3. Caixa e equivalente de caixa      2018      2017
Caixa 66 34
Bancos 81 798
Aplicações Financeiras        369        182

516 1.014
O caixa e equivalentes de caixa da Sociedade está composto por saldo de
depósitos bancários à vista, aplicações financeiras de curto prazo, em sua
maioria em CDB, e fundo de investimento.
4. Contas a receber      2018      2017
Clientes (i) 180.508 151.670
Cliente Consórcio Sorocaba Ambiental 2.066 1.980
Cliente Consórcio Trevo Ambiental 2.803 -
Receitas a faturar (ii) 23.699 25.660
Receitas a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 2.163 -
Receitas a faturar Consórcio Trevo Ambiental     4.037            -

209.076 179.310
     2018      2017

Circulante 117.111 87.345
Não circulante    91.965    91.965

209.076 179.310
(i) Refere-se a faturamentos correspondentes ao fornecimento de serviços,
principalmente a órgãos públicos. (ii) Refere-se a faturamentos relativo a
medições de fornecimento de serviços a faturar, principalmente a órgão pú-
blicos. A abertura do saldo a receber de clientes em 31/12/2018 e 2017 pelos
seus vencimentos estão assim demonstrados:      2018      2017
A Vencer 102.069 35.716
Vencidos de 1 a 30 dias 8.535 4.065
Vencidos de 31 a 60 dias 482 1.913
Vencidos de 61 a 90 dias 1.260 660
Vencidos de 91 a 120 dias 867 3
Vencidos de 121 a 150 dias 3.801 910
Vencidos de 151 a 180 dias 6 6
Vencidos de 181 a 365 dias 91 3.418
Vencidos há mais de um ano    91.965    91.965

209.076 179.310
A Administração da Sociedade optou por não contabilizar a provisão para
créditos de liquidação duvidosa para os títulos vencidos de longa data em
suas demonstrações financeiras em 31/12/2018 e de 2017, por entender que
todos os clientes são órgãos públicos e que todos têm ciência de que os
serviços foram executados e atestados a cada medição. Todavia, a liquida-
ção das notas fiscais nem sempre ocorrem nos vencimentos pactuados, o
que provoca a soma de altos valores em aberto no contas a receber, o que
leva a Litucera cobrar, de não prescrever o direito ao crédito.
5. Estoques      2018      2017
Estoque de Materiais Diversos 869 986
Estoque de Materiais para Manutenção 612 945
Estoque Manutenção Predial Prevenção 40 57
Outros estoques        104        134

1.624 2.122
6. Impostos a recuperar      2018      2017
ICMS a recuperar 8.223 8.223
IRRF a compensar 2.083 2.151
IRPJ Antecipação - 305
PIS 101 101
Cofins 467 467
IRPJ pago a maior 3.380 3.310
CSLL paga a maior 1.561 991
Retenções PIS Cofins CSLL 26 585
Antecipações PERT 424 548
Impostos a recuperar Consórcios      1.046            -

17.310 16.681
7. Adiantamentos      2018      2017
Adiantamentos a fornecedores 19.812 16.801
Adiantamentos a empregados        522        476

20.334 17.277
8. Conta correntes de consórcios      2018      2017
Contas correntes ativas:
Consórcio Trevo Ambiental 1.590 -
Consórcio Trevo Ambiental - Lucros 188 -
Consórcio Trevo Ambiental - Nota débito        205            -

1.983 -
9. Imobilizado Saldo Transfe- Saldo

inicial 2018 Adições Baixas    rência final 2018
Terrenos - custo 2.091 - - - 2.091
Terrenos -
  Avaliação patrimonial 6.319 - - - 6.319
Edificações - custo 6.898 - - - 6.898
Edificações -
  Avaliação patrimonial 3.130 - - - 3.130
Aterro Sanitário - custo 2.181 - - - 2.181
Aterro Sanitário -
  Avaliação patrimonial 117.744 - - - 117.744
Máquinas e
  Equipamentos 24.360 528 (299) - 24.589
Veículos 44.878 104 (100) - 44.882
Ferramentas 92 - - - 92
Softwares 480 - - - 480
Móveis e Utensílios 3122 12 (5) - 3.129
Equipamento
  Processamentos dados 1348 22 - - 1.370
Equipamentos de telefonia 48 - - - 48
Imobilizado Consórcio
  Sorocaba Ambiental 5.463 - (609) - 4.854
Imobilizado Consórcio
  Trevo Ambiental                 -           5          -           -             5

218.154 671 (1.013) - 217.812
Saldo Transfe- Saldo

inicial 2018 Adições Baixas   rência final 2018
Edificações - custo 1.167 313 - - 1.480
Edificações -
  Avaliação patrimonial 125 125 - - 250
Aterro Sanitário - custo 981 437 - - 1.418
Aterro Sanitário -
  Avaliação patrimonial 4.060 4.060 - - 8.120
Máquinas e
  Equipamentos 10.136 2.395 (145) - 12.386
Veículos 38.356 4.599 (84) - 42.871
Ferramentas 50 8 - - 58
Softwares 387 59 - - 446
Móveis e Utensílios 2.140 229 (5) - 2.364
Equipamento
  Processamentos dados 1.170 99 - - 1.269
Equipamentos de telefonia 21 4 - - 25
Imobilizado Consórcio
  Sorocaba Ambiental 2.342 1.044 - - 3.386

       60.935   13.372     (234)           -      74.073
Imobilizado líquido 157.219 - - - 143.739
A Administração da Sociedade decidiu em 01/01/2017 (data da transi-
ção) pela adoção inicial do pronunciamento contábil CPC 27 e CPC 28
reclassificando a propriedade mantida para investimento e procedendo a
avaliação patrimonial de seus imóveis de acordo com as prerrogativas
determinadas nos pronunciamentos contábeis CPC 27 - Ativo Imobilizado,
CPC 28 - Propriedade para Investimentos e Interpretação do CPC - ICPC 10.
O montante de R$ 139.767 mil reconhecido no patrimônio líquido representa
o valor das avaliações dos imóveis sem a dedução dos impostos incidentes
(IRPJ e CSLL) que não foram diferidos.
10. Empréstimos e financiamentos      2018      2017
Empréstimos - Capital de giro (i) 1.848 4.553
Financiamentos (ii) 3.501 1.246
Arrendamento mercantil (ii) 56 367
Financiamentos Consórcio Sorocaba Ambiental     2.175     2.971

7.580 9.137
Circulante 4.789 7.107
Não circulante     2.791     2.030

7.580 9.137
(i) Compreendem operações de capital de giro, os empréstimos captados
para atender à necessidade de fluxo de caixa da Sociedade, adquiridos pela
taxa média de 13,35% de juros a.a. (ii) Compreendem operações exclusiva-
mente de financiamentos e leasing para aquisição de veículos e equipamen-
tos necessários na utilização da operação da prestação dos serviços da
Sociedade, adquiridos pela taxa média de 3,40% e 9,05% de juros a.a., res-
pectivamente. 11. Fornecedores e contas a pagar: Referem-se as obriga-
ções a pagar de bens ou serviços adquiridos para utilização na prestação de
serviços da Sociedade.      2018      2017
Fornecedores 14.230 13.619
Fornecedores Consórcio Sorocaba Ambiental 1.137 403
Fornecedores Consórcio Trevo Ambiental 2.362 -
Contas a pagar 531 275
Alugueis e locações 987 94

     2018      2017
Honorários advocatícios 54 32
Contribuições sindicais 496 571
Outras contas a pagar     1.470          10

21.267 15.004
A abertura do saldo a pagar com os fornecedores em 31/12/2018 e 2017
pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:      2018      2017
A Vencer 10.089 10.016
Vencidos de 1 a 30 dias - 322
Vencidos de 31 a 60 dias 5.219 194
Vencidos de 61 a 90 dias 937 76
Vencidos de 91 a 120 dias 218 19
Vencidos de 121 a 150 dias 470 21
Vencidos de 151 a 180 dias 153 174
Vencidos de 181 a 365 dias 641 69
Vencidos há mais de um ano     3.540     4.113

21.267 15.004
12. Obrigações trabalhistas e encargos sociais      2018      2017
Salários a pagar 4.717 3.644
INSS a recolher 2.645 5.414
FGTS a recolher 1.199 4.117
Pensão alimentícia 11 25
Rescisões a pagar 832 2.027
Provisão de férias e encargos 9.628 9.684
Obrigações trabalhistas Consórcio Sorocaba Ambiental 790 1.078
Obrigações trabalhistas Consórcio Trevo Ambiental 1.928 -
Outras          29          15

21.780 26.004
13. Impostos e contribuições a recolher      2018      2017
PERT Previdenciários e demais débitos 105.353 73.654
Cofins a recolher 9.161 11.309
PIS a recolher 1.988 2.595
Cofins Diferida 7.735 9.172
PIS Diferido 1.679 1.991
ISSQN 686 795
IRPJ 667 284
CSLL 158 158
Impostos e contribuições retidos na fonte 442 1.939
Obrigações tributárias Consórcio Sorocaba Ambiental 1.163 643
Obrigações tributárias Consórcio Trevo Ambiental 1.357 -
Outras          26           4

130.415 102.544
Circulante 25.835 21.508
Não circulante  104.580    81.036

130.415 102.544
14. Patrimônio líquido: 14.1. Capital social: O capital social integralizado
em 31/12/2018 e 2017 é de R$120.000 mil (cento e vinte milhões de reais)
sendo composto por 120.000.000 quotas por R$1,00 cada uma, assim distri-
buídas: 2018 e 2017
Sócios       %        Quotas          R$
Osvaldo Vieira Correa 51% 61.200.000 61.200
Jaime Joaquim Gonçalves    49%   58.800.000    58.800

100% 120.000.000 120.000
15. Receita líquida      2018      2017
Receita de prestação de serviços 234.909 225.722
Prestação de serviços Consórcio Sorocaba Ambiental 26.687 19.298
Prestação de serviços Consórcio Trevo Ambiental 22.471 -
Serviços a faturar 34.047 18.030
Serviços a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 1.026 393
Serviços a faturar Consórcio Trevo Ambiental 3.462 -
Revenda de mercadorias 14 60
Receita bruta 322.616 263.503
(-) Impostos incidentes sobre serviços (19.124) (24.697)
(-) Impostos incidentes Consórcio Sorocaba Ambiental (3.698) (2.750)
(-) Impostos incidentes Consórcio Trevo Ambiental (3.202) -
(-) Impostos incidentes sobre revendas (2) (19)
(-) Glosas Consórcio Trevo Ambiental (837) -
Deduções da receita bruta   (26.863)   (27.466)
Receita líquida 295.753 236.037
16. Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

     2018      2017
Custos com pessoal 130.881 136.819
Serviços de terceiros 19.916 18.858
Locações de veículos, máquinas e equipamentos 23.720 14.310
Locações de imóveis 1.284 1.415
Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos 22.378 17.718
Combustíveis e lubrificantes 22.683 18.808
Depreciações e amortizações 13.990 15.699
Insumos 11.459 14.747
Outros custos 4.749 7.474
Custos do Consórcio Sorocaba Ambiental 12.287 13.287
Custos do Consórcio Trevo Ambiental 14.598 -
Custos administrativos Consórcio Sorocaba Ambiental 2.925 1.887
Custos administrativos Trevo Sorocaba Ambiental 3.194 -
Custos das mercadorias revendidas           8            -

284.071 261.022
17. Despesas financeiras      2018      2017
Despesas bancárias 892 2.278
Descontos concedidos - 1.353
Juros sobre empréstimos e financiamentos 754 1.293
Juros sobre fornecedores 515 1.153
Juros sobre tributos 15.681 9.887
IOF 169 320
Despesas financeiras Consórcio Sorocaba Ambiental 425 -
Despesas financeiras Consórcio Trevo Ambiental          64            -

18.500 16.284
18. Provisão para IRPJ e CSLL      2018      2017
Lucro antes da tributação  7.272 42.728
(+/-) Outras adições/exclusões            -   (22.819)
(=) Base de cálculo 7.272 19.909
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34%
Imposto de Renda e Contribuição social calculado  (2.472) (6.769)
Incentivo fiscal (PAT e Incentivo a cultura)             -            -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.472 6.769
19. Cobertura de seguros: A Sociedade mantém seguros, segundo a cober-
tura contratada, consideradas suficientes conforme determinado nos contra-
tos firmados com os órgãos públicos para cobrir eventuais riscos sobre seus
ativos e/ou responsabilidades. As premissas adotadas, dada a sua nature-
za, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras,
consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. 20. Instrumentos financeiros e riscos operacionais: a) Valoriza-
ção dos instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de
ativos e passivos financeiros da Sociedade foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avalia-
ções, estabelecidas pela Administração. Entretanto, considerável julgamen-
to foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a es-
timativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as es-
timativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodolo-
gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização esti-
mados. Os instrumentos financeiros estão descritos a seguir, bem como os
critérios para sua valorização: • Caixa e equivalente de caixa (Nota Expli-
cativa nº 3): os saldos em conta corrente mantidos em bancos de primeira
linha têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis; • Forne-
cedores (Nota n° 10): os valores reconhecidos representam dividas em reais
dos valores de aquisição de mercadorias e serviços; • Empréstimos e finan-
ciamentos (Nota Explicativa nº 10): os valores de mercado para os emprés-
timos e financiamentos são idênticos aos dos saldos contábeis, sendo atu-
alizados conforme cláusulas previstas nos contratos.

Osvaldo Vieira Correa
Diretor - CPF 073.605.411-15

Claudio Ciro Kiyohashi
Contador - CRC 1SP162608/O-9

13ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0095273-70.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIO VICENTE JORGE 
FANUCCHI (CPF. 295.002.668-06), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada 
por ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia foi determinada, nos termos do art. 
513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a 
quantia de R$ 10.810,89 (valor em 16/10/2018), 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. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/DP), RODRIGO DE ANDRADE BERNARDINO (OAB 208159/SP) 

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 0022657-41.2011.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAFAEL FERREIRA DE LIMA, Brasileiro, Solteiro, RG 35186140, CPF 
347.153.658-20, Rua Nova Araca, 237, Vila Mirante, CEP 02957-080, São Paulo - SP , que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de C. Módulo - Cooperativa de Trabalho de 
Professores e Auxiliares de Administração Escolar, alegando em síntese: lhe ajuizou uma ação 
Monitória, também contra a Daniela Ferreira de Lima (já citada as fls. 68), objetivando o recebimento 
de R$ 9.384,06 (Out/2011), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes e não pago. Estando o correquerido em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandato inicial em título executivo, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de Revelia (art. 257, IV, do CPC) . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2018. 

25ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0069918-
92.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a 
ALEX CORDEIRO LYRA, CPF 226.872.308-98, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por VSTP EDUCAÇÃO LTDA. Encontrando-se o executado em 
lugar ignorado, foi determinada, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$30.070,68 (valor em 
14/09/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica advertido, ainda, que nos termos do artigo 
525 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019 
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Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 25/06/2019  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 27/06/2019  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: Apartamento nº 241

DATA DOS LEILÕES  1º Leilão: dia 25/06/2019, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 27/06/2019, às 10:10 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE
FELIPE BITTENCOURT DE OLIVEIRA, 

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

DOS VALORES 1º leilão: R$ 
822.434,02 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos) 2º leilão: R$ 
505.275,53 (quinhentos e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), calcula

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

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

EDITAL DE CITAÇÃO Proc.1021821-84.2016.8.26.0001  Prazo 20 dias A Dr.(a) Ana L Carolina Della
Latta Camargo Belmudes Juíza de Direito  da 7º Vara Cível do Foro Regional de Santana FAZ SABER a
THAIS CELIDONIO TINOCO CPF nº 279.150.028-64 e aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar, que IENSC - INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO, ajuizou
ação monitória em face, objetivando o recebimento de mensalidade escolar, no total R$ 4.104,05
(atualizado 22/07/2016). Estando o réu em local incerto e não sabido, fica citado para os termos da ação,
bem como para que, no prazo de 15 dias, a contar do decurso do prazo deste edital, ofereça embargos
monitórios ou pague a importância com honorários de 5%  do valor da causa e em caso de cumprimento
voluntário, haverá isenção das custas. Assim, para que produza seus efeitos de direito, é expedido o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 13/09/2018.   (13 e 14)

AKM - Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ Nº 61.531.794/0001-04 - NIRE Nº 35300330609

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 10/04/2019. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.910, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presi-
dência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian, Diretor
Presidente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian, para Secretário. Inici-
ando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação deixou de
ser publicado de conformidade com o disposto no parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 124
da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos
constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas presen-
tes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Delibe-
rações:  Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demons-
trações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, documentos esses devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial na edi-
ção do dia 23 de março de 2019 e  no Jornal Empresas & Negócios na edição  do dia
23/25 de março de 2019, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que
trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303,
de 31/10/2001.  Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr.
Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia.  São Paulo, 10 de
abril de 2019. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretá-
rio. Acionistas: André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da
Silveira.  A presente é copia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian
- Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário.  JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 217.046/19-8, em 23/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MSJM - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ Nº. 07.848.846/0001-25 e NIRE Nº 35300338332

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 10/04/2019. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital do
Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital
Social, conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença.
Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos
Estatutos, a Sra. Vanda Kissajikian Mordjikian, Diretora Presidente da empresa, que
convidou a mim, Suely Kissajikian da Silveira, para Secretária. Iniciando-se os traba-
lhos, informou a Sra. Presidente que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de
conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124, da Lei 6.404/76.
Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da
“Ordem do Dia”, tendo, no final, sido deliberado pelos acionistas presentes, por unani-
midade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: - Foi
aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
documentos esses devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios, nas edições do dia 22 de março de 2019, sendo dispensado
o aviso aos acionistas, face ao que trata o Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 133, da
Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como
ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois
de lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas representando a totalida-
de do capital social, dando a Sra. Presidente por encerrada a Assembleia. São
Paulo, 10 de abril de 2019. Vanda Kissajikian Mordjkikian - Presidente da Mesa.
Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: André Kissajikian; Companhia
Iniciadora Predial, representada por seu Diretor Superintendente, Antranik
Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Vanda Kissajikian Mordjikian - Presidente
da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 217.719/19-3, em 23/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31/01/2019
Data, Hora e Local: 31/01/2019, às 18 horas, na sede social. Presença: Totalidade do ca-
pital social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira
Carmona. Deliberações: 1. Aprovar a renúncia dos seguintes membros da Diretoria: Diretor
Financeiro, Sérgio Amaral de Almeida e Diretor sem designação específica, Carlos Alberto
de Arruda Botelho; 2. Eleger os novos membros da Diretoria que completarão o mandato de
3 anos para o qual os diretores ora destituídos foram eleitos, até 08/01/2021: Diretor Finan-
ceiro, Dorival Lourenço da Silva Neto, residente e domiciliado em São Paulo/SP, CIRG nº
6.406.438 e CPF/MF nº 012.288.598-84; Diretor sem designação específica, Alexandre
Magno Martins de Santana, residente e domiciliado em São Paulo/SP, CIRG nº 38.716.208-
2 e CPF/MF nº 694.203.354-53. Até a data em que tais diretores eleitos sejam empossados,
a Sociedade será representada por 1 único Diretor. Assinaturas: Presidente, Roberto
Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona. A Ata em seu inteiro teor, junta-
mente com o Estatuto Social devidamente consolidado encontra-se arquivada na JUCESP
sob nº 308.563/19-0, em 06/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A.M.F.E. Consultoria, Representações e Comércio Ltda. torna público que requereu ao
SEMASA, a Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de operação, para Industria de
transformação na Avenida Prestes Maia, 3490, Vila Giomar em Santo André-SP,
conforme Processo Ambiental nº.: 286/2.019. E declara aberto o prazo de 30 dias para
manifestação escrita, endereçada ao SEMASA.

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S.A.
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 28.05.2019
Data, Hora, Local: 28.05.2019 às 15hs, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Pre-
sidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg Deliberação Aprovada: a) reduzir o 
capital social, considerando excessivo em relação ao objeto da sociedade, totalmente subscrito e integraliza-
do, no importe de R$ 3.000.000,00, passando de R$ 20.000.000,00 para R$ 17.000.000,00. A referida redu-
ção do capital social se dará mediante a restituição de parte do valor reduzido às acionistas, em moeda cor-
rente nacional. Recebendo cada Acionista o valor de R$ 1.500.000,00. Encerramento: Nada mais. Acionis-
tas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações neste ato representada por seu Diretor Finan-
ceiro Miguel Maia Mickelberg e sua bastante procuradora Sandra Esthy Attié Petzenbaum / Lucio Empreendi-
mentos e Participações Ltda. neste ato representada por seu administrador Wilson Pinto Rodrigues. 

Masim Participações S.A.
CNPJ nº 02.192.852/0001-53 - NIRE 35.300.151.208

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 23/04/2019, às 10hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente 
- Maria May Malta Simonsen; Secretário - Marcos Simonsen Porto. Convocação: Dispensadas. Deliberações: 
Preliminarmente, os acionistas aprovaram a redação da presente ata em forma de sumário, como faculta o §1o 
do artigo 130 da Lei das S.A. (i) Com abstenção de voto dos acionistas Maria May Malta Simonsen e Marcos 
Simonsen Porto, as acionistas Monica Simonsen Porto, Márcia Simonsen Porto de Paula, Marília Simonsen Zein e 
Mariana Simonsen Porto de Oliveira, detentoras de 39,2% do capital social (ou seja, 100% das ações com direito 
a voto na presente deliberação) aprovaram as contas da Diretoria, o balanço patrimonial e demais demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2017; e 31/12/2018; dispensadas as publicações, nos 
termos do artigo 294, inciso II, da Lei das S.A. Os documentos de que tratam os incisos I e II do artigo 133 da Lei 
das S.A.; (ii) Considerando que o resultado do exercício social findo em 31/12/2017, e 31/12/2018 foi negativo, 
não há dividendos a distribuir e o prejuízo será destinado à conta de prejuízos acumulados. Encerramento: A Ata 
foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente - Maria May Malta Simonsen; Secretário 
- Marcos Simonsen Porto. Acionistas Presentes: Maria May Malta Simonsen; Marcos Simonsen Porto; Monica 
Simonsen Porto; P.p. Márcia Simonsen Porto de Paula; P.p. Marília Simonsen Zein e Mariana Simonsen Porto de 
Oliveira. SP, 23/04/2019. JUCESP nº 308.434/19-5 em 05/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Especial

Em meio à polêmica do 
contingenciamento de recursos 
para as universidades e institutos 
técnicos federais, o ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, 
defendeu no Senado o foco do 
ministério na primeira infância, 
como estratégia para vencer a 
desigualdade social

Paola Lima/Jornal Senado/Especial Cidadania

Esse caminho, disse ele, é uma recomendação do economista 
americano James Heckman, vencedor do Prêmio Nobel em 
2000. Em audiência na Comissão de Educação (CE) em 7 

de maio, Weintraub afi rmou que Heckman diz é que “o retorno 
social” é muito maior quando feito na educação infantil.

Mas quanto, de fato, o Brasil tem investido nessa etapa do 
ensino? Em 2014, o governo anunciou que dedicaria atenção 
especial às crianças de até 3 anos, em creches, e de 4 e 5 anos, 
nas pré-escolas. No mesmo ano, o Plano Nacional de Educação 
(PNE), criado pela Lei 13.005, de 2014, estabeleceu diretrizes, 
metas e estratégias para a política educacional de 2014 a 2024, 

até mesmo quanto a investimentos. Desde então, o número de 
matrículas na educação infantil cresceu 11,1%, atingindo 8,7 
milhões.

O aumento, porém, não foi sufi ciente. A primeira meta do 
PNE era universalizar, até 2016, a educação na pré-escola para 
as crianças de 4 a 5 anos. Três anos após o fi m do prazo, o aten-
dimento escolar é de 91,7%. Para as crianças de até 3 anos, a 
meta do PNE era atender, no mínimo, 50% até o fi nal da vigência 
do plano, em 2024.

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que as matrículas em 
creche cresceram 23,8% entre 2014 e 2018, mas apenas 32,7% 
das crianças estão sendo atendidas. Falta matricular cerca de 2 
milhões para alcançar a meta. Uma das medidas para reestru-
turar o segmento é o Programa Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação 
Infantil (Proinfância), que tem entre seus eixos a construção de 
creches e pré-escolas.

Relatório de avaliação elaborado pelo Ministério da Transpa-
rência e pela Controladoria-Geral da União (CGU) mostrou que, 
de 8.824 obras previstas, apenas 3.482 (39%) foram concluídas. 

Falta de 
gestão 
prejudica 
oferta de 
creches

De 8 mil novas creches e pré-escolas previstas, só 17% estão funcionando.

Ubirajara Machado/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Dessas, só 1.478 (17%) estão em funcionamento. O relatório 
da CGU ajudou a fundamentar no Senado um ciclo de debates 
sobre obras de creches inacabadas, promovido pela Comissão 
de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle (CTFC).

— Já foram gastos R$ 6 bilhões, e menos da metade das creches 
anunciadas foi concluída. Cada projeto que deixa de acontecer 
representa dramas familiares — lamentou o presidente da co-
missão, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL).

O diretor de Auditoria de Políticas Sociais e Segurança Pública 
da CGU, José Paulo Barbiere, mostrou que, se todas as creches e 
pré-escolas pactuadas tivessem 
sido concluídas e estivessem 
em funcionamento, o país teria 
ganhado mais de 1,8 milhão 
de novas vagas — quantidade 
próxima à da meta do PNE. 
No entanto, menos de 600 mil 
novas vagas foram abertas.

— O programa não de-
monstrou a que veio, só gerou 
problemas e defi ciências que 
precisam ser solucionados nas 
próximas gestões — afi rmou.

De acordo com a pesqui-
sa “Obras Paralisadas do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC)”, da Câ-
mara Brasileira da Indústria 
da Construção (Cbic), 969 
das creches inacabadas estão 
com a obra paralisada há pelo 
menos quatro anos. A principal 
difi culdade é a execução. As 
prefeituras não têm condições 
fi nanceiras de bancar a infra-
estrutura necessária e acabam 

paralisando a obra faltando 1% 
ou 2% para ser concluída.

— A fi scalização tem de existir. O Estado tem de ser mais ágil 
na aplicação de recursos e na atenção às obras — cobrou Luiz 
Afonso Assad, da Comissão de Infraestrutura da Cbic.

Na tentativa de ajudar estados e municípios, o Ministério da 
Educação estendeu até 25 de setembro o prazo para que gestores 
solicitem a retomada das construções. Para Rodrigo Cunha, o 
Senado também precisa buscar soluções:

— É importante jogar luz sobre esse gargalo inadmissível na 
educação infantil e aperfeiçoar os dados para cobrar do governo 
a retomada das obras.

Outro grande empecilho à ampliação da educação infantil 
no Brasil é a falta de dinheiro, que se agrava com as restrições 
orçamentárias por causa da prolongada crise fi scal.

O programa Brasil Carinhoso (Lei 12.722, de 2012), que consiste 
na transferência automática de recursos fi nanceiros para custear 
despesas com a educação infantil, não teve orçamento para 2019. 
Em 2018 a verba já havia sido de R$ 6,5 milhões — o equivalente 

a apenas 1% do orçamento de 2014, que foi de R$ 642 milhões.

Fundeb
Tramita no Senado o PLS 339/2017, que defi ne percentuais 

mínimos para o Brasil Carinhoso. Municípios que cumprirem a 
meta da educação terão repasse mínimo de 50% do valor anual 
por matrícula defi nido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Fundeb). Já os que não cumprirem a 
meta receberão pelo menos 25% do valor. A proposta, de Romário 
(Pode-RJ), está na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Os senadores também analisam a PEC 33/2019, de Jorge Kajuru 

(PSB-GO), e a PEC 65/2019, de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
para tornar o Fundeb permanente. A vigência do fundo termina 
em 2020. O Fundeb tem programados R$ 156,4 bilhões para 
custear 40 milhões de estudantes em 2019. A PEC de Kajuru 
está no Plenário e a de Randolfe, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

Em abril, foi aprovado o PLS 466/2018, do senador José Serra 
(PSDB-SP), que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), para instituir programa de auxílio fi nanceiro 
a famílias de baixa renda que não conseguirem matrícula para 
crianças de até 5 anos. A proposta seguiu para a Câmara. Os 
prefeitos e o governador do DF fi cariam autorizados a criar 
o auxílio-creche para os benefi ciários do Bolsa Família com 
crianças nessa faixa etária onde não houvesse vagas na rede 
pública ou conveniada.

— Criança fora de creche ou com escola defi ciente e de famí-
lia pobre será pobre. Isso cria um círculo em que pobreza gera 
pobreza — argumenta Serra.

Ele salientou que 34% das crianças de até 3 anos não frequen-
tam estabelecimentos de educação infantil porque não há vagas.

— O prefeito vai atender as famílias carentes e estar isento de 
qualquer ação judicial, porque vai estar respaldado por uma lei 
aprovada pelo Congresso — apoiou Simone Tebet (MDB-MS).

Relator do PNE no Senado em 2013, Alvaro Dias (Pode-PR) 
reconhece que o país está longe de alcançar o que está previsto. 
Ele defende o incentivo à construção de creches com verbas da 
União e a adoção de medidas como a proposta de Serra.

— O projeto não soluciona, mas sinaliza que o Parlamento sabe 
a necessidade, a importância e o valor do investimento público 
na primeira infância.

Cid Gomes (PDT-CE) criticou o projeto, argumentando que ele 
não acrescenta recursos à educação, apenas permite que vouchers 
(auxílios) possam ser entregues às famílias para matricularem 
seus fi lhos em creches particulares.

Outro texto sobre o tema, o PLS 172/2018, do ex-senador 
Wilder Morais (PP-GO), permite o uso de recursos do Fun-
deb para despesas com educação de crianças de até 3 anos 
em creches privadas. Plínio Valério (PSDB-AM) deu parecer 
contrário à proposta na CE, argumentando que esses recursos 
devem ter como regra o atendimento na rede pública, e não o 
fi nanciamento de bolsas.Construção paralisada de creche no Piauí: o governo federal já repassou R$ 1,4 milhão para a obra, iniciada em 2012.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

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

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 14 de Junho de 2019. 
Dia de Santo Eliseu, São Rufi no, São Basílio, Santa Digna, Santa Clotilde, e 

Dia do Anjo Mebahel, cuja virtude é a proteção. Dia Universal de Deus, Dia 

da Liberdade de Pensamento, Dia Nacional das Relações Públicas e Dia 

do Solista. Hoje aniversaria o cantor Cláudio Fontana que nasceu em 1945, o 
cantor Boy George completa 58 anos, o ator Marcos Pasquim que faz 50  anos 
e a atriz Camila Pitanga nascida em 1977.

O nativo do dia
O de nativo de Gêmeos deste dia e grau possui um espírito rápido e muita 

criatividade que o torna atraente. Costuma ser direto e franco nas suas opiniões, 
mas pode ocasionalmente fi car cético ou pouco comunicativo. Confi ável e 
consciencioso, você está sempre pronto a aconselhar os outros. Há uma grande 
atração pelos sonhos e outros estados alterados de consciência e costuma viver 
experiências estranhas e fora do comum. Têm o dom da oratória e boa capacidade 
para transmitir idéias e experiências às pessoas a sua volta. No lado negativo 
tem a tendência a se preocupar demais ou fi car indeciso e, assim, prejudicar a 
sua alegria de viver.

Magia dos sonhos
BOFETADA – Levar uma bofetada: más compa-

nhias. Dar uma bofetada: êxito no relacionamento 
amoroso. Pessoa se esbofeteando: bom empreen-
dimento. Números de sorte: 20, 23, 26, 34, 42 e 50

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

Esta sexta é o décimo quarto dia da lunação. Marte faz um bom aspecto com Netuno que direciona os nossos sonhos e nos faz 

agir para concretizá-los. O contato com a espiritualidade fi ca bastante favorecido. Momento de mergulhar no mundo interior. 

Teremos a oportunidade de manifestar os nossos sonhos na realidade física, mas com muito foco, trabalho e disciplina. A Lua 

faz bons aspectos com Netuno, Marte, Saturno e Plutão que darão fl uidez e conforto emocional. Mas é preciso que se empenhe 

para conquistar o que deseja. Marte em mau aspecto com Saturno pede mais calma e paciência para atingir as metas. A Lua 

em Escorpião vai fi car fora de curso a partir das 16h47 até ingressar em Sagitário na manhã de sábado. 
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O dia desperta uma natureza mais 
sensível e cheia de romantismo. O 
contato com a espiritualidade fi ca 
bastante favorecido. Momento de 
mergulhar no mundo interior. O 
Sol abre a sensibilidade e leva a 
uma ligação forte e direta com as 
emoções. 78/178 – Verde.

As viagens e passeios realizados 
nesta sexta, mesmo de última hora 
serão felizes. Bom dia para demons-
trações de afeto e carinho à pessoa 
amada e para o trabalho bem feito. Os 
sentimentos convergirão para forte 
emotividade, maior apego às raízes e 
ao tradicionalismo. 82/382 – Branco.

Durante todo o dia haverá cordiali-
dade, benevolência, muita vontade 
acreditar na vida e nas boas surpre-
sas. A sensualidade e o poder de 
sedução tendem a aumentar. Este 
dia é bom para o amor, os interesses 
econômicos e as viagens. Um projeto 
poderá ser iniciado ainda neste mês 
de junho. 72/272 – Amarelo.

Marte faz um bom aspecto com Ne-
tuno que direciona os nossos sonhos 
e nos faz agir para concretizá-los. 
Estará inclinado à sensualidade e 
estabilidade na vida afetiva. A Lua faz 
bons aspectos com Netuno, Marte, 
Saturno e Plutão que darão fl uidez e 
conforto emocional. 12/712 – Branco.

Marte em mau aspecto com Saturno 
pede mais calma e paciência para 
atingir as metas. Termine tudo que 
esteja pendente ainda hoje, mas 
tome atitudes em comum acordo. 
Faça o que for preciso para melhorar 
a vida das pessoas e bem planejada 
e pensada antes. 12/612 – Amarelo.

