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O papel essencial dos 
Armadores para o 

crescimento do Brasil
A greve dos 

caminhoneiros em 2018 

alertou a sociedade 

sobre o papel que este 

modal desempenha 

no funcionamento da 

economia

Não é sem motivo que o 
governo federal recen-
temente anunciou que 

o BNDES abrirá uma linha de 
crédito para caminhoneiros 
autônomos no valor de 500 
milhões de reais, entre outras 
medidas que impactarão o 
setor.  Mas olhe ao redor:  você 
sabia que 90% dos bens de 
consumo foram transportados 
pelo mar em alguma etapa de 
sua produção ou distribuição? 
E que cerca de 70% dos pro-
dutos manufaturados expor-
tados e importados, em valor, 
utilizaram o contêiner como 
equipamento de transporte? 

Esses são números extrema-
mente expressivos, mas que 
muitas vezes passam desper-
cebidos por grande parte da 
sociedade, dos formadores 
de opinião e mesmo das au-
toridades. Quando os termos 
exportação ou importação são 
mencionados em uma matéria 
televisiva, por exemplo, não se 
pode ignorar como os produtos 
vão de um país ao outro e que 
o comércio mundial é movido 
pelo transporte marítimo. 

A navegação é o meio mais 
efi ciente ao comparar custos 
para transportar bens e maté-
rias-primas, e muitas vezes é o 
único possível. E são os arma-
dores os grandes protagonistas 
desse cenário - são eles que 
possibilitam o comércio entre 
as nações. Os mais diversos 
tipos de produtos manufatu-
rados, grãos, frutas, carnes, 
açúcar, minerais, celulose, 
papel, carvão, automóveis e 
calçados, produzidos no Brasil, 
todos têm um denominador co-
mum: são exportados via mar. 

Mas falta, contudo, uma 
verdadeira consciência e valo-
rização do papel essencial que 
os armadores exercem para a 
viabilidade do comércio exte-
rior e para o funcionamento 
da economia brasileira. Apesar 
de lidarem diariamente com 
a burocracia e com custos e 
práticas díspares em portos 
de um mesmo país, sem levar 
em conta as condições muitas 

vezes precárias ou defi cientes 
desse sistema. 

Problemas recorrentes e 
aparentemente eternos, como 
o da dragagem para aprofun-
damento ou manutenção dos 
calados operacionais, ainda 
assombram a marinha mer-
cante. A navegação costeira, 
realizada entre os portos bra-
sileiros, foi uma das primeiras 
atividades econômicas do 
Brasil e, embora a geografi a 
da costa de mais de 8 mil km 
seja um verdadeiro presente, 
menos de 11% da carga domés-
tica no país é transportada pelo 
meio marítimo, mesmo sendo 
considerado um modal mais 
sustentável e competitivo. 

Os entraves que o segmento 
enfrenta são inúmeros e de 
toda ordem. Parece haver uma 
lacuna no imaginário coletivo 
brasileiro: o entendimento que 
sem o transporte marítimo, 
no caso de muitos produtos, 
não haveria nem razão para 
a existência do transporte 
terrestre. A soja, por exemplo, 
é um destaque: foi o principal 
produto exportado pelo país 
em 2018, o que somente foi 
possível pela operação da 
navegação marítima. 

O governo federal está 
correto ao planejar e promo-
ver grandes investimentos 
em infraestrutura terrestre, 
que viabilizarão a retomada 
do crescimento da nação. 
No entanto, faltam políticas 
claras com relação ao trans-
porte marítimo, programas 
de desburocratização no setor 
e de desregulamentação da 
atividade. Por exemplo, o que 
será feito com a dragagem dos 
portos, não estaria na hora de 
privatizá-la? 

O que será feito com o ex-
cesso de regras, regulações e 
multas, gerando um ambiente 
de negócios intervencionista 
e confuso que afasta investi-
mentos? Por que razão uma 
parte do Estado complica a 
operação e a vida econômica 
das empresas contrariando a 
orientação maior das políticas 
do governo? 

