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Os escândalos de 

corrupção envolvendo 

políticos e grandes 

empresários, além 

das manifestações 

populares no ano 

de 2013, aceleraram 

a edição da Lei 

sobre o combate à 

corrupção, colocando 

o Brasil dentro dos 

parâmetros exigidos 

pela Organização 

para Cooperação 

e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE).

Nesse contexto, foi 
editada a Lei nº 
12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção), que bus-
cou trazer ao mercado mais 
transparência nas relações 
entre os setores público 
e privado, a fim de evitar 
comportamentos ilícitos e 
prejuízos ao erário. 

Com a regulamentação da 
Lei Anticorrupção, as em-
presas sentiram a necessi-
dade de manter programas 
internos de compliance 
bem estruturados e que 
transmitissem ao mercado 
mais confiabilidade, con-
trole e segurança nas suas 
relações.

A implantação de um 
programa de compliance 
efetivo é um trabalho mi-
nucioso e deve atender às 
especificidades de cada 
empresa, não existindo 
um programa padrão que 
possa ser aplicado em sua 
íntegra a todas as empresas 
de maneira geral. A análise 
da cultura, da atividade, das 
relações internas e exter-
nas, bem como o cenário 
regulatório da atividade é 
que determinarão os riscos 
e os pontos de atenção para 
implementação de todo o 
programa, que não se limita 
à elaboração de códigos de 
conduta e ética, mas en-
globa um aparato contendo 
mecanismos de controle, 
detecção, remediação e ma-
nutenção de boas práticas.

É fato que a adoção de 
programas efetivos de com-
pliance repercute hoje em 
toda a cadeia de negócios 
(fornecedores, clientes 
e stakeholders), além de 
trazer efeitos internos signi-
ficativos, como a motivação 
de funcionários, aumento 
da produtividade e retenção 
de talentos.

Por fim, vale lembrar que 
além do marco legal anticor-
rupção, a implementação de 
um bom e efetivo programa 
de compliance é (e será 
ainda mais em um futuro 
próximo) uma exigência 
do mercado. Começam a 
despontar as primeiras 
empresas 5.0, inteiramente 
conectadas às pessoas e 
às comunidades, nas quais 
a inovação e a tecnologia 
giram em favor das pessoas 
e da sociedade como um 
todo e, nesse cenário (5.0), 
a ética, a transparência e 
as boas práticas são vitais.

 Outro ponto importan-
tíssimo e que merece total 

atenção dentro dos pro-
gramas de compliance é a 
proteção de dados pessoais. 

As empresas devem ana-
lisar (e revisitar) seus pro-
gramas também à luz da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, Lei nº 13.709/2018 
(LGDP). 

A Lei editada em 2018, 
mas que entrará em vigor 
apenas em agosto de 2020, 
busca proteger, entre ou-
tros direitos, a liberdade, 
privacidade e dignidade dos 
cidadãos e das empresas, 
coibindo comercialização e 
divulgação não autorizada 
de dados pessoais.

A norma afeta direta-
mente o dia a dia de todas 
as empresas que façam 
negócios no Brasil. Inde-
pendentemente do tipo 
negócio, todas as empresas 
deverão ter mecanismos 
de controle e proteção na 
coleta e tratamento de 
dados pessoais daqueles 
com quem se relacionam 
(interna e externamente).

Se houver qualquer infrin-
gência à LGDP, como por 
exemplo, um vazamento dos 
dados, a empresa poderá ser 
condenada ao pagamento 
de multa equivalente a 2% 
do seu faturamento (limita-
da a 50 milhões de reais), 
além da exposição negativa 
que um vazamento de dados 
pode gerar a imagem e cre-
dibilidade de uma empresa.

Por essa razão e cientes 
de que as empresas arma-
zenam dados pessoais de to-
dos aqueles com quem se re-
lacionam, inclusive de seus 
funcionários (lembremos 
das informações sensíveis 
que os RHs d,isponibilizam 
para as autoridades fiscais 
para preenchimento do E-
Social, para seguradoras 
e assistências médicas) é 
importante que as empresas 
avaliem se as divulgações 
dos dados seguem políticas 
rigorosas de proteção e 
controle (incluindo a con-
formidade com a LGPD). 