Aproveite para viajar e encontrar 
pessoas queridas que estejam afas-
tadas. O dia começa pesado, mas a 
tarde alivia tudo tornando facilidade 
cumprir aquilo que foi antes planeja-
do. Evite os sentimentos de tristeza 
que provocam depressão e baixam 
o seu astral. 25/325 – Verde.

De manhã cedo o astral estará pesado 
entre as pessoas, mas depois alivia. A 
tarde pode ter boas novas, surpresas 
que a vida sempre traz. Dê atenção à 
pessoa amada, pois o momento é bom 
para o amor e deverá se refl etir nesta 
metade de junho. 43/743 – Verde.

De manhã maior tensão, mas depois 
alivia e haverá muita disposição com 
maior iniciativa e energia. O racional 
deve ser equilibrado com o emocio-
nal, para que tudo caminhe muito 
bem. No período noturno, sensação 
de dever cumprido. 35/435 – Azul.

Com o Sol indo para a casa sete na 
semana que vem ajuda nas relações 
que se iniciam ou se rompem, bem 
como em novas sociedades. Uniões, 
parcerias e até casamento podem ser 
tratados a partir da próxima semana. 
No fi nal do dia o ritmo acelera. 44/344 
– Vermelho.

Precisa manter o bom humor e di-
vertir-se. Neste fi nal de semana, terá 
novidades na vida social e afetiva. A 
sensualidade e o poder de sedução 
tendem a aumentar. Faça viagens 
e mantenha encontros prazerosos 
nesta sexta e durante o fi nal de 
semana. 53/553 – Azul. 

Controle seus impulsos e procure a 
estabilidade que dará facilidade em 
cumprir aquilo que foi antes plane-
jado. Use de persistência e força de 
vontade. Alcançará o que deseja se 
agir até o fi nal do mês se persistir. 
Aumento da avaliação positiva dos 
seus atos aumenta a segurança. 
41/141 – Azul.

Simpatias que funcionam
Começar a namorar

Precisa de  água de rosas, essência de patchuli, 
1 vela vermelha em forma de coração. Escreva 
de um lado da vela o seu nome e passe um pouco 
de água de rosas. Do outro lado, passe a essência 
de patchuli. Acenda a vela onde ninguém possa 
ver e deixe queimar até o fi m. Os restos da vela 
enterrem num vaso com fl or.

Use a intuição e aproveite o mo-
mento para investir em seus sonhos 
e realizar desejos. O astral mais 
pesado pela manhã alivia a tarde a 
noite quando ajudas e os conselhos 
racionais serão mais bem recebidos. 
O dia é bom para executar as ativida-
des com esmero. 73/673 - Amarelo. 
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Purifi cação. Pensamentos de Purifi cação. A melhor maneira de 
começar de novo é purifi car seus pensamentos, acalmar sua mente, 
seu corpo e sua alma, e então, ter realmente certeza sobre o que é 
mais importante para você agora e, então, começar de novo. Tem 
havido muitas coisas mudando em seu mundo e isso sinaliza um 
tempo para se concentrar em seus novos objetivos e sonhos. A 
reconstrução nem sempre é fácil, mas pense nela como tendo uma 
lousa limpa sobre a qual criar e tenha uma ideia clara de como você 
gostaria que fosse a imagem antes de começar a pintar essa nova 
vida para si mesmo. Pensamento para hoje: Lembre-se de que tudo 
em que você focar se manifestará, então escolha pensamentos que 
estejam continuamente focados em aspectos positivos com resul-
tados positivos. 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
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SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Empresa pretende contratar uma assistente social por meio de Contrato 
de prestação de serviços como autônoma, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE IMPLANTAR NOVO TURNO DE TRABALHO, NESSE 
CASO ELA PRECISA FAZER ALGUM DOCUMENTO FORMALIZANDO?  

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas orienta-se que 
seja feito um documento para dar conhecimento aos empregados 
que um novo turno de trabalho está sendo implantado na empresa.

ADOTAR O REGIME DE REVEZAMENTO
Empresa poderá adotar o regime de revezamento de trabalho nos 
dias de domingo, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TÉRMINO DE AVISO PRÉVIO
Como proceder na rescisão ocorrida na sexta-feira, por término de 
cumprimento de aviso prévio por pedido de demissão? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER NO CASO DE FUNCIONÁRIO COM HORÁRIO 
NOTURNO COM CARGA HORÁRIA DE 7H20 DIÁRIA, PODEMOS PAGAR 
A REDUÇÃO EM FOLHA?

Esclarecemos a hora do trabalho noturno será computada como de 52 
minutos e 30 segundos e não 60 minutos, sendo assim, o horário de 
trabalho do empregado também deve ser reduzido.

RECEBIMENTO DE VERBA DE ANUÊNIO
Funcionário que recebe mensalmente em folha de pagamento a verba 
anuênio, deve ser incluída na média anual para cálculos de férias, 13º 
salário, incide o desconto de INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
Quais empresas são obrigadas a pagar a contribuição previdenciária sobre 
a receita bruta – CPRB? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 - (Valores em R$ 1.000)
Ativo       2018       2017
Circulante 414.481 368.975
Caixa e Equivalentes de Caixa 7.437 6.440
Contas a Receber de Clientes 98.058 82.491
Estoques 287.282 251.091
Adiantamentos 7.281 7.969
Impostos a Recuperar 8.398 14.986
Outros Créditos 5.245 5.270
Despesas Antecipadas 780 728
Não Circulante 205.196 216.901
Realizável a Longo Prazo 8.401 9.488
Investimentos 3.239 3.239
Imobilizado 192.591 203.421
Intangivel 965 753
Total do Ativo 619.677 585.876

Passivo e Patrimônio Líquido       2018       2017
Circulante 61.392 62.848
Fornecedores 21.330 22.559
Impostos a Recolher 3.338 4.466
Salários e Encargos Sociais 5.961 4.625
Honorários Diretoria 138 136
Adiantamentos de Clientes 1.709 1.250
Serviços a Pagar 525 408
Antecipações - IRPJ / CSLL - 908
Provisões Trabalhistas / Contingências 18.614 16.827
Partes Relacionadas 5.200 5.200
Outras Contas a Pagar 159 154
Empréstimos e Financiamentos 4.418 6.315
Não Circulante 54.971 41.814
Impostos Diferidos / Outros Impostos - 347
Partes Relacionadas 40.730 24.000
Empréstimos E Financiamentos 14.241 17.467
Patrimônio Líquido 503.314 481.214
Capital Social 293.460 293.460
Reservas 209.854 187.754
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 619.677 585.876

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2018
(Valores em R$ 1.000)

      2018       2017
Lucro (Prejuizo) Liquido do Exercicio 22.100 (33.406)
Depreciação e Amortização 20.951 16.044
Baixas Residuais do Imobilizado / Intangível         585      1.169
Caixa Operacional Antes dos
  Movimentos de Capital de Giro 43.636 (16.193)
(Aumento) / Redução Nos Ativos
Estoques (36.191) 30.911
Adiantamentos 688 6.786
Outros Saldos (10.618) (30.151)
Ativos Não Circulantes 4.282 (566)
Aumento / (Redução) nos Passivos
Fornecedores (1.229) (3.138)
Impostos a Recolher (1.128) 731
Outros Saldos 1.215 5.611
Passivos Não Circulantes    16.383       (371)

17.038 (6.380)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições do Imobilizado/Intangível (10.918) (32.440)
Variação de Investimentos             -      2.347
Caixa Absorvido Pelas Atividades de Investimento (10.918) (30.093)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de Capital - 6.900
Dividendos Recebidos - -
Dividendos Distribuidos - (1.700)
Dividendos Pagos - (1.990)
Variação de Financiamentos     (5.123)    19.241
Caixa Gerado (Absorvido) Pelas
  Atividades de Financiamento (5.123) 22.451
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 997 (14.022)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Inicio do Exercicio 6.440 20.462
No Final do Exercicio      7.437      6.440

997 (14.022)

CINPCINPCINPCINPCINPAL - COMPAL - COMPAL - COMPAL - COMPAL - COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEIS
C.N.P.J. 49.656.192/0001-88

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as  demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31  de dezembro de 2018. Aproveitamos para
agradecer a colaboração  recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de maio de 2019. A DIRETORIA.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2018 - (Valores em R$ 1.000)

Reserva Reserva Lucros /
Capital Legal / de Prejuízos

Realizado Estatutaria    Lucros Acumulados      Total
Saldo 31/12/2016   286.560       24.884  197.976                 - 509.420
Aumento de Capital 6.900 - - - 6.900
Dividendos Distribuidos - - (1.700) - (1.700)
Prejuizo Líquido
  do Exercicio - - - (33.406) (33.406)
Transferência da
  Reserva de Lucros
   para Lucros/Prejuizos
     Acumulados              -                -   (33.406)         33.406           -
Saldo 31/12/2017   293.460       24.884  162.870                 - 481.214
Lucro Líquido
  do Exercicio - - - 22.100 22.100
Transferência de
  Lucros/Prejuizos
     Acumulados para
      de Lucros              -                -    22.100        (22.100)           -
Saldo 31/12/2018   293.460       24.884  184.970                 - 503.314

Demonstração do Resultado Abrangente
(Valores em R$ 1.000)

      2018       2017
Lucro (Prejuizo) Líquído do Exercício 22.100 (33.406)
Outros Resultados Abrangentes             -             -
Resultado Abrangente do Exercício 22.100 (33.406)

Demonstrações Contabeis Completas
O relatório dos auditores independentes menciona que:  As demonstrações
contábeis da sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, Normas da Comissão de

Valores Mobiliários – CVM e as Normas Internacionais de Contabilidade. A
emissão dessas Demonstrações Contábeis, foram concluídas, aprovadas e
tiveram sua divulgação autorizada por sua Diretoria em 13 de abril de 2019.
Para quaisquer esclarecimentos as demonstrações contábeis, financeiras,
notas explicativas e paracer dos auditores independentes estão disponiveis
na sede da sociedade na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220 na
cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo.

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

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2018
(Valores em R$ 1.000)

      2018       2017
Receita Líquida de Vendas 403.768 305.359
Custo dos Produtos Vendidos (349.209) (306.621)
Lucro Bruto 54.559 (1.262)
Despesas com Vendas (11.497) (10.655)
Despesas Administrativas e Gerais (25.792) (25.441)
Outras Receitas (Despesas) 7.614 3.975
Resultado Financeiro 4.166 (23)
Receitas Financeiras 10.887 4.453
Despesas Financeiras (6.721) (4.476)
Resultado Antes da Tributação 29.050 (33.406)
Imposto de Renda e Contribuição Social (6.950) -
Lucro (Prejuizo) Liquido do Exercício 22.100 (33.406)
Por Lote de Mil Ações (Em R$) 5,84 (8,83)

O medicamento fi cará à 
disposição no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Considerada rara, a AME é uma 
doença genética degenerativa e 
sem cura, que atinge a coluna 
vertebral, interferindo na capa-
cidade de o corpo produzir uma 
proteína essencial para a sobre-
vivência dos neurônios motores.

Sem a proteína, esses neurônios 
morrem, levando o paciente a 
perder controle e força muscular. 
Com isso, ele perde também a ca-
pacidade de se mover, engolir ou 
mesmo respirar. Há riscos, inclu-
sive, de a doença levar o indivíduo 
à morte. Segundo o Ministério da 
Saúde, o tratamento consiste na 
administração de seis frascos com 
5ml no primeiro ano e, a partir do 
segundo ano, três frascos.

O anúncio da disponibilização 
do medicamento já havia sido 
feito pelo ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, em 
abril, durante audiência pública 
no Senado. Na oportunidade, 
informou-se que os pacientes be-

A  AME é uma doença genética degenerativa e sem cura, que atinge a coluna vertebral. 

SUS disponibilizará medicamento 
contra atrofi a muscular espinhal

Portaria publicada no Diário Ofi cial da União de quarta-feira (12) cria projeto-piloto que 
disponibilizará, a pessoas com atrofi a muscular espinhal (AME), o medicamento Spinraza (Nusinersena)
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nefi ciados serão acompanhados 
por meio de registro prospectivo 
para medir resultados e de-
sempenhos, como evolução da 
função motora e menor tempo 
de uso de ventilação mecânica.

Dados divulgados pelo mi-
nistério informam que, em 
2018, 90 pacientes foram aten-

didos após demandas judiciais 
que solicitavam a oferta do 
Spinraza, ao custo de R$ 115,9 
milhões; e que cada paciente 
representou, em média, um 
custo de R$ 1,3 milhão. Nota 
divulgada no site do ministé-
rio em abril informou que 106 
pacientes portadores da doen-

ça estavam sendo atendidos 
na época, a um custo de até 
R$ 420 mil a ampola, e que 
houve uma redução de 50% em 
relação ao preço cobrado em 
2017. A expectativa é que, com 
a incorporação que resultará em 
compras anuais centralizadas, o 
valor fi nal seja reduzido(ABr). 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 B

39
9-

C
B9

4-
D

B8
4-

A5
90

.



Página 8 São Paulo, sexta-feira, 14 de junho de 2019

Edison Fernandes (*)

Demonstrações 
fi nanceiras como 
instrumento de 
comunicação
social

Em textos anteriores, 

foi apresentada a 

nova regulamentação 

sobre a divulgação 

das demonstrações 

fi nanceiras 

(contabilidade) das 

companhias (sociedades 

por ações), trazida pela 

Lei n° 13.818, de 2019, 

e que passa a vigorar 

em 1° de janeiro de 

2022.

Por essas regras, as 
companhias poderão 
divulgar suas demon-

strações fi nanceira somente 
em jornal de grande circulação 
na localidade da sede da em-
presa e em versão resumida. A 
versão completa das referidas 
demonstrações poderá ser 
feita no site desse mesmo 
jornal. Com essas regras, re-
duziu-se um importante custo 
de transação e conformidade 
(compliance) das empresas, 
que era representado pela 
obrigatoriedade em publicar, 
em papel, a versão completa 
das duas demonstrações fi -
nanceiras tanto em jornal de 
grande circulação quanto no 
Diário Ofi cial (da União ou 
de Estado). A redução desse 
custo permite que a empresa 
possa ter liberdade para tratar 
as demonstrações fi nanceiras 
como um efetivo instrumen-
to de comunicação social: a 
prestação de contas não fi cará 
restrita aos seus stakeholders 
atuais, mas será apresentada 
a toda a comunidade.

É sabido que o profi ssional 
contábil das empresas, a partir 
da implementação dos Inter-

national Financial Report-

ing Standards – IFRS como 

padrão contábil brasileiro, 
intensifi cou sua interação com 
profi ssionais de outras áreas 
da empresa, como operacional 
(industrial, comercial ou de 
desenvolvimento de serviços) e 
jurídico. Com as novas regras de 
divulgação das demonstrações 
financeiras, os contabilistas 
irão ser aproximar também 
dos profi ssionais de marketing 
e comunicação social.

Como mencionado, não 
havendo a necessidade de 
publicação em papel das suas 
demonstrações fi nanceiras, as 
empresas terão liberdade para 
utilizar esses documentos para 
prestar contas a toda a socie-
dade, e não apenas àqueles 
que estão interessados em con-
tratar com ela. Isso incentiva a 
participação dos profi ssionais 
de comunicação, quer internos 
quer pertencentes a agências 
de publicidade, na preparação 
do material a ser divulgado. E 
essa participação não se limita 
à forma da apresentação, às 
cores, às fontes, às fotos e às 
fi guras. O profi ssional de mar-
keting poderá contribuir com 
a redação das notas explica-
tiva para que elas sejam mais 
claras e atinjam o principal 
objetivo de bem informar os 
interessados.

Novas fronteiras foram 
abertas na divulgação das 
demonstrações financeiras 
das sociedades por ações. Há 
suporte legal e jurídico para 
a aproximação das empresas 
que devem divulgar suas in-
formações financeiras com 
seu público interessado, sejam 
os contratantes efetivos ou 
potenciais.

