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O Pai Nosso de 
Bolsonaro

Chove pressão sobre o 

Palácio do Planalto

Por essa razão, Jair Bol-
sonaro pede licença aos 
pastores evangélicos, 

corre à catedral de Brasília 
e apela aos céus com uma 
prece inspirada no Pai Nosso: 
“Pai Nosso, que estais no céu, 
santifi cado seja o Vosso Nome”. 
Proteja-me, meu Pai, por ver 
meu nome descendo do altar 
da santifi cação só seis meses 
depois de eleito. Confesso, Se-
nhor, que continuo a animar os 
que me escolheram, uso frases 
e imagens que me enquadram 
na extrema direita, conserva-
dor nos costumes, liberal na 
economia. Sim, estou ansioso 
para ver aprovada a reforma da 
Previdência, portão das outras 
reformas. 

Venha a nós o Vosso Reino, 
seja feita a Vossa Vontade, 
assim na terra como no céu. 
Venham a mim, meu Pai, polí-
ticos de todos os partidos, prin-
cipalmente do centrão, sob a 
esfera do Rodrigo Maia, pessoa 
que gosto de fustigar na esteira 
com “uma no cravo, outra na 
ferradura”. Confesso que não 
confi o nesses deputados do 
PSL, meu partido, turma sem 
experiência e jogo de cintura. 
Afaste de mim petistas e pso-
listas, alvo dos meus tiros de 
capitão de artilharia.

Senhor, sou um militar sem 
muito apetite para as deman-
das da política, apesar dos 
meus quase 28 anos no Parla-
mento. Convoquei um grupo 
de amigos militares para me 
ajudar nas borrascas, mas não 
temo desagradar a quem não 
faz a lição de casa. O general 
Santos Cruz saiu chateado, 
mas em seu lugar coloquei 
um general mais estrelado. 
Mais amigo. Agrada-me o po-
der, ser o centro do debate e 
chamado de “mito”. Mas agora 
me  preocupam as vaias da 
oposição. Vou rever essas idas 
a estádios de futebol.

Pelo meu Reino, perdão, por 
minha reeleição, serei capaz 
de mudar minha índole, fazer 
a vontade dos outros, embora 
o confessionário político não 
seja minha praia. Sem uma 
profunda reforma política, 
voltarei às ruas nos braços 
do povo. Agradeço, Senhor, 
a oportunidade de sentar na 
cadeira presidencial. Graças 
a isso já entrei no círculo dos 
mais importantes do planeta, 
entre eles meu amigo Donald 
Trump, o chefão da China, Xi 
Jiping, a dura primeira minis-
tra alemã, Ângela Merkel e o 
jovial presidente da França, 
Emmanoel Macron. Este vive 

me jogando na cara coisas que 
desconhece, como a Amazônia. 
Digo e repito: nosso país é uma 
virgem desejada por tarados.

O pão nosso de cada dia nos 
dai hoje. Ajude-me, Senhor, a 
manter o pãozinho e o frango 
de mais de 13 milhões de fa-
mílias do Bolsa Família. Não 
consegui ainda, meu Pai, aliviar 
o sofrimento de 13 milhões de 
desempregados e mais de 12 
milhões de subempregados. 
Esse é o calcanhar de aquiles, 
o espinho atravessado na 
garganta. Mas tenho esperan-
ça no meu “posto Ipiranga”, 
Paulo Guedes: o desemprego 
começará a baixar em meados 
do próximo ano.

Estou com receio de que 
o senhor Luiz Inácio seja li-
bertado para zoar com o meu 
governo. Ele e os seus amigos 
do PT, PSOL, PSB, PC do B e 
outros nanicos vão fazer de 
tudo para bagunçar o pleito 
de prefeitos em 2020 e ante-
cipar a eleições de 2022. As 
minhas galeras fi éis estarão 
preparadas para enfrentar a 
guerra entre os três terços 
que dividem o país: um meu 
lado; outro da oposição; e o 
terceiro sem rumo, olhando 
a direção do vento.