É evidente que um bom e 
efetivo programa de com-
pliance precisa ser revisi-
tado de tempos em tempos, 
assim, estas revisões devem 
incluir o pleno atendimento 
à Lei Geral de Proteção de 
Dados, levando em conta 
não só as incontáveis infor-
mações recebidas e com-
partilhadas nas empresas, 
mas também as constantes 
inovações tecnológicas in-
corporadas ao negócio ou a 
sua estrutura, pois podem 
exigir novos e específicos 
controles e mecanismos de 
proteção de dados.

Thaís Folgosi Françoso, 
sócia do FF Advogados, 
responsável pelas áreas 
de contencioso tributário, 
procedimento administra-
tivo tributário, compliance 
e direito do entretenimento

thais.francoso@ffl  aw.com.br
Nahyana Viott Fiatkoski, advogada 

do FF Advogados, atua nas áreas de 
Consultoria tributária, procedimento 

administrativo tributário e 
contencioso tributário

nahyana.viott@ffl  aw.com.br 

  Seu programa de 
compliance cotempla 

Lei de Proteção de 
Dados Pessoais?

Renato Nishio (*)

Balanços Patrimoniais - (Em Reais)

Coati Participações S/A
CNPJ 03.080.803/0001-91

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/18, compostas do Balanço Patrimonial, da Demons-
tração do Resultado Economico, da Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido  e da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Permanecemos à disposição de V.Sas., para qualquer esclarescimentos necessários.

Passivo              2017              2018
Circulante ................................................ 18.418,02 18.418,02
Contas a Pagar ....................................... 4.658,02 4.658,02
Adiantamento .......................................... 13.760,00 13.760,00
Obrigações Tributárias ............................ 0,00 0,00

Exigível a Longo Prazo ........................... 325.694,17 325.694,17
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 325.694,17 325.694,17

Patrimônio Líquido .................................. 13.950.740,50 13.797.659,24
Capital Social .......................................... 12.813.303,00 12.813.303,00
Prejuizos/Lucros Acumulados ................. 1.137.437,50 984.356,24

Total do Passivo ...................................... 14.294.852,69 14.141.771,43

 Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos  (Em Reais)
            2017              2018

Origens do Recursos .................................... 2.438.240,61 (153.081,26)
Lucro/Prejuízo do Exercício ....................... 2.438.240,61 (153.081,26)
Depreciações .............................................. 0,00 0,00
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00 0,00
Diminuição do Ativo Realizavel a Longo Prazo 0,00 0,00

Aplicações dos Recursos ............................. 0,00 0,00
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00
Aquisições do Imobilizado .......................... 0,00 0,00

Variação do Capital Circulante Líquido ......... 2.438.240,61 (153.081,26)
(+) Origens dos Recursos
  (-) Aplicações dos Recursos ...................... 2.438.240,61 (153.081,26)

   Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Descrição          Inicial            Final Variações
( + ) Ativo Circulante .................... 1.352.800,00 1.352.800,00 0,00
( - ) Passivo Circulante ................ 18.418,02 18.418,02 0,00
( = ) Capital Circulante Líquido CCL 1.334.381,98 1.334.381,98 0,00

Diretoria:

• Rui Belusci   •   Ingeborg Christine Boehm
 Lauro Matsuo Sakuraba - Contador - CRC-1SP098679/O2

Ativo              2017              2018
Circulante ....................................... 1.352.800,00 1.352.800,00
Caixa e Bancos .............................. 0,00 0,00
Adiantamento Despesas ................ 20.000,00 20.000,00
Outras Contas a Receber .............. 1.332.800,00 1.332.800,00

Realizável a Longo Prazo .............. 28.769,80 28.769,80
Adiantamento coligadas ................. 28.769,80 28.769,80

Permanente ..................................... 12.913.282,89 12.760.201,63
Investimentos ................................ 12.718.282,89 12.565.201,63
Bens .............................................. 256.714,00 256.714,00
( - ) Depreciações Acumuladas ...... (61.714,00) (61.714,00)

Total do Ativo .................................. 14.294.852,69 14.141.771,43
Demonstrações das Mutações do Patrimonio Líquido para

os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2018
Capital Lucro/Prejuizos Total Patrimonio