(*) É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e contábil IFRS 
(edison.fernandes@ffl   aw.com.br)
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Tellus III Holding S.A. Company
CNPJ/MF nº 14.119.418/0001-27

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados 31 de março de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Balanços Patrimoniais Demonstrações dos Fluxos de 

Caixa – Método Indireto
Demonstrações das Mutações do 

Patrimônio Líquido

Demonstrações do 
Resultado Abrangente

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 746 1.113 114.369 110.688
Caixa e equivalentes de caixa 4 15 20 34 34
Títulos e valores mobiliários 5 618 982 1.005 3.620
Contas a receber – – 1.869 –
Estoque de imóveis 6 – – 110.661 106.328
Adiantamento a fornecedores 1 1 387 385
Impostos a recuperar 112 110 183 181
Despesas antecipadas – – 230 140
Não circulante 182.613 177.275 69.947 68.033
Depósitos Judiciais 13 13 82 82
Despesas antecipadas – – 459 –
Contas a receber – – 281 –
Investimentos 7 182.600 177.262 69.124 67.950
Imobilizado líquido – – 1 1
Total do ativo 183.359 178.388 184.316 178.721

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 1 13 862 250
Fornecedores – 10 560 214
Obrigações sociais e fiscais 1 1 11 30
Impostos diferidos – – 288 –
Contas a pagar – 2 3 6
Não circulante – – 1 1
Adiantamento para futuro aumento de capital – – 1 1
Patrimônio líquido 183.358 178.375 183.358 178.375
Capital social 8.1 19.200 18.800 19.200 18.800
Capital a integralizar 8.1 (89) (168) (89) (168)
Reserva de capital 8.2 172.000 167.686 172.000 167.686
Prejuízos acumulados (7.753) (7.943) (7.753) (7.943)
Participação de não controladores – – 95 95
Total do patrimônio líquido com 
participação de não controladores 183.358 178.375 183.453 178.470

Total do passivo e patrimônio líquido 183.359 178.388 184.316 178.721

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita líquida 9 – – 2.044 –
Lucro Bruto – – 2.044 –
(Despesas) receitas operacionais
Gerais e administrativas 10 (148) (118) (1.196) (1.225)
Outras 10 (31) (4) (209) (133)
Equivalência patrimonial 7 358 (828) (306) 264
Lucro/(prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro e dos impostos 179 (950) 333 (1.094)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 30 36 112 237
Despesas financeiras (19) (46) (26) (56)
Lucro/(prejuízo) antes do IR e da CS 190 (960) 419 (913)
IR e CS: Correntes 11 – – (229) (48)
Lucro/(prejuízo) do exercício 190 (960) 190 (961)
Lucro/(prejuízo) atribuído aos 
acionistas controladores 190 (960) 190 (960)

Prejuízo atribuído aos acionistas 
não controladores  – – – (1)

1. Contexto operacional – Constituída em 25/07/2011 sob a denominação 
de Tisbe SPE Empreendimentos e Participações Ltda., alterou a denomina-
ção para Tellus III Holding S.A. Company (“Companhia”) em 20/08/2012 e 
transformou o tipo jurídico de sociedade limitada para anônima, bem como 
elegeu para o cargo de Diretor os Srs. Arthur José de Abreu Pereira e André 
Ferreira de Abreu Pereira. A Companhia tem sede na Rua Hungria, nº 514 
– 10º andar, conjunto 102, sala 14, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, São 
Paulo-SP e tem como atividade principal (i) investir em segmentos imobiliá-
rios comerciais, de varejo, residenciais e/ou industriais no Brasil; e (ii) deter 
participação em outras sociedades, consórcios, fundos e joint ventures que 
tenham o mesmo objeto social da Companhia. Em 28/01/2013, foram adqui-
ridas pela Companhia ações representativas de 1/3 (um terço) do capital 
social da Jaguatirica Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“Jaguati-
rica”), o que equivalia a 28 milhões de ações ordinárias. Em 10/10/2013, 
foram adquiridas pela Companhia 99,9% das ações do capital social da Gil-
beá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A. (“Gilbeá”), representando 
13.486.500 de ações ordinárias. Em 06/01/2016, foram adquiridas pela 
Companhia 99,999% das ações do capital social da Refedin SPE Empreen-
dimentos Imobiliários S.A., que equivaliam a 499.995 ações, das 500.000 
ações emitidas pela Companhia. No mesmo ato, a Tellus III subscreveu 
14.500.000 ações de emissão da Companhia, passando assim, a deter 
14.999.995 de ações ordinárias. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. 
Base de apresentação: As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), que 
incluem os princípios previstos na legislação societária brasileira e os pro-
nunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e deliberados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC. De acordo com o contrato social da Com-
panhia seu exercício social terminará em 31 de março de cada ano.  As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas 
com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contá-
beis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstra-
ções financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado 
a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros 
pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como da 
análise de recuperabilidade dos imóveis a comercializar e dos demais riscos 
para determinação de outras provisões. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao trata-
mento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. A emissão das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela 
Diretoria em 29/05/2019. 2.2. Moeda funcional: As demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de Reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não possui 
transações em moeda estrangeira. 2.3. Base de consolidação: As demons-
trações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia, e 
das controladas descritas na Nota 7. Todas as transações, saldos, receitas e 
despesas entre as controladas e a Companhia são eliminadas integralmente 
nas demonstrações financeiras, sendo destacada a participação dos acio-
nistas não controladores. i) Controladas: As demonstrações financeiras de 
controladas, preparadas de acordo com as políticas contábeis consistentes 
com as da Controladora, são incluídas nas demonstrações financeiras con-
solidadas a partir da data na qual a Companhia obtém o controle, e conti-
nuam a ser consolidadas até a data em que o controle deixar de existir. 
Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são com-
binados integralmente e o valor patrimonial da participação dos acionistas 
não controladores é determinado pela aplicação do percentual de participa-
ção deles sobre o patrimônio líquido das controladas. ii) Controladas em 
conjunto: Uma “joint venture” é um acordo contratual através do qual a Com-
panhia e outras partes exercem uma atividade econômica sujeita a controle 
conjunto, situação em que as decisões sobre políticas financeiras e opera-
cionais estratégicas relacionadas às atividades da “joint venture” requerem 
a aprovação de todas as partes que compartilham o controle. As investidas 
controladas em conjunto são registradas pelo método de equivalência patri-
monial, desde a data em que o controle compartilhado foi adquirido. 2.4. 
Apuração do resultado: As receitas de aluguéis são reconhecidas de 
forma linear com base no prazo dos contratos, levando em consideração o 
reajuste contratual, e a receita de serviços é reconhecida quando da efetiva 
prestação dos serviços. As receitas da Companhia derivam principalmente 
do aluguel referente à locação do empreendimento. Os custos e as despe-
sas são apresentados de acordo com o objeto social específico da Compa-
nhia e suas controladas, seguindo o regime de competência. 2.5. Caixa 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que uma aplicação 
financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele 
precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e 
estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um 
investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente 

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro/(prejuízo) do exercício 190 (960) 190 (961)
Total do resultado abrangente do exercício 190 (960) 190 (961)
Lucro/(prejuízo) atribuído aos acionistas 
controladores 190 (960)

Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores – (1)

Capital social Reserva de Prejuízos Participação de
Nota subscrito A integralizar Capital acumulados Total não controladores Total

Saldos em 01 de abril de 2017 17.500 (9) 157.424 (6.983) 167.932 85 168.017
Integralização de capital dos não controladores – – – – – 11 11
Integralização de capital dos controladores 8 1.300 (159) 10.262 – 11.403 – 11.403
Prejuízo do exercício – – – (960) (960) (1) (961)
Saldos em 31 de março de 2018 18.800 (168) 167.686 (7.943) 178.375 95 178.470
Integralização de capital dos controladores 8 400 79 4.314 – 4.793 – 4.793
Lucro líquido do exercício – – – 190 190 – 190
Saldos em 31 de março de 2019  19.200 (89) 172.000 (7.753) 183.358 95 183.453

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(Prejuízo) do exercício 190 (960) 190 (961)
Imposto de renda e contribuição social – – 229 48
Rendimentos das aplicações financeiras (30) (36) (112) (232)
Resultado de equivalência patrimonial (358) 828 306 (264)
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Contas a receber – – (2.150) –
Estoque de imóveis – – (4.333) (7.877)
Adiantamento a fornecedores – (1) (2) (32)
Impostos a recuperar (2) (7) (2) 1
Despesas antecipadas – – (549) (140)
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores (10) 9 346 (587)
Obrigações sociais e fiscais – – 99 8
Contas a pagar (2) – (3) 4
Imposto de renda e contribuição social pagos – – (59) (53)
Caixa utilizado nas atividades 
operacionais (212) (167) (6.040) (10.085)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital nas investidas (4.980) (10.906) (1.480) (2.210)
Aquisição de ativo imobilizado – – – (1)
Aquisição/resgate das aplicações financeiras 394 (313) 2.727 707
Caixa gerado pelas (utilizado nas) 
atividades de investimento (4.586) (11.219) 1.247 (1.504

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aporte de capital dos não controladores – 11
Aporte de capital dos controladores 4.793 11.403 4.793 11.403
Caixa proveniente das atividades de 
financiamento 4.793 11.403 4.793 11.414

Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa 
e equivalentes de caixa (5) 17 – (175)

Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 20 3 34 209
 No fim do exercício 15 20 34 34

quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, 
a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na catego-
ria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.6. Instrumen-
tos financeiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o reconhe-
cimento, a mensuração e a evidenciação dos instrumentos financeiros ati-
vos e passivos da Companhia têm como base o custo amortizado. A Com-
panhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo o 
pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se 
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método de juros efetivos. 2.7. Estoque de imóveis: Composto pelo menor 
valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é com-
posto pelo valor do terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido 
dos gastos com construção, impostos, taxas e encargos financeiros. O Esto-
que de imóveis está apresentado no ativo circulante pois a Administração 
pretende iniciar a venda do imóvel dentro do próximo exercício. 2.8. Redu-
ção ao valor recuperável: Os valores contábeis dos estoques são revistos 
a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para apurar se 
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então 
o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor 
recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável 
estimado, sendo a valor são reconhecidas no resultado. 2.9. Investimentos 
em controladas e coligadas: Os investimentos em controladas e coligadas 
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Para as empresas 
as quais a companhia detém o controle foram elaboradas demonstrações 
financeiras consolidadas. 2.10. Passivo circulante e não circulante: Com-
postos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos 
valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, 
quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. 
2.11. Imposto de renda e contribuição social: A Companhia optou pelo 
regime de tributação do Lucro Real no qual o imposto de renda e a contribui-
ção social do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 
para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável em 
cada exercício fiscal. As suas controladoras optaram pelo regime de tributa-
ção com base no lucro presumido, cuja base de apuração do imposto de 
renda e da contribuição social é calculada à razão de 32% sobre as receitas 
brutas provenientes da prestação de serviços e 100% das receitas financei-
ras e outras receitas, sobre as quais se aplica a alíquota regular de 15%, 
acrescida do adicional de 10%, para o imposto de renda e de 9% para a 
contribuição social; por esse motivo, a Companhia contabiliza apenas o 
imposto de renda e a contribuição social correntes com recolhimento dife-
rido sobre as diferenças temporárias provenientes das receitas, incluindo a 
respectiva parcela de PIS (“Programa de Integração Social”) e Cofins (“Con-
tribuição para Financiamento da Seguridade Social”). Quanto ao PIS e 
Cofins, a base de cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem 
deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as 
alíquotas da Contribuição para o PIS e da Cofins são, respectivamente, de 
0,65% e de 3%. 2.12. Resultado por ação: O resultado por ação foi calcu-
lado de acordo com o Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige 
que seja apresentado nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro ou 
prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social 
(Resultado do exercício dividido pela quantidade de ações em circulação na 
data-base das demonstrações financeiras). 3. Novas normas e interpreta-
ções ainda não adotadas – As práticas contábeis adotadas no Brasil 
(BRGAAP), bem como as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) estão em constante e continuo processo de revisão, com o objetivo 
de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o leitor no processo de lei-
tura, entendimento e análise comparativa com outras empresas do mercado. 
Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de cada uma das novas 
normas e alterações: Pronunciamento: IAS 12/CPC 32Tributos sobre o 
lucro: IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento de impostos sobre o lucro. 
Refere-se ao tratamento, contabilização e apresentação de incertezas fis-
cais. Vigência: Exercícios iniciados em ou após 1º/01/2019. CPC 06 (R2) – 
Arrendamento mercantil:  Refere-se à definição e a orientação do contrato 
de arrendamento previsto no IFRS 6 – IAS17. Vigência: Exercícios anuais 
iniciados a partir de 1º/01/2019. Atualmente, a Administração da Companhia 
está aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), mas espera 
não ter impactos significativos. 4. Caixa e equivalente de caixa – Contem-
plam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de 
liquidez imediata, conforme composição abaixo:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa e bancos 15 20 22 33
Aplicações financeiras – – 12 1

15 20 34 34
As aplicações automáticas e compromissada DI são de curto prazo junto 
ao Itaú Unibanco S.A. de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. A remuneração média destes investimentos variou entre 

75% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
5. Aplicações Financeiras Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Itaú – Soberano DI LP 618 982 1.005 3.620

618 982 1.005 3.620
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). 6. Estoques de imóveis – Gilbeá SPE 
Empreendimentos Imobiliários S.A. Tipo de projeto: Industrial. Localidade: 
Campinas-SP; Data de início do projeto: Outubro de 2013; Início das obras: 
Abril de 2015; Percentual do projeto que já foi construído: 100%; Data de 
conclusão do projeto: Fevereiro de 2018. Refedin SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A: Tipo de projeto: Industrial. Localidade: Seropédica-RJ; Iní-
cio das obras: Outubro de 2018; Percentual do projeto que já foi construído: 
0%; Previsão de conclusão do projeto: Setembro 2019;
Composição do custo do imóvel a comercializar 2019 2018
Custo de aquisição – Terreno 15.876 15.876
Custos com projetos 88.092 84.148
Taxa de administração SDI (a) 5.002 4.613
Mais valia Gilbeá 935 935
Mais valia Refedin 756 756

110.661 106.328
a) O valor de R$5.002 (R$4.613 em 31/03/2018) corresponde aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário, pagos à SDI Desenvolvimento 
Imobiliário (SDI). Os honorários pagos à SDI a título de taxa de administra-
ção desde outubro de 2013, por força de contrato de investimento, são cal-
culados com base na taxa de 5,5% durante a fase de obras e um adicional 
de 0,5% na conclusão das obras sobre o custo total e efetivo da construção 
do Empreendimento, bem como sobre os gastos com incorporação, gastos 
sobre os custos com o projeto de arquitetura e demais projetos envolvidos, 
gastos com promoção e marketing do Empreendimento (como anúncios e 
mídia, se houver), excluídas as despesas incorridas com a compra do imó-
vel onde se darão as obras do empreendimento, impostos (IPTU do terreno) 
e emolumentos. A intenção principal da Companhia é o desenvolvimento 
dos empreendimentos com alienação dos estoques durante ou após a con-
clusão do desenvolvimento dos respectivos empreendimentos, por essa 
razão o mantém contabilizado como estoque tendo a Companhia iniciado os 
procedimentos para a identificação de compradores, a operação de locação 
das unidades tem como objetivo potencializar o valor da venda de mercado 
do imóvel. O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redução 
ao valor recuperável (impairment). A avaliação é efetuada através de laudos 
específicos preparados por especialistas do setor imobiliário e que levam 
em conta a expectativa do valor de transação do imóvel quando completa-
mente edificado descontado dos custos e despesas incorridas e a serem 
incorridas até a sua concretização. Em 31/03/2019 não existia expectativa 
de perda em relação ao valor recuperável dos estoques a ser registrado nas 
demonstrações financeiras.
7. Investimento Controladora Consolidado
a) Composição do investimento 2019 2018 2019 2018
Jaguatirica Empreendimento Imobi-
liário SPE S.A. 69.124 67.950 69.124 67.950

Gilbeá SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A. 97.178 95.576 – –

Refedin SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A. 14.606 12.044 – –

Ágio por mais valia – Gilbeá (a) 936 936 – –
Ágio por mais valia – Refedin (a) 756 756 – –

182.600 177.262 69.124 67.950
a) Valor pago pela compra da participação societária das controladas. O 
ágio está fundamentado na mais valia do imóvel com base em avaliação 
realizada por especialistas, o qual será baixado quando da realização da 
venda do ativo. No balanço patrimonial consolidado o valor de ágio está 
alocado na rubrica de estoque. 
b) Posição patrimonial das investidas

Participação Ativo
Patrimônio 

líquido Resultado
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Jaguatirica 33,33% 33,33% 210.340 205.647 201.529 203.363 (917) 792
Gilbeá 99,99% 99,99% 98.116 95.880 96.264 95.261 1.002 (589)
Refedin 99,99% 99,99% 14.625 12.073 13.162 12.044 (338) (503)
c) Movimentação dos investimentos Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Saldo em 01 de abril 177.262 167.184 67.950 65.480
Aporte de capital 4.980 10.906 1.480 2.206
Equivalência patrimonial 358 (828) (306) 264
Saldo em 31 de março 182.600 177.262 69.124 67.950
8. Patrimônio líquido – 8.1. Capital social: Em 31/03/2019 o capital 
social subscrito é de R$19.200 representado por 19.200.000 (R$18.800 
e 18.800.000 em 2018) ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, das quais 18.285.696 ações são de Classe A; e 914.304 ações são de 
Classe B. Em 31/03/2018, a composição acionária é a seguinte:

Capital social
Acionista % participação Integralizado A integralizar Total
SDI Administração de Bens 4,75% 910 5 915
EDRAI LP 31,75% 6.067 28 6.095
AIAMAS LP 31,75% 6.067 28 6.095
TANIS LP 31,75% 6.067 28 6.095