Ah, como é interessante, Se-
nhor, ver o meu ministro Sérgio 
Moro, apesar de criticado pela 
mídia, continuar aplaudido nas 
ruas. Se continuar assim, meu 
Pai, terei de defenestrá-lo mais 
adiante, porque não o quero 
como concorrente 2022. Per-
doai as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos aqueles 
que nos têm ofendido e não 
nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal. Tentarei 
perdoar meus opositores, mas 
jamais aceitarei a tese de que 
o cara que me deu a facada é 
desmiolado. Tudo armação.

Sei que falo demais, meu dia 
a dia é um palanque. Mas tenho 
saudades das ruas, Senhor. 
Gosto das palavras simples, 
limitado que sou. Uso minha 
verve para agradar minha gale-
ra. Sou respeitado pela direita 
mundial. Quem chegou a ser 
tão amigo de um presidente da 
maior democracia ocidental, os 
EUA? Dizem que sou estrela 
brilhante da constelação da 
Direita mundial. Ajude-me, 
Senhor, a chegar ao fi nal do 
mandato com boa avaliação.

E perdoai-me, Senhor, se eu 
cometer o desatino de nomear 
meu fi lho Eduardo para embai-
xador nos EUA. Amém!”

(*) - Jornalista, é professor titular 
da USP, consultor político e de 

comunicação Twitter@gaudtorquato. 
Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O combate à corrupção e ao 
crime organizado foi foco dos 
principais projetos aprovados 
no primeiro semestre de 2019 
na CCJ do Senado, ao lado 
da proposta do orçamento 
impositivo e de proposições 
ligadas à segurança pública. A 
avaliação foi feita pela senado-
ra Simone Tebet (MDB-MS), 
a primeira mulher a assumir 
a presidência da comissão, 
encarregada de examinar a 
constitucionalidade de todas 
as proposições em tramita-
ção no Senado, entre outras 
atribuições. 

“A comissão foi o pulmão 
que oxigenou o Plenário do 
Senado com as propostas 
ali relatadas. A CCJ relatou 
propostas de iniciativa popu-
lar, como a criminalização do 
caixa dois e a compra de votos, 
a caracterização da corrupção 
como crime hediondo, a apre-
ensão de bens adquiridos por 
meio de corrupção”, afi rmou.

Em 2019, a CCJ fez 35 reu-
niões deliberativas, aprovou 
mais de 300 proposições 
e promoveu 10 audiências 
públicas para instrução de 
projetos relacionados à res-
ponsabilidade civil do Estado, 
modernização do turismo no 
Brasil, redução da maioridade 

A CCJ derrubou o decreto de armas editado por Bolsonaro, pois 

o texto infringia dispositivos do Estatuto do Desarmamento.

O relatório, apresentado 
no dia 7, seria exami-
nado na última quarta-

-feira (10), mas a reunião foi 
cancelada em razão da análise 
da reforma da Previdência pelo 
Plenário da Câmara.

“Fizemos uma reunião com 
os presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo 
Maia, e da CMO, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), para que a LDO 
não interferisse na reforma da 
Previdência”, afi rmou. Adotamos 
a cautela de deixar a LDO para o 
segundo semestre. Na primeira 
semana de agosto, acredito que 
vamos votá-la na comissão e no 
Plenário do Congresso”.

Cacá Leão promoveu altera-
ções em relação ao projeto ori-
ginal enviado pelo Executivo. O 
parecer prevê a possibilidade 
de reajustes salariais para o 
pessoal civil da União, mas a 
iniciativa caberá ao governo. 
O Executivo havia previsto 
apenas a correção das remu-

O relator, deputado Cacá Leão, e o presidente da Comissão, senador Marcelo Castro.
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Crime 
hediondo 
para o roubo 
e o furto de 
medicamentos

Projeto em gramitação na 
Câmara insere o roubo e o furto 
de medicamentos de domínio 
público ou privado na Lei dos 
Crimes Hediondos. Os crimes 
hediondos são insuscetíveis de 
anistia, indulto e fi ança, além 
de a pena ser cumprida inicial-
mente em regime fechado. O 
autor, deputado Coronel Chri-
sóstomo (PSL-RO), disse que 
o recrudescimento das sanções 
servirá como ação preventiva, 
já que a prática desse crime 
é por vezes sofi sticada, gera 
proveitos econômicos e causa 
prejuízos à população.