          Social      Acumulados             Líquido
Saldos em 31/12/2016 12.813.303,00 (1.300.803,11) 11.512.499,89
Lucro do Exercício ...... - 2.438.240,60 2.438.240,60
Saldos em 31/12/2017 12.813.303,00 1.137.437,50 13.950.740,50
Prejuizo no Exercício .. - (153.081,26) (153.081,26)
Saldos em 31/12/2018 12.813.303,00 984.356,24 13.797.659,24

 Demonstração do Resultado Econômico do Exercício (Em Reais)
Resultado Operacional            2017             2018
Despesas Gerais ..................................... 0,00 0,00
Honorários Profissionais .......................... 0,00 0,00
Impostos e Taxas .................................... 0,00 0,00
Despesas Financeiras .............................. 0,00 0,00
Outras Despesas ..................................... 0,00 0,00

Resultado Operacional .............................. 0,00 0,00
Equivalencia Patrimonial ............................ 2.438.240,61 (153.081,26)
Resultado Líquido ...................................... 2.438.240,61 (153.081,26)

Associação de Apoio a Criança 
e ao Adolescente Bom Pastor

Inscrita no CNPJ: 05.972.800/0001-98
COMUNICADO

Associação de Apoio a Criança e ao Adolescente Bom 
Pastor, inscrita no CNPJ: 05.972.800/0001-98 informa 
que as Demonstrações Contábeis dos exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de de-
zembro de 2017 estão publicadas no endereço 
eletrônico http://associacaobompastor.com.br 
cumprimento à exigência contida no parágrafo único do 
artigo 41 da Lei 12.101, de 27/11/2009. 

Maria José Coelho Lira - Presidente

Alexander Lowen –  Caroline Falcetti - Sum-
mus –  Reconhecido como o pai da bioener-
gética, o médico psicoterapeuta, falecido em 
2008, nesta obra esclarece como e porque, as 
pessoas censuram seus sentimentos, fugindo 
de uma realidade e de certas necessidades 

inerentes à sua personalidade, causando um verdadeiro 
desmembramento entre corpo e membro. De fato, um 
estudo e solução, impressionantes. Para profi ssionais da 
medicina, professores e formandos. Profundo. 

O Corpo Traído
Regina Taccola – Jaguatirica – A psicana-

lista autora, traz a público, mini contos que 
alcançam um interessante cotidiano. Alguns 
sensuais, poéticos de alto enlevo, outros 
capciosos que em sua profundidade, incitam 
à busca de entendimentos recônditos ,alguns 

até non sense , que fazem suas linhas revestirem-se de 
contornos mágicos, levando o leitor à refl exões. Deve 
ser lido com vagar.

Um Cisne na Noite

Fernando Boigues – 7Letras – O protagonis-
ta – Dorido – foi criado pelo psiquiatra escritor, 
com o intuito de perscrutar almas em confl ito e 
também trazer à tona algumas habitualidades , 
muito bem descritas pela pena ágil e fi rme do 
neófi to poeta. Em sua primeira incursão, nota-

se um viés, fora de paradigmas. Que venham outras!! 

O Senhor Dorido & Outros Poemas

Jaques Grinberg e Jorge Penillo (Coords) – 
Literare – Trinta e uma “feras” em suas respec-
tivas áreas, incluídos ai os dois coordenadores, 
criaram essa verdadeira ode ao sucesso. São 
verdadeiros segredos para estimular mudan-
ças, redirecionar carreiras e negócios, bem 
como criar e ou desvendar possibilidades para 

empreendedores. Voltado para empresários, executivos, 
diretores. Oportuno. Factível!

Coaching e Liderança

Livros em Revista

Assista ao programa Livros em 
Revista. Um canal repleto de 

novidades do universo literário. 
Entretenimento garantido! 