100,00% 19.111 89 19.200
No exercício findo em 31/03/2019, o capital integralizado era de R$19.111 
(R$18.632 em 2018). Em setembro de 2018 os acionistas aumentaram o 
capital social da Companhia, em R$400, mediante a emissão de 400.000 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo 380.952 
ações de Classe A, e 19.048 ações de Classe B. Em julho de 2017 os acio-
nistas aumentaram o capital social da Companhia, em R$900, mediante a 
emissão de 900.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, sendo 857.142 ações de Classe A, e 42.858 ações de Classe B. Em 
março de 2018 os acionistas aumentaram o capital social da Companhia 
em R$400, mediante a emissão de 400.000 novas ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal, sendo 380.952 ações de Classe A, e 19.048 
ações de Classe B. 8.2. Reserva de capital: É composto por 90% dos 
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da
Tellus III Holding S.A. Company – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas da Tellus III Holding S.A. Company (“Companhia”), identificadas 
como “Controladora” e “Consolidado”, respectivamente, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/03/2019 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 cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e conso-
lidada, da Tellus III Holding S.A. Company em 31/03/2019, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às peque-
nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). 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 financeiras individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-

des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas: A administração da Compa-
nhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas 
NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 

e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente 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 fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 

do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e 
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte-
údo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de maio de 2019.
 Ernst & Young Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
 Auditores Independentes S.S. Contador
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valores integralizados na entidade para a subscrição de ações cujo saldo 
é de R$172.000 (R$167.686 em 2018). 8.3. Destinação do resultado: A 
Companhia deverá distribuir anualmente o lucro líquido ajustado na seguinte 
forma: a) 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% 
do capital social, sendo que a Companhia poderá optar por não constituir 
a reserva legal no exercício em que seu saldo, acrescido do montante das 
reservas de capital descritas no artigo 182, § 1º da Lei nº 6.404/76, exceder 
30% do capital social; b) 1% do saldo restante, após a alocação definida no 
item “a” acima, será distribuído aos acionistas como dividendo obrigatório; e 
c) O saldo restante, após as distribuições descritas nos itens “a” e “b” acima, 
poderá ser, integral ou parcialmente distribuído aos acionistas ou destinado 
à reserva para investimento. O lucro líquido foi totalmente compensado com 
os prejuízos acumulados. 9. Receita líquida: A receita de alugueis está 
composta da seguinte forma:

2019 2018
Receitas de aluguéis 2.150 –
(-) Impostos incidentes (78) –
(-) Amortizações de benfeitorias (28) –
Total 2.044 –
10. Despesas administrativas e tributárias – As composições das despe-
sas administrativas e gerais estão distribuídas da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Despesas de condomínio (a) – – (529) (438)
Doações a entidades civis – – – (237)
Serviços de terceiros (146) (66) (340) (224)
Anúncios e publicações – (47) (73) (148)
IPTU – – (169) (123)
Propaganda e Publicidade – – (79) (71)
Viagens e Estádias – – (24) (24)
Outras despesas administrativas (33) (9) (191) (93)

(179) (122) (1.405) (1.358)
Despesas administrativas (148) (118) (1.196) (1.225)
Despesas tributárias (31) (4) (209) (133)
(a) Refere-se ao pagamento de condomínio das áreas não locadas do 
empreendimento comercial cuja conclusão ocorreu em fevereiro de 2018.
11. Imposto de renda e contribuição social – As despesas de imposto de 
renda e contribuição social estão conciliadas às alíquotas nominais como 
segue:

Consolidado
2019 2018

Receita de locação 2.150 –
Base de presunção 32% 688 –
Receitas financeiras e outras receitas 112 201
Total da base de cálculo dos tributos 800 201
Imposto de renda e contribuição social debitados ao 
resultado:

Imposto de renda e contribuição social – 24% (192) (48)
Imposto de renda adicional – 10% (37) –
Total (229) (48)
IRPJ e CSLL correntes (20) (48)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido (209) –
Total (229) (48)
12. Partes relacionadas – São partes relacionadas os controladores da 
Companhia, informados na Nota 8, bem como as empresas que fazem parte 
do grupo societário dos sócios. O estatuto social da Companhia não prevê 
remuneração para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de 
administração. As operações com partes relacionadas referem-se aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário com a SDI no total de R$389 
(R$610 em 2018) conforme informado na Nota 6. 13. Instrumentos finan-
ceiros – 13.1. Gestão de risco de capital: A Companhia administra seu 
capital para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, ao 
mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações por meio da otimização do patrimônio. 13.2. 
Gestão de risco de liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento 
do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropriado 
de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de 
captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia 
gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 
bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue ade-
quados, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos 
e reais e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos 
financeiros. 14. Provisão para demandas judiciais – Atualmente a Compa-
nhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não registrando, 
portanto, provisão para demandas judiciais em 2019 e 2018. 

A descoberta foi feita recentemente por pesquisadores da 
Escola de Pesquisas Sociais, de Nova York. Essa habilidade, 
que seria denominada de empatia, possibilita e facilita as 

relações sociais para melhor compreender situações e ações do 
cotidiano.

Segundo relatos dos pesquisadores, durante os experimentos 
de leitura, a fi cção literária foi a que mais estimulou o cérebro dos 
participantes. Como uma prática interessante, a coordenadora 
pedagógica do Colégio Champagnat, de Ribeirão Preto, Juliana 
Christina Rezende de Souza, sugere que ler para os fi lhos, além 
de fortalecer a relação, permite que tanto adultos como crianças 
vivenciem situações inéditas.

“Ao se colocar no lugar dos personagens é possível analisar a 
maneira como cada um reagiu a determinada situação, opinar 
sobre as atitudes positivas e questionar o que poderia fazer de 
diferente”, explica, ao avaliar que o papel da família é fundamental 
no quesito empatia, por ser um aspecto essencial para a vida em 
sociedade. Depois, na escola, surgem outros desafi os e é preciso 
que o aluno esteja seguro emocionalmente para poder lidar com 
as diferenças e estabelecer relações positivas e saudáveis. 

“Estimular a empatia é um trabalho de todos. Tanto em casa 
como na escola é preciso ensinar pelo exemplo e mostrar que 
nem sempre todos concordam ou têm a mesma opinião sobre 
os assuntos, mas que com compreensão é possível chegar a um 
caminho do meio”, analisa Juliana. Além da leitura, a coorde-
nadora dá cinco dicas para ensinar e reforçar a habilidade da 
empatia nos pequenos:

1. O dia a dia das famílias é cada vez mais agitado e acelerado, 
então é importante estabelecer um tempo para conversar com 
as crianças. Falar sobre situações do trabalho e da vida adulta 
mostra que os pais também têm difi culdades, tanto quanto os 
fi lhos, e o diálogo ajuda a superar essas questões. A hora do 
café da manhã ou após o almoço, por exemplo, podem ser bons 
momentos para criar essa rotina.

Cinco dicas para ensinar 
empatia às crianças

A leitura de histórias e contos de fi cção pode estimular adultos e crianças a entenderem o seu próximo 
ou, ainda, a se colocarem no lugar dele

2. Lembre-se de estar totalmente presente nesses momentos. 
Dividir a atenção com o celular, tablet ou televisão mostra que 
você está apenas parcialmente presente e isso é um péssimo 
exemplo de empatia.

3. Em situações de confl ito, não basta apenas pedir desculpas 
da boca para fora. Estimule a criança a entender o sentimento 
do outro e perguntar como pode resolver a situação.

4. Da mesma forma, pedir desculpas quando errar com a crian-
ça é um bom exemplo e mostra que a comunicação está aberta. 
Conversar para entender o que houve e como a situação pode 
ser contornada é o próximo passo.

5. Atividades artísticas como aulas de música, pintura e dançar 
em dupla são bons exercícios para entender sentimentos próprios 
e do seu par, além de estimular vínculos afetivos, especialmente 
para crianças introspectivas.

 
Fonte e mais informações: (www.colegiosmaristas.com.br).
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O número de estagiários 
no Brasil aumentou de 339 
mil em 2010 para 498 mil em 
2017, o que representa um 
crescimento de 47,1%. Já o 
número de bolsistas cresceu 
42,2% nesse mesmo período, 
ao passar de 206 mil para 292 
mil. Em 2017, a maior parte dos 
estagiários cursava o ensino 
superior (76,6%), seguido pelo 
ensino médio (19,6%), técnico 
(3,4%) e demais níveis (0,3%), 
de acordo com dados do es-
tudo do Centro de Integração 
Empresa-Escola em parceria 
com a Fipe.

O estudo mostra que, em ter-
mos percentuais, a proporção 
de estagiários que recebiam 
bolsa-auxílio no país teve 
queda de 60,7% em 2010 para 
58,7% em 2017, sendo que 
em 2016 esse percentual era 
de 66,4%. A maior parte dos 
estagiários cursava o ensino 
superior em 2017 (76,5%), 
seguido por bolsistas do en-
sino médio (20,1%) e ensino 
técnico (3,4%).

De acordo com os dados, a 
bolsa-auxílio recebida pelos 
estagiários apresentou queda 
entre 2010, quando era de 
R$ 883,00, para 2017, quando 
passou a ser de R$ 850,00. O 
nível mais elevado de valores 
foi registrado em 2013, com 
R$ 1.013,00. A bolsa-auxílio 
recebida por estagiários que 
estavam cursando o nível su-
perior era a mais elevada, de 
R$ 942,00, seguida pelo ensino 
técnico, de R$ 631,00.

Segundo a pesquisa, a maior 
parte de estagiários em 2007 
era do sexo feminino (59,8%). 
O número maior se repete em 

todos os níveis de estágio. Os 
estagiários do sexo masculino 
com bolsa-auxílio em 2017 
eram 59,2% enquanto os de 
sexo feminino eram 58,3%. 
Quando se trata do valor re-
cebido pelos estagiários, as 
mulheres ganhavam menos 
em todos os anos e níveis edu-
cacionais. Para os estagiários 
do nível superior, a diferen-
ça média, em 2017, era de 
R$ 1.001,00, o que indica que 
os homens recebiam uma bolsa 
8,9% maior do que as mulheres.

A pesquisa também registrou 
que o número de aprendizes no 
Brasil teve aumento de 100,2%, 
de 2010, quando eram 193 mil, 
para 2017, quando o número 
passou a ser de 386 mil. A 
remuneração média dos apren-
dizes nesse período passou de 
R$ 395,00 para R$ 634,00 
(60,6%) em termos nominais 
ou de R$ 600,00 para R$ 634,00 
(5,7%) em termos reais.

Em 2017, o setor que mais 
concentrava aprendizes era 
o de comércio; reparação de 
veículos automotores e moto-
cicletas (26,7%); indústrias de 
transformação (20,7%); saúde 
humana e serviços sociais 
(13,9%).

Segundo o estudo, a remu-
neração total dos estagiários e 
aprendizes chegou a R$ 6,246 
bilhões em 2017. Com isso o 
valor adicionado ao PIB foi de 
R5 15,1 bilhões, o que gerou 
um impacto direto e indireto 
de R$ 10,7 bilhões. O impacto 
induzido (aumento da renda 
dos agentes da economia) 
foi de R$ 4,4 bilhões. Foram 
gerados 181,6 mil postos de 
trabalho (ABr).

Número de estagiários 
no Brasil aumenta

em sete anos
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Terceira geração
de robôs desperta
para novas funções

A vida humana se 
defi ne, inclusive para 
efeito de estudo da 
Saúde e da Ciência, 
em quatro momentos: 
infância, adolescência, 
fase adulta e velhice.

Levando essa divisão para 
o campo da Inteligência 
Artifi cial, temos essas 

duas últimas etapas se sobre-
pondo quase que ininterrupta-
mente – entre a descoberta de 
um novo mecanismo e outro se 
tornando obsoleto – e, assim, 
também podemos usá-la, po-
rém, em três períodos, como 
parâmetro para explicar a evo-
lução dos robôs. Se na primeira 
geração, em meados dos anos 
60, as máquinas apenas reprodu-
ziam movimentos simples, assim 
como crianças com limitações 
inerentes à idade.

Na segunda, os robôs foram 
construídos e programados 
para fazer praticamente tudo 
que conhecemos hoje. Nesta 
fase evoluímos muito, imagine 
que ela nos trouxe até aqui com 
vários sistemas complexos e 
muita tecnologia, desde celu-
lares até naves espaciais foram 
criadas com essa lógica, onde 
programávamos e as máquinas 
executavam.  

Assim como uma pessoa 
adulta, a terceira geração é 
caracterizada pela capacida-
de de o robô tomar decisões 
autônomas. 

São máquinas mais robustas, 
para as quais um operador não 
precisa dar todas as pistas. 
Robôs “com faro”, usando sen-
sores, algoritmos e qualquer 
outro elemento de controle 
disponível para buscar, testar e 
emitir respostas consideradas 
inteligentes. Stephen Hawking 
dizia que a terceira geração dos 
robôs representava um salto 
tão grande na robótica que 
era como se, agora, o “gênio 
estivesse fora da lâmpada”. 

O físico defendia que a IA 
poderia substituir os huma-
nos completamente, e que 
essa nova relação poderia se 
estabelecer como uma ajuda 
ou como uma disputa. 

Fato é que é fascinante de-
mais ver a evolução para a qual 
estamos caminhando. Quem 
diria que estaríamos assistindo a 
cirurgias robóticas e por telemen-
toria, uma conquista alcançada 
recentemente, em fevereiro de 
2019? Não só a comunidade mé-
dico-científi ca, como entidades e 
empresas no setor de tecnologia, 
estão dando passos largos no uso 
da IA a nosso favor.

 Cada vez mais, a Inteligência 
Artifi cial aplicada à Saúde, 
aliás, indica que teremos ações 
preventivas muito mais em-
basadas e aprofundadas para 
resolver questões até agora 
insolúveis, especialmente no 
campo do bem-estar humano. 
Parte daí a noção de que a 
nova geração de tecnologia 
pode nos ajudar a resolver a 
lidar com problemas coleti-

vos tão complexos, como a 
fome no mundo ou doenças 
sérias e incuráveis, e de cada 
indivíduo, ao tornar capaz a 
fabricação de wearables que 
meçam a pressão sanguínea, 
emitam mensagens e alarmes 
na rotina, enfi m, facilitem a 
vida do sujeito, por exemplo.

 Embora se tenha a ideia de 
que o avanço robótico é algo 
assustadoramente incontrolá-
vel, penso que é fundamental 
acompanharmos essas mu-
dançasde perto, para entender 
seus possíveis impactos dentro 
de um mundo globalizado, em 
que as decisões tomadas por 
grandes empresas do setor e por 
governos geram transformações 
diretas no nosso dia a dia. 

 De qualquer forma, você pode 
estar ainda se perguntando: 
essa nova leva de robôs, como 
Hawking acreditava, não pode, 
de fato, provocar uma desleal 
luta entre homens e máquinas 
em alguns setores, especialmen-
te relacionados ao papel do ser 
humano no trabalho?

Pensar assim, considerando 
a capacidade de processamen-
to dos robôs inteligentes, é de 
fato algo desanimador. 

Uma segunda estratégia se 
faz necessária: é preciso aliar 
a capacidade atual das máqui-
nas, cada vez mais “afi adas” na 
leitura de dados, informações 
em redes sociais, imagens, 
resultados de exames, com 
sua facilidade de cruzar toda 
a informação e tomar esse rico 
material para se ter a decisão 
(humana) mais acertada.

Isso vale tanto para informa-
ções mais ou menos triviais, 
como a previsão do tempo que 
interferirá nos seus planos de 
viagem, a formulação de lista 
de compras que manterá a 
dispensa em diaou quantidade 
de nutrientes que você precisa 
ingerir em uma refeição para 
ser mais saudável quanto para 
grandes decisões de mercado 
e de governos. Ou seja, bater o 
martelo em algumas situações 
fi cará cada vez mais fácil com a 
parceria “robô-humano”.

Cabe ainda lembrar que, 
quando surge um novo pano-
rama, surgem novas deman-
das. Neste sentido, se abre 
um mercado de profi ssionais 
de capacitação de robôs que, 
literalmente, casam o conhe-
cimento humano com aquilo 
que as máquinas mostram de 
mais relevante. Instituições de 
vários países, especialistas em 
robótica já estão de olho nessas 
novas funções. Você já pensou 
nessa possibilidade de ser um 
professor de robôs? Essa será 
uma profi ssão muito interes-
sante, não é mesmo? Então, 
que tal começar agora mesmo.

 
(*) - É diretor geral da Telefônica 

Educação Digital–Brasil e especialista 
em Gestão de Conhecimento e 

Tecnologias Educacionais 
(https://alexandrecastanha.

wordpress.com).