Ainda há muito a fazer, em 
terra ou mar. Os armadores 
estão prontos para enfrentar 
os próximos desafi os.

(*) - É Diretor-Executivo do 
Centro Nacional de Navegação 

Transatlântica - Centronave.

Claudio Loureiro de Souza (*)

Depois de fracassar, na 
manhã de ontem (5), a ten-
tativa para um acordo sobre 
o parecer do deputado Hildo 
Rocha (MDB-MA) ao projeto 
de crédito suplementar no 
valor de R$ 248,9 bilhões, o 
presidente da Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), sena-
dor Marcelo Castro (MDB-PI), 
suspendeu até a próxima 
terça-feira (11) a discussão 
do assunto no colegiado. Aau-
torização para esse crédito 
é fundamental para garantir 
o pagamento de subsídios e 
benefícios assistenciais sem 
descumprir a chamada regra 
de ouro. 

O governo tem pressa para 
ver a proposta aprovada. A 
expectativa do secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida, é de que o Congresso 
vote a matéria até o próxi-
mo dia 15, caso contrário, o 
Plano Safra 2019/2020 será 
o primeiro a ser atingido, 
uma vez que, sem crédito 

Líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos doSenado aprovou 
o projeto que altera as regras 
para jornada de 12 horas de 
trabalho por 36 horas de des-
canso (jornada de 12 por 36). 
O horário de trabalho de 12 
horas seguidas por 36 horas 
ininterruptas de descanso no 
setor de saúde só poderá ser 
estabelecido mediante acordo 
individual por escrito. Já em 
empresas e entidades de outros 
setores, esse tipo de jornada 
só poderá ser estabelecido 
mediante convenção coletiva 
ou acordo coletivo de trabalho.

De autoria do senador Pau-
lo Paim (PT-RS), o projeto 
também tinha como objetivo 
revogar dispositivo da CLT que 
dispensa de autorização prévia 
da autoridade competente a 
adoção da jornada 12 por 36. 
Esse dispositivo foi incluído na 
CLT pela reforma trabalhista. 
Mas o relator, senador Elmano 

O relator, Elmano Férrer: a jornada 12 por 36 continua sendo 

permitida sem licença prévia.

“A gente sentiu a sen-
sibilidade de todos 
os senadores em 

relação a essa matéria impor-
tante, que resgata um debate 
antigo do Senado em relação 
ao saneamento, portanto, da 
saúde dos brasileiros”, disse 
Davi.

A expectativa de alguns líde-
res partidários era obter mais 
tempo para analisar a matéria. 
A nova proposta, com voto 
favorável do relator Roberto 
Rocha (PSDB-MA), reproduz 
o texto do projeto da MP que 
incorporou várias emendas. 
“O problema é que precisam 
ser dirimidas todas as dúvidas 
sobre o conteúdo do projeto. 
Ouvir os governadores, os 
presidentes de companhias 
estaduais de saneamento e 
de abastecimento de água”, 
explicou o líder do PT, Hum-
berto Costa

O dispositivo mais contesta-
do é a vedação aos chamados 
contratos de programa, que 
são fi rmados entre estados e 
municípios para prestação dos 

A MP não chegou a ser votada na Câmara, tendo perdido sua validade no último dia 3.

Novas regras contra 
gestão fraudulenta de 
fundos de pensão

Irregularidades cometidas por 
entidades de previdência poderão 
ser punidas pela Lei do Colarinho 
Branco. Projeto com esse objetivo 
foi aprovado ontem (5), na CCJ. 
A proposta, do ex-senador José 
Aníbal, também tem como novi-
dade o enquadramento criminal 
da facilitação à prática de gestão 
fraudulenta ou temerária. O texto, 
um substitutivo do relator, senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG), 
passará por turno suplementar 
de votação.