Com apresentação de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      1.327
DISPONIBILIDADES         126
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         908

Poupança    908
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização    100
OUTROS CRÉDITOS         161

Câmbio Comprado   0
Rendas a Receber     79
Diversos    82
PDD 0

OUTROS VALORES E BENS           32
Despesas Antecipadas    32

PERMANENTE           16
IMOBILIZADO DE USO   16

TOTAL DO ATIVO   1.343

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         245
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS             4

Ordens de Pagamento em M.E.    4
OUTRAS OBRIGAÇÕES         241

Carteira de Câmbio     0
Fiscais e Previdenciárias    51
Diversas    190

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.408
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.037
Lucros ou Prejuízos Acumulados   - 47

CONTAS DE RESULTADO       - 310
Receitas Operacionais     1.089
(Despesas Operacionais)   - 1.399

TOTAL DO PASSIVO   1.343

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Maio de 2019

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      19.876
Disponibilidades    9.533
Aplicações Interfinanc. Liquidez               -

Aplicações no Mercado Aberto      -
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       5.030

Carteira Própria    5.030
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    -

Outros Créditos        5.187
Carteira de Câmbio    3.962
Rendas a Receber     228
Negociação e Intermed. de Valores    4
Diversos    1.085
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (92)

Outros Valores e Bens           126
Despesas Antecipadas     126

PERMANENTE        1.022
Imobilizado de Uso           396

Outras Imobilizações de Uso    1.159
(Depreciações Acumuladas)     (763)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            626
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (268)

TOTAL DO ATIVO      20.898

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      13.872
Relações Interdependências        1.929

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.929
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      11.943

Carteira de Câmbio    8.965
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     1.039
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     1.810

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        7.026
Capital :        6.187

De Domiciliados no País      6.187
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    418
Lucros ou Prejuízos Acumulados     -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             46

Receitas Operacionais     11.687
(Despesas Operacionais)     (11.578)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (35)
(Contribuição Social)    (28)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      20.898

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Maio de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

A declaração está em um 
comunicado em que 
critica o instrumento 

preparatório para a assembleia 
episcopal. O documento em 
questão, publicado pelo Vatica-
no na semana passada, cogita 
ordenar homens casados como 
padres em regiões remotas, 
como a Floresta Amazônica.

“O instrumento de trabalho 
contradiz o ensinamento vin-
culante da Igreja em pontos 
cruciais e deve ser classifi ca-
do como herético”, declarou 
Brandmuller, que já questiona-
ra publicamente a abertura do 
Papa à comunhão de divorcia-
dos, dizendo que isso “coloca 
em dúvida a doutrina católica”. 
Segundo o cardeal, o documen-
to sinodal põe em discussão a 
“revelação divina” e, portanto, 
pode ser considerado um ato de 
“apostasia” (renegação da fé). 

“Constitui um ataque aos 
fundamentos da fé, de um modo 

Evento discutirá ordenação de homens casados como padres. 

‘Sínodo da Amazônia é 
herético’, diz cardeal alemão

O cardeal alemão Walter Brandmuller, um dos líderes da oposição ultraconservadora ao papa Francisco 
na Igreja Católica, disse que o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, marcado para outubro, é “herético”

que até então não era conside-
rado possível”, acrescentou. 
Brandmuller também diz que 
o Sínodo fará uma “agressiva 
intrusão” em “assuntos pura-
mente mundanos do Estado e 
da sociedade do Brasil”. O po-
sicionamento ecoa as preocu-
pações do governo Bolsonaro, 

que teme “interferências em 
assuntos internos” do país.

Além de estudar novas for-
mas de evangelização, o Síno-
do deve fazer uma defesa da 
preservação da Amazônia e da 
cultura dos povos indígenas, em 
um momento em que o governo 
trabalha para ampliar a explo-

ração econômica da região e 
limitar reservas protegidas.

“Precisamos nos perguntar: 
o que têm a ver a ecologia, a 
economia e a política com o 
mandato e a missão da Igreja?”, 
questionou o cardeal alemão. 
Em sua encíclica ambiental, a 
“Louvado seja”, o Papa diz que 
a humanidade tem responsabi-
lidade na preservação da “casa 
comum”, ou seja, o planeta 
Terra, e prega a criação de um 
modelo de desenvolvimento 
menos predatório.

Para Brandmuller, o Sínodo 
tem dois objetivos: “abolir o 
celibato e introduzir um sa-
cerdócio feminino”, já que o 
documento preparatório fala 
em “valorizar o papel central 
que as mulheres desenvolvem 
na Igreja amazônica”. “Em 2 
mil anos, a Igreja nunca admi-
nistrou o sacramento da orde-
nação a uma mulher”, disse o 
cardeal (ANSA).

A
N

SA

netjen@netjen.com.br

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

T : 3043-4171 - 3106-4171

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
 1

6D
9-

30
C

7-
92

E8
-8

87
6.