Luiz Alexandre Castanha (*)

Tellus IV Participações S.A.
CNPJ/MF nº 23.160.321/0001-59

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de março de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Balanços Patrimoniais

Demonstrações do Resultado

1. Contexto operacional – A Tellus IV Participações S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 27/08/2015. Sua sede está localizada na Rua Hungria, nº 
514, 10º andar, conjunto 102, sala 26 – São Paulo-SP e tem como atividade 
principal a compra, venda, locação e administração de bens próprios, 
móveis ou imóveis, prestação de serviços de consultoria não especializada, 
planejamento e assessoria empresarial, de qualquer natureza, a participa-
ção no capital e nos lucros de outras empresas nacionais ou estrangeiras na 
condição de acionista, sócia ou quotista, titular de debentures ou partes 
beneficiarias, em caráter permanente ou temporário, como controladora ou 
minoritária. A Companhia possui o controle das seguintes empresas: Esek 
Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. tem como objeto específico o pla-
nejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, loca-
ção e, especialmente, a venda do empreendimento imobiliário que será 
desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 195.649, 195.650, 
84.988 e 84.989 todas registradas perante o 18º oficial de Registro de Imó-
veis de São Paulo. Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S/A tem 
como objeto específico o planejamento, a promoção, desenvolvimento, 
incorporação, construção, locação e especialmente a venda do empreendi-
mento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas 
nº 1.835, 31.536, 10.247, 23.833, 21.389, 2.502, e 112.456 todas registra-
das perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, e ainda o 
imóvel situado nesta Capital à Pirajussara nº79, Butantã. Meribaspe II 
Empreendimentos Imobiliários SPE S/A tem como objeto específico o plane-
jamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, locação e 
especialmente a venda do empreendimento imobiliário que será desenvol-
vido nos imóveis objetos das matrículas nº 20.477 e 18.692 todas registra-
das perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, e ainda o 
imóvel situado nesta Capital à Rua Agostinho Cantú nº156 e Rua Desem-
bargador Armando Fairbanks, 70 Butantã, bem como o recebimento dos 
alugueis e parcelas decorrentes da locação e alienação, respectivamente, 
do referido empreendimento. Gessem Empreendimentos Imobiliários SPE 
S.A. tem como objeto específico o planejamento, a promoção, desenvolvi-
mento, incorporação, construção, locação e, especialmente, a venda do 
empreendimento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis situados à 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1830, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP: 04543-900, bem como o recebimento dos alu-
guéis e parcelas decorrentes da locação e da alienação, respectivamente, 
do referido empreendimento. Bethany Empreendimentos e Participações 
Ltda., tem como objeto específico o planejamento, promoção, desenvolvi-
mento, incorporação e principalmente a administração, locação, venda ou 
alienação de imóveis próprios. Aenon Empreendimentos e Participações 
Ltda., tem como objeto específico o planejamento, a promoção, desenvolvi-
mento, incorporação, construção, locação e especialmente a venda do 
empreendimento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis situados à 
Rua Tenente Negrão nº 100; Rua Ibiaté nº 32, 38, 52, 72, 92/100, 106 e 114; 
Rua Joaquim Floriano nºs 179, 189, 191/195 e 199/201, no bairro do Itaim 
Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, bem como o recebi-
mento dos alugueis e parcelas decorrentes da locação e da alienação, res-
pectivamente, do referido empreendimento. 2. Principais práticas contá-
beis – 2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 
1000 (R1), que incluem os princípios previstos na legislação societária bra-
sileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e deliberados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. De acordo com o contrato 
social da Companhia seu exercício social terminará em 31 de março de 
cada ano. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram 
elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estima-
tivas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 
demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjeti-
vos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significati-
vos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos 
financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim 
como da análise de recuperabilidade dos imóveis a comercializar e dos 
demais riscos para determinação de outras provisões. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significati-
vamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido 
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Compa-
nhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. A emis-
são das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada 
pela Diretoria em 29/05/2019. 2.2. Moeda funcional: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de 
Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não pos-
sui transações em moeda estrangeira. 2.3. Base de consolidação: As 
demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Compa-
nhia, e das controladas descritas na Nota 7. Todas as transações, saldos, 
receitas e despesas entre as controladas e a Companhia são eliminadas 
integralmente nas demonstrações financeiras, sendo destacada a participa-
ção dos acionistas não controladores. i) Controladas: As demonstrações 
financeiras de controladas, preparadas de acordo com as políticas contá-
beis consistentes com as da Controladora, são incluídas nas demonstra-
ções financeiras consolidadas a partir da data na qual a Companhia obtém 
o controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que o controle 
deixar de existir. Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e 
resultados são combinados integralmente e o valor patrimonial da participa-
ção dos acionistas não controladores é determinado pela aplicação do per-
centual de participação deles sobre o patrimônio líquido das controladas. 
2.4. Apuração do resultado: As receitas de aluguéis são reconhecidas de 
forma linear com base no prazo dos contratos, levando em consideração o 
reajuste contratual, e a receita de serviços é reconhecida quando da efetiva 
prestação dos serviços. As receitas da Companhia derivam principalmente 
do aluguel referente à locação do empreendimento. Os custos e as despe-
sas são apresentados de acordo com o objeto social específico da Compa-
nhia e suas controladas, seguindo o regime de competência. 2.5. Caixa 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que uma aplicação 
financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele 
precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e 
estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um 
investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente 
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, 
a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na catego-
ria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.6. Contas a 
receber: Registradas primeiramente pelos valores faturados, com base nos 
contratos de aluguel e de serviços prestados, ajustadas pelos efeitos decor-
rentes do reconhecimento da receita de aluguéis de forma linear, apurada 
de acordo com o prazo previsto nos contratos, incluindo, quando aplicável, 
rendimentos e variações monetárias auferidos. A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela 
Administração para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a 
receber, considerando o seguinte critério: análise individual dos devedores, 
independentemente do período de vencimento. As despesas com a consti-
tuição da provisão para créditos de liquidação duvidosa são registradas na 
rubrica “Outras despesas operacionais” na demonstração do resultado, 
quando aplicável. 2.7. Instrumentos financeiros: De acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empre-
sas NBC TG 1000 (R1), o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação 
dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia têm como 
base o custo amortizado. A Companhia reconhece um ativo financeiro pelo 
seu valor presente incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos 
os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negocia-
ção na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do 
instrumento. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo 

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 4.273 2.663 188.413 173.340
Caixa e equivalentes de caixa 4 212 39 3.523 259
Títulos e valores mobiliários 5 3.978 2.571 7.131 4.956
Contas a receber – – 3.146 797
Estoque de imóveis 6 – – 173.134 165.511
Adiantamento a fornecedores – – 1.322 1.757
Outros ativos 8 – 29 –
Impostos a recuperar 75 53 128 60
Não circulante 324.483 187.302 195.851 25.366
Estoque de imóveis 6 – – 195.171 25.366
Outros ativos – – 680 –
Investimentos 7 324.483 187.302 – –
Total do ativo 328.756 189.965 384.264 198.706

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 746 4 3.959 8.574
Fornecedores – – 1.768 7.485
Obrigações sociais e fiscais 3 1 385 214
Adiantamento de clientes – – – 67
Contas a pagar 743 3 1.399 734
Impostos correntes com 
recolhimento diferido – – 407 74

Não circulante – – 52.116 –
Fornecedores – – 1.360 –
Adiantamento de clientes 8 – – 50.076 –
Outras contas a pagar – – 680 –
Patrimônio líquido 328.010 189.961 328.010 189.961
Capital social 9.1 34.307 19.307 34.307 19.307
Capital a integralizar 9.1 (1.222) (260) (1.222) (260)
Reserva de capital 9.2 297.762 171.421 297.762 171.421
Prejuízos acumulados (2.837) (507) (2.837) (507)
Participação de não controladores – – 179 171
Total do patrimônio líquido com parti-
cipação de não controladores 328.010 189.961 328.189 190.132

Total do passivo e patrimônio 
líquido 328.756 189.965 384.264 198.706

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (2.330) 130 (2.322) 131
Total do resultado abrangente do 
exercício (2.330) 130 (2.322) 131

Lucro atribuído aos acionistas controladores (2.330) 130
Lucro/(prejuízo) atribuído aos acionistas 
não controladores 8 1

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (2.330) 130 (2.322) 131
Ajustes para reconciliar o resul-
tado do exercício: Impostos cor-
rentes com recolhimento diferido – – 333 74

IRPJ e contribuição social – – 617 270
Rendimentos das aplicações 
financeiras (142) (67) (470) (180)

Resultado de equivalência 
patrimonial 1.723 (1.089) – –

(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Estoque de imóveis – – (127.352) (119.503)
Adiantamento a fornecedores – – 435 (1.757)
Impostos a recuperar (22) (17) (68) (23)
Contas a receber – – (2.349) (794)
Outros ativos (8) – (709) –
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores – – (4.357) 7.485
Obrigações sociais e fiscais 2 (3) 171 95
Adiantamento de clientes – – (67) 67
Contas a pagar 740 (17) 665 98
Outras contas a pagar – – 680 –
Dividendos recebidos 1.765 – – –
IRPJ e contribuição social pagos – – (617) (354)
Caixa gerado pelas/(utilizado nas) 
atividades operacionais 1.728 (1.063) (135.410) (114.391)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital nas investidas (140.669) (114.775) – –
Aquisição/resgate das aplicações 
financeiras (1.265) (2.061) (1.705) (3.442)

Caixa utilizado nas atividades de 
investimento (141.939) (116.836) (1.705) (3.442)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aporte de capital dos não controladores – – – 99
Aporte de capital dos controladores 140.379 117.881 140.379 117.881
Caixa proveniente das atividades 
de financiamento 140.379 117.881 140.379 117.980

Aumento (diminuição) líquido (a) 
de caixa e equivalentes de caixa 173 (18) 3.264 147

Caixa e equivalentes de caixa no 
início do exercício 39 57 259 112

Caixa e equivalentes de caixa no 
fim do exercício 212 39 3.523 259

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – método indireto

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

amortizado através do método de juros efetivos. 2.8. Estoque de imóveis: 
Composto pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo 
dos estoques é composto pelo valor do terreno adquirido para incorporação 
imobiliária acrescido dos gastos com construção, impostos, taxas e encar-
gos financeiros. O Estoque de imóveis está apresentado no ativo circulante 
pois a Administração pretende iniciar a venda do imóvel dentro do próximo 
exercício. 2.9. Redução ao valor recuperável: Os valores contábeis dos 
estoques são revistos a cada data de apresentação das demonstrações 
financeiras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil 
exceda o valor recuperável estimado, sendo a valor são reconhecidas no 
resultado. 2.10. Investimentos em controladas: Os investimentos em con-
troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Para as 
empresas as quais a companhia detém o controle foram elaboradas 
demonstrações financeiras consolidadas. 2.11. Passivo circulante e não 
circulante: Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, 
registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encar-
gos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa 
efetiva de juros. 2.12. Tributos – Imposto de renda, Contribuição social, 
PIS e Cofins: A despesa com imposto de renda e contribuição social com-
preende os impostos de renda correntes e diferidos e são reconhecidos no 
resultado. O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro 
tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente 
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qual-
quer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
Quando aplicável, o imposto diferido é reconhecido com relação às diferen-
ças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O 
imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplica-
das às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis 
que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apre-
sentação das demonstrações financeiras. Regime do Lucro Real: para a 
Companhia o regime de tributação é o Lucro Real, para o qual o imposto de 
renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda, e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro tributável em cada exercício fiscal. Regime de lucro 
presumido: aplicável às controladas cujo faturamento anual do exercício 
imediatamente anterior tenha sido inferior a R$78.000 Nesse contexto, a 
base de cálculo do imposto de renda e a contribuição social são calculadas 
à razão de 32% sobre as receitas brutas e 100% quando for proveniente de 
receitas financeiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares dos 
respectivos impostos e contribuição. Quanto ao PIS e Cofins, a base de 
cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação 
a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição 
para o PIS e da Cofins são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. 2.13. 
Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado de acordo com o 
Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige que seja apresentado 
nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exer-
cício e o seu montante por ação do capital social (Resultado do exercício 
dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base das demons-
trações financeiras). 3. Novas normas e interpretações – As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o 
leitor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com 
outras empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigên-
cia de cada uma das novas normas e alterações: Pronunciamento: IAS 12/
CPC 32 Tributos sobre o lucro. Descrição:IFRIC 23 – Incerteza sobre o 
tratamento de impostos sobre o lucro. Refere-se ao tratamento, contabiliza-
ção e apresentação de incertezas fiscais. Vigência: Exercícios iniciados em 
ou após 1º/01/2019. Pronunciamento: CPC 06 (R2) – Arrendamento mer-
cantil. Descrição: Refere-se à definição e a orientação do contrato de arren-
damento previsto no IFRS 6 – IAS17. Vigência: Exercícios anuais iniciados 
a partir de 1º/01/2019. Atualmente, a Administração da Companhia está 
aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), mas espera não 
ter impactos significativos. 4. Caixa e equivalente de caixa – Contemplam 
numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de liquidez 
imediata, conforme composição abaixo: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 23 39 356 252
Aplicações financeiras 189 – 3.167 7

212 39 3.523 259
As aplicações automáticas e compromissada DI são de curto prazo junto 
ao Itaú Unibanco S.A. de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. A remuneração média destes investimentos variou entre 
97% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
5. Aplicações Financeiras Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Itaú – Soberano DI LP 3.978 2.571 7.131 4.956

3.978 2.571 7.131 4.956
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). 6. Estoques de imóveis – Esek Empre-
endimentos Imobiliários SPE S.A.
Tipo de projeto Residencial
Localidade São Paulo-SP
Início das obras Indeterminado
Percentual do projeto que já foi construído 0%
Previsão de conclusão do projeto Indeterminado
Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
Tipo de projeto Uso Misto
Localidade São Paulo-SP
Data de início do projeto Novembro de 2015
Início das obras Outubro de 2018
Percentual do projeto que já foi construído 8,20%
Data de conclusão do projeto Novembro de 2021
Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários S.A.
Tipo de projeto Não definido
Localidade Santos-SP
Início das obras Indeterminado
Percentual do projeto que já foi construído 0%
Data de conclusão do projeto Indeterminado
Gessem Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
Tipo de projeto Comercial
Localidade Santos-SP
Total 11 salas comerciais
Aenon Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
Tipo de projeto Uso Misto
Localidade São Paulo-SP
Data de início do projeto Fevereiro de 2019
Início das obras Março de 2020
Percentual do projeto que já foi construído 0%
Previsão de conclusão do projeto Julho de 2022
Composição do custo do imóvel a comercializar 2019 2018
Custo de aquisição de terreno 232.434 65.973
Custos com projetos 26.338 7.088
Custos com impostos e taxas 6.365 6.561
Imóveis concluídos 91.899 91.058
CEPAC – Potencial Construtivo 9.145 5.357
Taxa de administração SDI 2.124 544
Adiantamento para aquisição de terreno (a) – 14.296

368.305 190.877
Circulante 173.134 165.511
Não circulante 195.171 25.366

a) Valor refere-se aos adiantamentos realizados para aquisição de terrenos, 
cujas clausulas resolutivas foram superadas no exercício. A intenção princi-
pal da Companhia é o desenvolvimento dos empreendimentos com aliena-
ção dos estoques durante ou após a conclusão do desenvolvimento dos res-
pectivos empreendimentos, por essa razão o mantém contabilizado como 
estoque tendo a Companhia iniciado os procedimentos para a identificação 
de compradores, a operação de locação das unidades tem como objetivo 
potencializar o valor da venda de mercado do imóvel. O valor dos estoques 
é avaliado anualmente para fins de redução ao valor recuperável (impair-
ment). A avaliação é efetuada através de laudos específicos preparados por 
especialistas do setor imobiliário e que levam em conta a expectativa do 
valor de transação do imóvel quando completamente edificado descontado 
dos custos e despesas incorridas e a serem incorridas até a sua concreti-
zação. Em 31/03/2019 não existia expectativa de perda em relação ao valor 
recuperável dos estoques a ser registrado nas demonstrações financeiras.
7. Investimento – a) Composição do investimento Controladora

2019 2018
Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 18.176 17.482
Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 83.447 60.453
Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 8.207 8.029
Gessem Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 96.376 84.258
Aenon Empreendimentos e Participações Ltda. 116.889 17.080
Bethany Empreendimentos e Participações Ltda. (a) 1.388 –

324.483 187.302
a) A investida Bethany Empreendimentos e Participações Ltda. foi criada em 
14/08/2017, sendo que em 12/12/2018 a Companhia passou a fazer parte 
de seu quadro de quotistas. A investida ainda não iniciou suas atividades 
operacionais.b) Posição patrimonial das investidas

Participação Ativo
Patrimônio 

líquido Resultado
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Esek 99,90% 99,90% 18.364 17.659 18.194 17.418 146 11
Meribaspe 99,90% 99,90% 84.885 61.099 83.531 60.513 (1.647) (216)
Meribaspe 
II 99,90% 99,90% 8.229 8.073 8.216 8.038 (62) (84)

Gessem 99,90% 99,90% 97.166 92.010 96.465 84.329 6.240 1.329
Aegon 99,99% 99,99% 170.708 128.585 116.889 17.081 (6.278) 50
Bethany 99,99% – 1.390 – 1.387 – (114) –
c) Movimentação dos investimentos Controladora

2019 2018
Saldo em 1º de abril 187.302 71.438
Aporte de capital 140.669 114.775
Dividendos (1.765) –
Equivalência patrimonial (1.723) 1.089
Saldo em 31 de março 324.483 187.302
8. Adiantamento de clientes – Em 31/03/2019, o montante de R$50.076 
refere-se a confissão de dívida decorrente de aquisições de imóveis, que 
serão pagos através de dação em pagamento de unidades do empreen-
dimento a serem construídas pela controlada Aenon Empreendimentos e 
Participações Ltda. A operação não afetará o caixa da Companhia, visto 
que sua quitação ocorrerá através da entrega de unidades imobiliárias, 
por isso, seu efeito não afetou a demonstração de fluxos de caixa do pe-
ríodo. 9. Patrimônio líquido – 9.1. Capital social: Em 31/03/2019 o capital 
social subscrito é de R$34.307 representado por 34.306.946 (R$19.307 e 
19.306.946 em 2018) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
No exercício findo em 31/03/2019, o capital integralizado era de R$33.085 
(R$19.047 em 2018).