“Os tribunais superiores vêm 
entendendo que toda e qualquer 
empresa que capte ou adminis-
tre seguros, câmbio, consórcio, 
capitalização ou qualquer tipo de 
poupança, ou recursos de tercei-
ros, como no caso dos fundos de 
pensão, é equiparada a instituição 
fi nanceira. Assim, já é possível 
concluir que atos de gestão frau-
dulenta ou temerária em entidades 
previdenciárias confi guram crime 
contra a ordem fi nanceira. Para que 
haja segurança jurídica, todavia, a 
matéria deve ser expressamente 
prevista em lei”, observa Anastasia 
no parecer.

Ao mesmo tempo, o substitutivo 
ao projeto também manteve a pre-
visão de pena de dois a seis anos de 
reclusão, mais multa, para quem se 
envolver nesses desvios. “Os princi-
pais fundos de pensão — Postalis, 
Petros, Funcef e Previ — acumula-
ram perdas de R$ 113,5 bilhões nos 
últimos cinco anos. Os trabalhos da 
comissão mostram que houve má 
gestão, investimentos em projetos 
de alto risco, ingerência política e 
desvios de recursos das entidades. 
É preciso rigor na punição das pes-
soas responsáveis por tais crimes”, 
defende o autor do projeto, o ex-
-senador José Anibal (Ag.Senado).

Projeto proibe 
venda de cigarros 
em padarias e 
supermercados

A CCJ da Câmara Municipal de 
São Paulo aprovou ontem (5), o 
projeto de lei que quer proibir a 
venda de cigarros em estabeleci-
mentos como padarias, supermer-
cados e hipermercados da capital 
paulista. De autoria do vereador 
Rinaldi Digilio, objetiva reduzir 
a exposição do cigarro em locais 
mais frequentados pelas famílias, 
assim, evitando a infl uência futura 
na decisão de fumar.

De acordo com pesquisa feita 
pelo Datafolha com 560 jovens, 
entre 12 a 22 anos, moradores de 
cinco capitais incluindo São Pau-
lo, os locais onde mais são vistos 
cigarros à venda por eles mesmos 
são padarias e supermercados. 
Dos que frequentam padarias, 79% 
dizem já ter visto esse produto à 
venda nesses estabelecimentos e 
71% já viram nos supermercados.

Se aprovada em plenário e san-
cionada pelo prefeito, a proposta 
determina advertência, multa de 
R$ 5.000 em caso de reincidência 
e até a suspensão do alvará do 
comércio que insistir em vender 
cigarros (AI/CâmaraSP).
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Criptoativos e 
aumento de pena para 
“pirâmide fi nanceira”

A proposta que regulamenta 
as chamadas “moedas virtuais” e 
aumenta as penas de crimes envol-
vendo “pirâmides fi nanceiras” ou 
o uso fraudulento de criptoativos, 
do deputado Aureo Ribeiro (Soli-
dariedade-RJ), está em tramitação 
na Câmara. Segundo a CVM, que 
fi scaliza o mercado, os criptoativos 
são ativos virtuais protegidos por 
criptografi a, presentes exclusiva-
mente em registros digitais, cujas 
operações são executadas e arma-
zenadas em rede de computadores. 
O mais famoso é o bitcoin.

O autor da proposta disse que 
a ideia é criar um ambiente em 
que essa tecnologia sirva para 
fomentar o Sistema Financeiro 
Nacional e as necessidades da 
economia e da população. O texto 
cria defi nições para criptoativos. 
Considera intermediador a pessoa 
jurídica prestadora de serviços de 
intermediação, negociação, pós-
-negociação e custódia. 

A emissão de criptoativos poderá 
ser realizada por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, es-
tabelecidas no Brasil, desde que a 
fi nalidade seja compatível com as 
atividades ou com os mercados de 
atuação. O texto insere no Código 
Penal uma nova modalidade de crime 
de emissão de título ao portador sem 
permissão legal, destinada a abran-
ger os criptoativos. A pena prevista é 
de detenção de 1 a 6 meses ou multa. 

