
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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3/aim — ido — iso. 4/íbis — tape. 5/látex. 6/savana. 8/pradaria.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-j

un
/1

9

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). 
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