% Capital social
Acionista participação Integralizado A integralizar Total
SDI Administração de Bens 2,89% 754 238 992
Camon I LP 32,37% 10.777 328 11.105
Camon II LP 32,37% 10.777 328 11.105
Camon III LP 32,37% 10.777 328 11.105

100,00% 33.085 1.222 34.307
Em agosto de 2017 as acionistas decidem aumentar o capital social da 
Companhia em R$8.307, mediante a emissão de 8.306.946 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor, totalmente subscritas e parcialmente 
integralizadas. Em setembro de 2018 as acionistas decidem aumen-
tar o capital social da Companhia em R$15.000, mediante a emissão de 
15.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor, totalmente 
subscritas e parcialmente integralizadas. 9.2. Reserva de capital: É com-
posto por 90% dos valores integralizados na Companhia para a subscrição 
de ações cujo saldo é de R$297.762 (R$171.421 em 2018). 9.3. Destina-
ção do resultado: A Companhia deverá distribuir anualmente o lucro líquido 
ajustado na seguinte forma: a) 5% para a constituição de reserva legal, que 
não excederá 20% do capital social, sendo que a Companhia poderá optar 
por não constituir a reserva legal no exercício em que seu saldo, acrescido 
do montante das reservas de capital descritas no artigo 182, § 1º da Lei nº 
6.404/76, exceder 30% do capital social; b) 1% do saldo restante, após a 
alocação definida no item “a” acima, será distribuído aos acionistas como 
dividendo obrigatório; e c) O saldo restante, após as distribuições descritas 
nos itens “a” e “b” acima, poderá ser, integral ou parcialmente distribuído 
aos acionistas ou destinado a reserva para investimento. A Companhia não 
constituiu reserva legal ou distribuiu dividendos no exercício devido aos pre-
juízos acumulados. 10. Receita líquida e custos dos imóveis vendidos – 
10.1. Receita líquida Consolidado

2019 2018
Receita de vendas imóveis (a) 49.461 –
Receitas de locações 8.045 3.196
Impostos incidentes sobre a receita (309) (102)

57.197 3.094

Capital social Prejuízos Participação de
Nota subscrito a integralizar Reserva de Capital acumulados Total não controladores Total

Saldos em 1º/04/2017 11.000 (3.740) 65.327 (637) 71.950 71 72.021
Aumento de capital social 8.1 8.307 (8.307) – – – – –
Integralização de capital – 11.787 106.094 – 117.881 99 117.980
Lucro líquido do exercício – – – 130 130 1 131
Saldos em 31/03/2018 19.307 (260) 171.421 (507) 189.961 171 190.132
Aumento de capital social 8.1 15.000 (15.000) – – – – –
Integralização de capital – 14.038 126.341 – 140.379 – 140.379
Lucro líquido do exercício – – – (2.330) (2.330) 8 (2.322)
Saldos em 31/03/2019 34.307 (1.222) 297.762 (2.837) 328.010 179 328.189

a) Valor da permuta pela aquisição do terreno localizado na Rua Ibiaté nº62 
e Rua Tenente Negrão nº100, 114 fundos e 126 – São Paulo-SP da contro-
lada Aenon. 10.2. Custo dos imóveis vendidos: Corresponde a baixa do 
imóvel permutado pela aquisição do terreno localizado na Rua Ibiaté nº62 e 
Rua Tenente Negrão nº100, 114 fundos e 126 – São Paulo-SP da controlada 
Aenon. 11. Despesas gerais e administrativas: As composições das des-
pesas gerais e administrativas estão distribuídas da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Serviços de Terceiros (379) (480) (827) (970)
Condomínio (a) – – (198) (716)
Anúncios e publicações – (43) (241) (171)
Despesas comerciais (b) – – (1.484) (118)
Viagens e estadias (5) (26) (5) (28)
Fretes e carretos (10) (7) (25) (23)
Legais e Judiciais – (9) – (13)
Despesas com cartório (2) (1) (23) (12)
Outras despesas administrativas (3) (10) (116) (39)

(399) (576) (2.919) (2.090)
(a) Refere-se ao pagamento de condomínio das áreas não locadas dos 
empreendimentos comerciais adquirido pela controlada Gessem. (b) Valor 
das despesas comerciais refere-se principalmente aos gastos com stand de 
vendas e propaganda e publicidade para lançamento do empreendimento 
da controlada Meribaspe. 12. Imposto de renda e contribuição social – As 
despesas de imposto de renda e contribuição social estão conciliadas às 
alíquotas nominais como segue:

2019 2018
Receita de locação 8.045 3.196
Base de presunção 32% 2.574 1.023
Outras receitas – –
Receitas financeiras e outras receitas 470 113
Total da base de cálculo dos tributos 3.044 1.136
Imposto de renda e contribuição social debitados ao resultado:
Imposto de renda e contribuição social – 24% (730) (273)
Imposto de renda adicional – 10% (136) (71)
Total (866) (344)
IRPJ e CSLL correntes (617) (270)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido (249) (74)
Total (866) (344)
13. Partes relacionadas – São partes relacionadas os controladores da 
Companhia, informados na Nota 9, bem como as empresas que fazem parte 
do grupo societário dos sócios. O estatuto social da Companhia não prevê 
remuneração para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de 
administração. As operações com partes relacionadas referem-se aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário com a SDI no total de R$1.580 
(R$476 em 2018) conforme informado na Nota 6. 14. Instrumentos finan-
ceiros – 14.1. Gestão de risco de capital: A Companhia administra seu 
capital para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, ao 
mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações por meio da otimização do patrimônio. 14.2. 
Gestão de risco de liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento 
do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropriado 
de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de 
captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia 
gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 
bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue ade-
quados, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos 
e reais e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos 
financeiros. 15. Provisão para demandas judiciais – Atualmente a Compa-
nhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não registrando, 
portanto, provisão para demandas judiciais em 2019 e 2018.

Aos Acionistas e Administradores da
Tellus IV Participações S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Tellus IV Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como 
“Controladora” e “Consolidado”, respectivamente, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/03/2019 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 cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consoli-
dada, da Tellus IV Participações S.A. em 31/03/2019, o desempenho indivi-
dual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas NBC TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa auditoria foi con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os prin-
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: A administração da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela-
boração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 

uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas contro-
ladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razo-
abilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de maio de 2019.
Ernst & Young
Auditores Independentes S.S.  Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
CRC- 2SP 034.519/O-6  Contador CRC-1SP 209.240/O-7

Arthur José de Abreu Pereira André Ferreira de Abreu Pereira
Alexandre Henrique Borges – Contador CRC 1SP 217.243/O-3

Diretores

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita líquida 10.a – – 57.197 3.094
(-) Custo dos imóveis vendidos 10.b (55.655) –
Lucro bruto – – 1.542 3.094
(Despesas) receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas 11 (399) (576) (2.919) (2.090)
Despesas tributárias (8) (5) (142) (255)
Resultado de equivalência patrimonial 7 (1.723) 1.089 – –
Lucro/(prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro e dos impostos (2.130) 508 (1.519) 749

Resultado financeiro
Receitas financeiras 142 67 470 180
Despesas financeiras (342) (445) (407) (454)
Lucro/(prejuízo) antes do imposto de 
renda e da contribuição social (2.330) 130 (1.456) 475

IRPJ e contribuição social
Correntes 12 – – (617) (270)
Diferidos 12 – – (249) (74)
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (2.330) 130 (2.322) 131
Lucro/(prejuízo) atribuído aos 
acionistas controladores (2.330) 130

Lucro atribuído aos acionistas não controladores 8 1
Lucro/(prejuízo) por ação (em reais R$) (0,0704) (0,007) – –

Estudo procura aperfeiçoar técnicas para voos de drones em grupo, criando um algoritmo que 

permita uma “conversa” entre drones, para que troquem informações sobre velocidade e localização. 

Júlio Bernardes/Jornal da USP

Algoritmo de computador permitirá que 
drones conversem entre si e voem de forma 
sincronizada. Na natureza, os pássaros voam 

juntos, em formação, sem colidirem entre si. Como 
fazer com que veículos aéreos não tripulados, os 
drones, imitem os pássaros e voem de forma sin-
cronizada é o desafi o de pesquisadores da Escola 
de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP. 

A ideia do estudo é aperfeiçoar as técnicas 
computacionais existentes para voos em grupo 
e criar uma fórmula matemática (algoritmo) que 
faça os drones “conversarem” entre si, trocando 
informações sobre velocidade e localização. Desse 
modo, será possível, por exemplo, aumentar a 
capacidade de mapeamento de áreas agrícolas.

Os voos sincronizados de drones, apesar da 
evolução técnica, ainda apresentam alguns pro-
blemas. “Existem as incertezas que decorrem 
da precisão dos sensores e atuadores de posi-
cionamento de cada drone”, conta o professor 
Marco Henrique Terra, coordenador do Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia para Sistemas 
Autônomos Cooperativos (InSAC), sediado na 
EESC, que supervisiona a pesquisa.

“Outras incertezas são ligadas a fatores exter-
nos, como variações no ambiente. Uma rajada de 

“Diálogo” entre drones permitirá 
voo similar ao de pássaros

A ideia do estudo é aperfeiçoar as técnicas computacionais existentes para voos em grupo e criar uma fórmula matemática (algoritmo) que faça os drones 
“conversarem” entre si, trocando informações sobre velocidade e localização

D
iv

ul
ga

çã
o 

(In
SA

C
)

vento durante o voo pode fazer com que os drones 
colidam”, aponta. Durante o voo em formação, 
Terra observa que é preciso que o processador de 
cada drone tenha conhecimento das informações 
de posição e velocidade dos demais drones.

“O algoritmo é uma fórmula matemática que faz 
com que essas informações sejam transmitidas e os 
drones ‘conversem’ entre si, dando mais robustez aos 
voos”, afi rma. “Aprimorar a comunicação é impor-

tante para saber como o drone vai operar em caso 
de falha ou atraso no envio de mensagens, ou seja, 
quanto tempo ele pode voar sem comprometer a 
formação, ou abandonar o grupo sem prejudica-lo”.

Numa segunda etapa da pesquisa, serão re-
alizados experimentos em que os drones irão 
interagir com outros robôs terrestres (controle 
de robôs heterogêneos). “O resultado fi nal do 
estudo será o algoritmo, além das possíveis apli-

cações, especialmente nas áreas de agricultura 
e de segurança”, ressalta o professor da EESC.

Na área agrícola, será possível fazer o mape-
amento de terrenos com voos de drones em 
formação de maneira mais efi ciente do que se 
fosse usado um único drone. “Além da redun-
dância, que permite confi rmar os dados obtidos, 
um voo em formação tem mais capacidade de 
mapear regiões maiores”, aponta Terra. A ideia 
é que o desenvolvimento dessa aplicação tenha a 
colaboração de outros pesquisadores do InSAC.

Quanto à área de segurança, o professor ex-
plica que o voo em formação poderia ser usado 
em situações críticas, quando é necessário que 
a unidade de segurança (uma viatura policial, 
por exemplo) chegue mais rápido a um deter-
minado local. “Também nesse caso, o grupo de 
drones permite aumentar a área de cobertura, 
aumentando a efi ciência do mapeamento para 
indicar o melhor caminho”, destaca.

Para testar os algoritmos foram importados 
seis drones, que irão voar em formação, tanto 
em ambiente fechado quanto aberto. Nos expe-
rimentos indoor (em ambiente fechado) serão 
usadas câmeras para medir o posicionamento 
dos drones, o que será feito com sensores nos 
testes outdoor (em ambiente aberto). 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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: EDNEI ELOI ARRAS, divorciado, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 26/12/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Claudiney Arras e de Neusa Gomes Arras. O pretendente: VICENTE 
PALMA NETO, solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em Itu - SP, no 
dia 09/04/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco 
Aurelio Palma e de Juraci Alberto Palma.

O pretendente: RENATO JOSÉ DA SILVA, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Itapetininga - SP, no dia 20/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Dirceu José da Silva e de Denise Silva. O pretendente: DOUGLAS 
HENRIQUE MENDES DOS SANTOS, solteiro, profi ssão executivo de vendas, nascido 
em Mutunópolis - GO, no dia 07/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Divineide Mendes dos Santos.

O pretendente: GLAUCO VENICIUS PEREIRA DE SOUZA, viúvo, profi ssão 
artesão, nascido em Guaratingueta - SP, no dia 07/10/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marinalva Pereira de Souza. A pretendente: 
MARLY HELENA GIGLIO, solteira, profi ssão artesã, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 31/08/1959, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Rubens Clemente Giglio e de Alice Helena Hage Giglio.

O pretendente: LUCAS MAGRO LAURINDO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Bebedouro - SP, no dia 21/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Valério Tadeu Laurindo e de Nely Alves Magro. A pretendente: MARIA 
VITÓRIA ALVES CAYRES, solteira, profi ssão professora, nascida em Araraquara - SP, 
no dia 06/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Reinaldo Cayres e de Helena Alves Cayres.

O pretendente: DIOGO POLTRONIERI GREGORIN, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/11/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Alberto Gregorin e de Maria do 
Carmo Poltronieri. A pretendente: MARCELLA APARECIDA AMMIRABILE 
DE ALMEIDA, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Caetano do Sul 
- SP, no dia 03/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Edison de Almeida e de Mônica Aparecida Ammirabile de Almeida.

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

 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: JOSÉ CARLOS FREITAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (30/10/1985), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero José da Silva e de Ranuzia Freitas 
da Silva. A pretendente: VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Castanhal, PA, no dia (08/12/1985), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir Teodoro de Oliveira e de Nilza 
Solange da Silva Oliveira.

O pretendente: ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de vendas, nascido em Petrolina, PE, no dia (29/06/1990), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis dos Santos e de Marisa 
Ferreira Reis. A pretendente: SURAMA BATISTA QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Morpará, BA, no dia (24/03/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nildo Queiroz e de Ita Alves Batista.

O pretendente: TALISSON MEIRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (18/11/1998), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Jesus Alves e de Zilda de Jesus Meira. A pretendente: 
JOSUELEN DE LIMA OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (19/03/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Luis de Oliveira Gomes e de Ana Lucia de Lima.

O pretendente: RICARDO CAMPOS DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão meio ofi cial 
soldador, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (02/03/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelio Machado de Lima e de Terezinha Campos de Lima. 
A pretendente: LAUDICEIA DIAS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascida em Londrina, PR, no dia (22/06/1976), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Luiz dos Santos e de Maria Veronica Dias dos Santos.

O pretendente: DIOGO FERNANDO LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão auxiliar de cozinha, nascido nesta Capital, SP, no dia (15/11/1989), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias dos Santos e de Maria 
Francisca da Cunha Lopes. A pretendente: WELLYDA VASCONCELOS CHAVES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Acaraú, CE, no dia (01/10/1991), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailton Carlos Chaves e de Maria do 
Livramento Vasconcelos Neta.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: RICARDO ALEX DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em Guarulhos - SP, no dia (13/12/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Bonfi m de Oliveira e de Maria Aparecida 
de Oliveira. A pretendente: VANDERLEIA SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Vaerzea Nova - BA, no dia (03/10/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Souto Lima e de Izaura Lima dos Santos.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DE CALDAS CORREIA, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor, nascido em Jenipapo de Minas - MG, no dia (02/07/1983), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leivina de Caldas Correa. A pre-
tendente: AILMA APARECIDA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Francisco Badaró - MG (Registrada em Jenipapo de Minas 
- MG), no dia (05/06/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio José Gonçalves e de Ana de Caldas Gonçalves.

O pretendente: JEFFERSON MARQUES NETTO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia (02/09/1972), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Djalma Marques Netto e de Odete Martins 
Teixeira Marques. A pretendente: CÉLIA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar geral, nascida nesta Capital, Butantã - SP, no dia (09/05/1968), residente 
e domiciliada em Embu das Artes - SP, fi lha de José da Silva e de Gonçalina Rodrigues 
da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço no município de Embu 
das Artes, neste Estado, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ALAN DOS SANTOS GIROTTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Teixeira de Freitas - BA, no dia (25/07/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourenço Girotto Junior e de Lindalva Maria dos 
Santos. A pretendente: BRUNA PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/04/2000), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio de Souza e de Geni Pereira de Souza.