Na Lei dos Crimes Contra a 
Economia Popular, a pena para 
“pirâmide fi nanceira” passa a ser 
de reclusão de 1 a 5 anos e multa. 
Atualmente, esse crime tem pena 
prevista de seis meses a dois anos 
e multa. A proposta será analisada 
pelas comissões de Desenvolvi-
mento Econômico; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça. Depois seguirá para o 
Plenário (Ag.Câmara).

Lei garante cartões 
de crédito em braile

Foi publicada ontem (5), 
no DOU, a Lei 13.835/19, 
que garante às pessoas com 
defi ciência visual o direito de 
receber cartões de crédito e de 
movimentações bancárias com 
caracteres de identifi cação em 
braile. A nova lei permite que as 
pessoas com defi ciência visual 
solicitem um kit contendo, no 
mínimo, os seguintes itens: 

Etiqueta de fi lme transpa-
rente com a identifi cação do 
tipo do cartão e os seus seis 
últimos dígitos impressos em 
braile; identifi cação do tipo do 
cartão, indicado pelo primeiro 
dígito da esquerda para a di-
reita; fi ta adesiva para fi xar a 
etiqueta em braile no cartão; e 
porta-cartão com inscrição, em 
braile, de todas as informações 
constantes no cartão.

Durante a votação no Senado,  
o presidente da Casa, Davi Al-
columbre, afi rmou que o projeto 
é uma forma de homenagem ao 
autor, o ex-deputado Rômulo 
Gouveia — que foi deputado 
federal e vice-governador da 
Paraíba, falecido no ano passado 
aos 53 anos. É oriunda do projeto 
aprovado pela Câmara em maio 
do ano passado (Ag.Câmara).

Senado vota hoje o Marco 
Legal do Saneamento Básico
O presidente do Senado Davi Alcolumbre convocou sessão extraordinária, para hoje (6), a fi m de votar 
o projeto que atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico, apresentado pelo senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) para substituir a MP que não chegou a ser votada na Câmara, tendo perdido sua validade

serviços de saneamento em 
colaboração. Os contratos de 
programa não exigem licitação, 
já que o contratado não é uma 
empresa privada. Senadores 
das Regiões Norte e Nordeste 
manifestaram preocupação em 
relação ao atendimento dos pe-
quenos municípios do interior 
sem cobertura de saneamento 

e com pouco atrativo econômi-
co para o setor privado.

“Se não tivermos uma janela 
de oportunidade dos municí-
pios que estão sem cobertura 
para consertamos essa questão, 
inclusive para captar recursos, 
vamos fi car com regiões exclu-
ídas da área do saneamento 
— destacou Eduardo Braga 

(MDB-AM). “Empresário não 
faz favor, se a gente não obri-
gar a universalizar e atender 
os mais pobres, não atenderá 
nunca”, completou o senador 
Plínio Valério (PSDB-AM). O 
relator da matéria ressaltou 
que novas sugestões poderão 
ser analisadas e incluídas no 
texto (Ag.Senado).

Adiada votação de crédito que 
garante Plano Safra e BPC

garantido, não pode sequer ser 
anunciado. Também corre risco 
mais imediato, o pagamento do 
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), pago a idosos 
e pessoas com defi ciência de 
baixa renda. 

Para a líder do governo no 
Congresso, deputada Joice Has-
selmann (PSL-SP), apesar do 
prazo muito apertado, haverá 
tempo para a votação. “Conver-

samos com partidos da base, 
do centro e da oposição. A 
gente sabe que vão ter alguns 
questionamentos da oposição, 
mas a gente vai conseguir lim-
par essa pauta. Com a pauta 
limpa e zerada, na semana que 
vem nós votaremos todos os 
projetos e levamos já para uma 
sessão do Congresso que será 
convocada pelo senador Davi 
Alcolumbe”, explicou (ABr).