“Recentemente, um esque-
ma de roubo e venda de me-
dicamentos contra o câncer 
resultou em prejuízo de R$ 10 
milhões ao estado de São Pau-
lo”, afi rmou. “O mesmo centro 
de saúde foi assaltado quatro 
vezes, e em todos os casos o 
alvo era um remédio pelo qual 
o estado paga até R$ 6 mil por 
unidade e fornece de graça” A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

LDO para 2020 será votado 
no início de agosto na CMO
O relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020, deputado Cacá Leão (PP-BA), 
disse que o parecer será votado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) no início de agosto

nerações nas Forças Armadas, 
medida que integra o projeto 
de mudanças no sistema de 
pensões dos militares.

“O texto do Executivo veio 
bastante enxuto, foi necessário 

escrever alguns capítulos, como 
o Anexo de Metas e Priorida-
des”, explicou o relator. “Se 
houvesse a proibição de rea-
juste para todos, eu manteria, 
mas com a previsão para os 

militares, coloquei os civis den-
tro desse pacote”, continuou, 
ressaltando que se trata apenas 
de autorização, que dependerá 
também dos rumos da econo-
mia (Ag.Câmara).

Combate ao crime organizado e 
à corrupção foi destaque na CCJ

penal, registro e porte de armas 
e regulamentação da profi ssão 
de leiloeiro público ofi cial, entre 
outros temas.

Entre os projetos aprovados, 
Simone citou o projeto conhe-
cido como Dez Medidas contra 
a Corrupção. De iniciativa 
popular, o texto amplia penas 
para os crimes de corrupção, 
criminaliza o caixa dois eleito-
ral e facilita a recuperação de 
bens ou valores desviados da 
população, além de contemplar 
medidas de combate a abusos 
de autoridades de juízes e 
procuradores. Simone explicou 
que a CCJ derrubou o decreto 

de armas editado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, tendo 
em vista que o texto infringia 
dispositivos do Estatuto do 
Desarmamento, aprovado 
pelo Congresso Nacional, em 
2003.

Na área jurídica, a senadora 
destacou o projeto que institui 
o cadastro positivo, que pode-
rá benefi ciar 130 milhões de 
pessoas, inclusive 22 milhões 
que se encontram fora do mer-
cado de crédito. O governo 
argumenta ainda que a medida 
tem o potencial de reduzir em 
45% a inadimplência no país 
(Ag.Senado). 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 
13.859, que libera R$ 36 milhões para o paga-
mento de indenização a policiais rodoviários 
federais. O benefício será pago apenas ao pro-
fi ssional que concordar em reduzir o período de 
repouso para participar de ações consideradas 
“relevantes, complexas ou emergenciais” pela 
corporação. A norma foi publicada na edição de 
ontem (16) do Diário Ofi cial da União.

O projeto original enviado pelo Poder Execu-
tivo previa um valor mais alto para a indeniza-
ção: R$ 40 milhões. Mas como a matéria só foi 

aprovada em julho pelo Congresso, senadores 
e deputados decidiram reduzir o montante, 
porque não houve pagamento de benefício 
nos primeiros meses do ano. O crédito de R$ 
36 milhões foi aberto em favor do Ministério 
da Justiça. Para garantir a indenização aos 
policiais, o órgão cancelou despesas do mesmo 
valor no programa de policiamento ostensivo 
nas rodovias e estradas federais, combate à 
violência no trânsito e ações educativas.

A Indenização pela Flexibilização Voluntária 
do Repouso Remunerado foi criada pela Lei 

13.712, de 2018. O benefício de “caráter tem-
porário e emergencial” foi fi xado em R$ 420 
para o policial rodoviário federal que trabalhar 
durante 6 horas no período de repouso e em R$ 
900 para quem trabalhar por 12 horas. A verba 
não é cumulativa com diárias ou indenização de 
campo. O benefício fi ca isento de Imposto de 
Renda e contribuição previdenciária, mas não 
pode ser incorporado ao subsídio do servidor 
ou usado como base de cálculo para outras 
vantagens, como aposentadoria e pensão por 
morte (Ag.Senado).