O pretendente: ROBERTO BARROS DA PAZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia (03/02/1981), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pedro da Paz e de Donatile 
Lourenço Barros da Paz. A pretendente: JAINE SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Bom Conselho - PE (Registrada no Distrito de Rainha Izabel), 
no dia (29/11/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel da Silva Santos e de Cleonice Maria da Silva.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profi s-
são conferente, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (18/07/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elio Correia Soares e de Nilda 
Ramos dos Santos. A pretendente: GÉSSICA ESTER OLIVEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em Juazeiro - BA, no dia (31/01/1999), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Genivaldo José da Silva e de Cleide 
de Oliveira Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, 
onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ROBESON MELO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de tabelionato, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (19/04/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Alves de Souza e de Maria 
de Lourdes de Melo de Souza. A pretendente: FERNANDA CAROLINA BENTO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Itaim Paulista 
- SP, no dia (28/04/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ademir de Oliveira dos Santos e de Mirian Bento Vizzotto.

O pretendente: HENRRY WILLIAN SCARANELLO DOS SANTOS, estado civil divor-
ciado, profi ssão empresário, nascido em Guarulhos - SP, no dia (28/07/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sonir dos Santos e de Anita Te-
rezinha Scaranello dos Santos. A pretendente: PRISCILA EVANGELISTA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Guarulhos - SP, no dia (19/02/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eraldo Evangelista de 
Souza e de Sandra Cistina de Lima Henrique de Souza.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: KAIQUE MACIEL DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão copeiro, 
nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia 29/11/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Jorge de França e de Maria Cila Felix Maciel. A 
pretendente: MILENA BACHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Vitória 
da Conquista - BA (Registrada em Belo Campo - BA), no dia 27/09/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosemeire Bacha.

O pretendente: VALTER SANTANA CUNHA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 29/11/1959, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Pedro dos Santos Cunha e de Helena Santana 
Cunha. A pretendente: VERA LUCIA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 04/09/1963, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edevaldo Santana e de Benedicta de Oliveira Santana.

O pretendente: GILMAR MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia 02/12/1952, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Martins e de Nair Maria Martins. A pretendente: ANDREIA 
DAMASCENO SANDES, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Caieiras 
- SP, no dia 16/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Vieira Sandes e de Marieta Damasceno Sandes.

O pretendente: LUIS CARLOS TEIXEIRA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 11/03/1975, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Avelino Teixeira Filho e de Olga Teixeira. A pre-
tendente: TANIA APARECIDA VENEZIANO, estado civil solteira, profi ssão assitente 
administrativo, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 03/08/1965, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson do Carmo Veneziano e de Olinda 
Aparecida Gonçalves Veneziano. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para se afi xado no 
cartório de residência do contraente.

O pretendente: ANDRÉ RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão professor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/04/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Gomes de Oliveira e de 
Marta Rodrigues Costa Oliveira. A pretendente: GRACIELLE DE OLIVEIRA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia 05/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Milton dos Santos e de Romilda Batista de Oliveira Santos.

O pretendente: DIEGO VIEIRA DE VASCONCELOS, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/08/1986, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido de Vasconcelos e de Beverly 
Ane Vieira de Vasconcelos. A pretendente: RENATA CUNHA FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão jornalista, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 15/04/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agostinho Fernandes 
Filho e de Anair Cunha Fernandes.

O pretendente: MECIAS ESCOBAR MAMANI, estado civil solteiro, profi ssão agrônomo, 
nascido em La Paz - Chulumani - Sud Yungas, Bolivia, no dia 01/02/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Escobar Mendez e de Alicia 
Mamani Villazante. A pretendente: MERCEDES CALLE ESCOBAR, estado civil solteira, 
profi ssão modelista, nascida em La Paz - Collana - Aroma - Bolivia, no dia 17/09/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hilarion Calle Condori 
e de Julia Escobar Merma.

O pretendente: ANTONIO OLIVEIRA DE SÁ, estado civil viúvo, profi ssão coordenador de 
pátio, nascido em Catolé do Rocha - PB, no dia 07/05/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aurino de Sá e de Silvanira Oliveira. A pretendente: 
EDILZA OLIVEIRA SÁ, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Floresta 
- PE, no dia 18/06/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antônio Afonso de Sá e de Maria do Socorro de Oliveira.

O pretendente: MAURICIO PEREIRA LUNA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleirei-
ro, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 03/01/2001, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ildefonso Gonçalves Luna e 
de Solange Pereira Batista Luna. A pretendente: NICOLLI JESUS DO CARMO, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
09/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz 
do Carmo e de Maria Emilia Jesus do Carmo.

O pretendente: MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA FILHO, solteiro, profi ssão engenheiro 
de produção, nascido em Curitiba - PR, no dia 03/07/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maurício Pereira da Silva e de Elaine Maria Santos 
Silva. A pretendente: MILLENE ANDRIONI, solteira, profi ssão internacionalista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 02/09/1997, residente e domiciliada na Vila Matilde, São Paulo 
- SP, fi lha de Luis Carlos Andrioni e de Nanci Aparecida de Moraes Andrioni. Obs.: Tendo 
sido enviada cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: LUÍS FELIPE D' ALOIA, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Limeira - SP, no dia 20/07/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Virgilio Augusto D' Aloia Filho e de Mônica Cristina Soares de Souza. A 
pretendente: LARA LIMA MARUJO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 03/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ricardo Alves Marujo e de Flavia de Souza Lima Marujo.

O pretendente: VINÍCIUS AGOSTINI ALVES, divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em São João Del Rei - MG, no dia 08/03/1981, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Alves e de Rosemary Agostini 
Alves. A pretendente: LARA BICHIATO MENGATTI, solteira, profi ssão relações 
públicas, nascida em Matrão - SP, no dia 10/07/1990, residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Mengatti e de Iolanda Bichiato.

O pretendente: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, divorciado, profi ssão atleta 
profi ssional, nascido em Pato Branco - PR, no dia 02/09/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Rodrigues da Silva e de Rozeli 
Rodrigues da Silva. A pretendente: REBECA ABRAVANEL, divorciada, profi ssão 
cineasta, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/12/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Senor Abravanel e de Iris Abravanel.

O pretendente: GUSTAVO DE FREITAS ANDRADE, solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/01/1981, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Julio José de Freitas Andrade e de Vera Lucia de 
Andrade. A pretendente: VANESSA ALVES DE ARAUJO, solteira, profi ssão autônomo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 09/01/1981, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos de Araujo e de Valdirene Alves de Araujo.

O pretendente: GUILHERME GIACCHETTO MOREIRA, solteiro, profi ssão desenvolvedor 
de software, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/08/1990, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Roberto da Silva Moreira e de Silvana Aparecida 
Giacchetto. A pretendente: CAROLINE RIBEIRO LARANJEIRA, solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/06/1996, residente e domiciliada na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Silva Laranjeira e de Moana Ribeiro Cordeiro.

O pretendente: LEANDRO FERNANDES COURI PEDROSA, solteiro, profi ssão consultor, 
nascido em Governador Valadares - MG, no dia 24/02/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Francisco Couri Pedrosa e de Marcinele 
Fernandes Pedrosa. A pretendente: LUIZA BASTOS FRADE, divorciada, profi ssão médica, 
nascida em Governador Valadares - SP, no dia 13/04/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo Frade e de Beatriz Martins Bastos Frade.

O pretendente: FERNANDO TITOTO GUSMÃO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 30/07/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walmyr de Souza Gusmão e de Juliana 
Titoto Gusmão. A pretendente: JOANA FURTADO FILOGÔNIO, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 20/09/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cícero Ibraim Buldrini 
Filogônio e de Angela Flores Furtado Filogônio.

O pretendente: DANILO TORRESAN VALENTIN, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/07/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Celso Valentin e de Liliam Maria Torresan Valentim. A pretendente: 
RAFFAELLA LOUZZANO SORRENTINO, solteira, profi ssão radialista, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 29/10/1984, residente e domiciliada no Ibirapuera, São Paulo - SP, 
fi lha de Luiz Carlos Sorrentino e de Selma Ramos Netto Louzzano Sorrentino. Obs.: Tendo 
sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: ERNESTO MASAMITSU KABASHIMA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/09/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hiroshi Kabashima e de Sachiko Kabashima. A pretendente: 
MAIDY CHAIM, divorciada, profi ssão analista de sistema, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 12/10/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Leme Chaim e de Marina de Jesus Alves Chaim.

O pretendente: MARCELO RICCARDO GARRITANO, solteiro, profi ssão diretor 
de contas, nascido na Inglaterra, no dia 25/12/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pietro Garritano e de Filomena Garritano. A 
pretendente: LETÍCIA CESTARI HIDALGO DA SILVA CAMPOS, solteira, profi ssão 
gerente de operações, nascida em Goiânia - GO, no dia 01/08/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sizenando da Silva Campos 
Junior e de Maria Raquel Hidaldo Campos.

O pretendente: HELIO CAVALCANTE SILVA NETO, solteiro, profi ssão engenheiro de 
software, nascido em Maceió - AL, no dia 05/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Helio Cavalcante Silva Filho e de Teresa Maria Soares Silva. A 
pretendente: CRISTIANE VIEIRA BATISTA DE NAZARÉ, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Maceió - AL, no dia 20/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Vieira Batista de Nazaré e de Aldery Maria Batista de Nazaré.

O pretendente: RODRIGO ANDRÉS PONTES MACCHI, solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 08/01/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Andrés Ovidio Serafi n Macchi Ayala e de Yris Bartyra Fontes Ayala. A pretendente: 
LUIZA MONARI DE CASTRO CUNHA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São 
Caetano do Sul - SP, no dia 22/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vitor Hugo de Castro Cunha e de Claudia Monari de Castro Cunha.

O pretendente: RAFAEL ALBUQUERQUE GOMES FERREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão montador, nascido em Belford Roxo, RJ, no dia (01/07/1983), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Ferreira Gomes e de San-
dreli Albuquerque Gomes Ferreira. A pretendente: ANA PAULA VIEIRA BARBOZA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de acabamento, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (16/02/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Barboza e de Vilma Vieira.

O pretendente: PAULO DE SOUZA COELHO, estado civil solteiro, profi ssão con-
trolador de acesso, nascido em Comercinho, MG, no dia (25/03/1973), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Souza Coelho e de Helena 
Maria Coelho. A pretendente: IDAZINHA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira, nascida em Comercinho, MG, no dia (22/06/1972), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Glicerio Alves de Lima e de Rosalina 
Candida de Oliveira.

O pretendente: ALYSSON BRENO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/03/1999), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Justino da Silva. A pretendente: SABRINA PEREI-
RA ERNESTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(26/06/2000), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
Ernesto e de Luciana Araújo Pereira.

O pretendente: WALDIR RODRIGUES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de cozinha, nascido em Ananindeua, PA, no dia (10/11/1969), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Rodrigues Dias e de Jo-
ventina Cardoso Ferreira. A pretendente: ALEXSANDRA FERREIRA SOARES, estado 
civil solteira, profi ssão artesã, nascida em Belém, PA, no dia (06/07/1971), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivaldino Ferreira Gomes e de Emilia 
de Souza Ferreira.

O pretendente: KEVIN CORREIA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (30/03/1999), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Correia da Silva e de Ademares Gonçalves da Silva. 
A pretendente: LETICIA DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (14/12/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Antonio de Souza e de Edivânia Cristina 
da Silva Souza.

O pretendente: FRAUSO HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA, estado civil solteiro, 
profi ssão pedreiro, nascido em Jerumenha, PI, no dia (20/12/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiza Ernesta de Araújo Sousa. A 
pretendente: ALESSANDRA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão estagiária, nascida em Floriano, PI, no dia (16/01/1987), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Alves de Souza e de Maria 
Conceição Rodrigues.

O pretendente: IBERNON FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoque de 
alimentos, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (18/01/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Iraldo Simão da Silva e de Maria Dalva Ferreira de Oliveira. 
A pretendente: LAYLA THUANY PEREIRA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (26/02/1999), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Erisvaldo Roberto da Costa e de Cleonina Pereira da Silva Santos.

O pretendente: MILLER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Chavantes, SP, no dia (01/06/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Vitor da Silva Neto e de Marcia Nogueira. A pretendente: JAIANE SILVA 
RIOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Osasco, SP, no 
dia (01/11/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Demisson 
Silva Rios e de Jaicema Silva Rios.

O pretendente: VALDENICIO BARROS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
comprador, nascido em Nossa Senhora da Glória, SE, no dia (14/01/1985), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdenito de Oliveira e de Maria Ed-
valda Barros Oliveira. A pretendente: SELMA COELHO TEIXEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em Mauá, SP, no dia (07/11/1985), residente 
e domiciliada em Mauá, SP, fi lha de Miguel Arcanjo Pacheco Teixeira e de Maria Istelina 
Teixeira Coelho.

O pretendente: PEDRO FERREIRA DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Santana do Cariri, CE, no dia (02/08/1960), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira de Matos e de Ozana Alves de Lima. 
A pretendente: EXPEDITA PIRES ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Araripe, CE, no dia (29/08/1954), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Odilon Pires e de Albertina Alves Pires.

O pretendente: LUIZ FABRICIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
apoio socioeducativo, nascido em Maceió, AL, no dia (21/01/1975), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes de Souza. A pretendente: SHEILA 
CUNHA CANDIDO, estado civil solteira, profi ssão agente de organização escolar, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (07/01/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Candido e de Rita Cunha Candido.

O pretendente: RAFAEL GOUVEIA BUENO ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico de aeronaves, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (04/05/1991), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romildo Bueno Andrade e de Rosangela 
Gouveia do Nascimento. A pretendente: ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão analista fi scal, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/07/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edineus Militão Pereira e 
de Terezinha Alves da Silva Pereira.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE CUZNER, estado civil divorciado, 
profi ssão funcionário público, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/03/1956, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Cuzner e de Ieda de Andrade 
Cuzner. A pretendente: MARA DO ROSÁRIO DO AMARAL SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão funcionária pública aposentada, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 15/07/1961, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Alves de Souza e de Ruth do Amaral Souza.

O pretendente: VICTOR ZACCHI FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/09/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Deives Gesteiro e Freitas e de Tânia Zacchi Freitas. 
A pretendente: LÍVIA RIBEIRO ALVES, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida 
nesta Capital, Butantã - SP, no dia 07/06/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Luis Alves e de Maria Joaquina Bastos Ribeiro.

A prevenção é a melhor maneira para manter 

o coração fora de riscos.

Atualmente, cerca de 300 mil pessoas mor-
rem no Brasil todos os anos vítimas de arrit-
mias cardíacas, segundo pesquisa realizada 
pelo Ministério da Saúde em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas 
(Sobrac). A ocorrência das doenças cardíacas 
possui forte ligação com os maus hábitos das 
pessoas durante a vida. 
“A prevenção é a melhor maneira para manter 
o coração fora de riscos e alguns hábitos 
simples inseridos no dia a dia podem evitar 
problemas futuros”, afi rma Dr. Diego Gaia, 
coordenador de cardiologia do Hospital Santa 
Catarina. O especialista elenca cinco hábitos 
simples que podem reduzir consideravelmen-
te as doenças cardiológicas:
1. Priorize alimentos saudáveis - A alimen-
tação saudável é um dos principais fatores 
para evitar doenças cardiovasculares. O 
ideal é investir em frutas e verduras e é 
primordial evitar o excesso de sal e açúcar. 
Frituras e alimentos processados devem 
ser consumidos com moderação. Esses 
alimentos são verdadeiros vilões, já que 
podem elevar o colesterol ruim (LDL), um 
dos responsáveis por depositar gordura na 
parede das artérias.
2. Faça exames preventivos - Principalmente 
depois dos 40 anos, é importante realizar 
exames de rotina para o coração. Um possível 
problema pode ser evitado ou minimizado, 

Hábitos que reduzem as 
chances de doenças no coração

se descoberto com antecedência. Antes 
dessa idade, a pessoa deve procurar um 
cardiologista se perceber algum sinal atípico.
3. Pratique exercícios com regularidade 
e mantenha o peso sob controle - Fazer 
atividades físicas regularmente é benéfi co 
para a saúde no geral. Mas, se tratando do 
coração, é ainda mais: hormônios como a 
endorfi na liberados pelo organismo após 
o exercício relaxam a parede das artérias. 
Com a queda da pressão arterial, a taxa de 
glicose diminui e o índice do colesterol bom 
aumenta. A recomendação é praticar 30 
minutos de qualquer atividade física (ex: 
corrida, musculação, esportes com bola etc.), 
no mínimo três vezes por semana.
4. Controle os fatores de risco - A maioria das 
mortes por doenças cardíacas poderiam ser 
evitadas se a pessoa controlasse o colesterol 
ruim (LDL) do corpo. Portadores ou pessoas 
com histórico familiar de diabetes e hiper-
tensão devem redobrar a atenção.
5. Não fume - O tabagismo é um dos maiores 
potencializadores de doenças no coração. 
Entre as mais comuns causadas pelo fumo 
estão pressão alta, infarto e Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC).

Fonte e mais informações: 
(www.hospitalsantacatarina.org.br).
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