Alteração na regra para 
jornada de trabalho 12 por 36

Férrer (Pode-PI) retirou esse 
trecho do projeto. Assim, a 
jornada 12 por 36 continuaria 
sendo permitida sem a exigência 
de licença prévia, mas desde que 
tenha havido autorização pelo 
sindicato da categoria, conforme 
acordo ou convenção coletiva. 

Elmano argumentou em seu 
relatório que a jornada de 12 
por 36 é demanda de muitos tra-
balhadores, principalmente por 

liberar mais tempo para outras 
atividades além do descanso. 
“Voltar a exigir a licença prévia, 
mesmo diante da celebração 
de negociação coletiva, parece 
fl ertar com a inconstitucionali-
dade. Ademais, a jurisprudência 
do STF tem valorizado a auto-
nomia coletiva da vontade e a 
autocomposição dos confl itos”. O 
projetosegue agora para análise 
da CCJ (Ag.Senado). 

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Marcos Ajaj Saad - Sócio-Diretor  Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Contabilista - TC CRC 1SP127932/O-9

1. Contexto operacional - Centro de Conveniência e Serviços Panamby 
S/A é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada na cidade de 
São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Jose Ramon Urtiza, 975, 
Subsolo 2, Sala 1, no bairro Vila Andrade, foi Registrada na Junta comercial 
do Estado de São Paulo em 02 de Agosto de 2004. 2. A Companhia tem 
como atividade específica Incorporação de Empreendimentos Imobiliários. 
3. Apresentação das demonstrações financeiras - As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, em conformidade com a legislação societária e contemplam em 
sua totalidade as alterações da Lei 11.638 de dezembro de 2007. 4. Princi-
pais práticas contábeis - a) Disponibilidades: As disponibilidades com-
preen dem saldo em banco, depósitos bancários e aplicações financeiras, de 
resgates imediatos. b) Contas a receber de clientes: correspondem aos 
valores a receber de clientes pela locação de imóveis. c) Imóveis de renda: 
Inclui os terrenos, bem como os gastos incorridos para produção de 
unidades imobiliárias objeto de locação. d) Passivos: Reconhecidos no 

Balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incer-
tezas quando ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são 
incorridos e registrados através de provisão. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Tributação: 
As Receitas de Vendas de Mercadorias são sujeitas aos impostos e 
contribuição do regime de lucro presumido optado pela Companhia às 
alíquotas de 0,65%, 3% para PIS, COFINS respectivamente. Esses 
encargos são apresentados como dedução das receitas de Vendas de 
Mercadorias e Serviços na demonstração do resultado. A Tributação sobre 
lucro presumido compreende o imposto de renda e a contribuição social, o 
imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, 
acrescido do adiciona de 10% para os lucros que excederem MR$ 240 no 
período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela 
alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de 

competência. 5. Caixa e equivalentes de caixa - Representa os recursos
de liquidez imediata conforme demonstrado abaixo

31/12/2018 31/12/2017
Saldos em Conta Corrente 10,00 10,00
Aplicações de liquidez imediata 73.090,75 67.153,18
Total 73.100,75 67.163,18
6. Imobilizado - Demonstra aquisição de terrenos e os demais custos, para
construção de unidades imobiliárias que serão destinadas à locação 
conforme descriminadas abaixo:

31/12/2018 31/12/2017
Edificações e  Construções 4.686.224,63 4.686.224,63
Terrenos 4.500.000,00 4.500.000,00
Total 9.186.224,63 9.186.224,63
7. Patrimônio Liquido - O Capital Social da Companhia é de R$ 1.810.160,00
(Hum Milhão, oitocentos e dez mil e cento e sessenta reais), representados 
por 10.000 ações sem valor nominal.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31/12/2018 E 31/12/ 2017 - EM COMPLEMENTO AO BALANÇO PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 23/02/2019
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