Governo libera verba para policial rodoviário trabalhar na folga

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF 11.519.109/0001-56

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)
Balanços patrimoniais

Demonstrações dos fluxos de caixa

Balanços patrimoniais Demonstrações do resultado

Demonstrações do 
Resultado Abrangente

Demonstrações
das mutações
do patrimônio líquido

Fernando Victor Manchon Barbanova - Contador
 CPF/MF 388.037.768-50 - CRC - 1SP 291653/O-3

 Controladora Consolidado
Ativo circulante 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 68.156 453.917 325.440 635.187
Contas a receber 1.660.117 1.065.446 2.659.816 1.393.004
Empréstimos a franqueados 138.180 128.930 138.180 128.930
Tributos a recuperar 144 - 144 2.585
Outros ativos 190.104 458.710 190.403 465.664
Total do ativo circulante 2.056.701 2.107.003 3.313.983 2.625.370
Ativo não circulante 
Mútuos com partes relacionadas 7.840 780.288 809.631 2.012.498
Outros ativos - - - 187.049
Investimentos 1.744.392 1.594.590 21.037 21.040
Imobilizado 177.070 113.220 221.074 119.184
Intangível 1.338.620 1.721.961 1.338.620 1.721.962
Total do ativo não circulante 3.267.922 4.210.059 2.390.362 4.061.733
Total do ativo 5.324.623 6.317.062 5.704.345 6.687.103
 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Prejuízo antes do IR e da CS (662.174) (562.564) (416.974) 1.080.144
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
 Depreciação 31.438 - 34.355 478.934
 Amortização 383.342 - 383.342 -
 Valor residual na baixa
de ativo imobilizado - - - 825.372
 Baixa por perdas no ativo intangível - - - 1.209.796
 Resultado de
 equivalência patrimonial (1.114.034) (560.633) - -
 Perdas nos investimentos ajustada - - - (13.759)
  (1.361.428) (1.123.197) 723 3.580.487
(Aumento) / Redução das contas do ativo 
 Contas a receber (594.671) (310.249) (1.266.812) (221.636)
 Tributos a recuperar (144) - 2.441 (2.585)
 Estoques - - - -
 Depósitos judiciais - 4.487 - 4.487
 Outros ativos 268.606 53.001 462.310 625.056
Aumento/(Redução) das contas do passivo 
 Fornecedores 20.403 (142.358) 45.003 (125.706)
 Obrigações tributárias (37.601) (30.251) 12.765 (46.517)
 Obrigações trabalhistas 26.315 153.131 27.274 139.528
 Adiantamentos de clientes 177.477 15.776 207.623 10.283
 Outras contas a pagar 115.663 (277.255) 8.000 (211.010)
Caixa gerado pelas
 atividades operacionais (1.385.380) (1.656.915) (500.673) 3.752.387
 Despesas com IR e CS - (960.319) (242.750) (1.154.814)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais (1.385.380) (2.617.234) (743.423) 2.597.573
Das atividades de investimentos 
 Investimento em Coligadas/
Controladas 964.232 (1.032.505) 3 21.030

 Controladora Consolidado
Passivo circulante 2018 2017 2018 2017
Fornecedores 162.260 141.857 297.431 252.428
Obrigações tributárias 210.235 247.836 318.093 305.328
Obrigações trabalhistas 242.101 215.786 243.457 216.183
Adiantamentos de clientes 199.477 22.000 233.430 25.807
Outras contas a pagar 8.000 (107.663) 8.000 -
Total do passivo circulante 822.073 519.816 1.100.411 799.746
Passivo não circulante
Empréstimos
 com partes relacionadas - - 85.318 85.318
Adiantamento para futuro
aumento de capital 232.239 - 249.039 -
Total do passivo
não circulante 232.239 - 334.357 85.318
Patrimônio líquido 
Capital social 8.207.467 3.707.673 8.207.467 3.707.673
Adiantamento para futuro
aumento de capital - 5.364.557 - 5.364.557
Lucros acumulados (3.937.156) (3.274.984) (3.937.156) (3.274.984)
Patrimônio líquido atribuído aos sócios
controladores 4.270.311 5.797.246 4.270.311 5.797.246
Participação de sócios
não controladores - - 734 4.793
Total do patrimônio líquido 4.270.311 5.797.246 4.269.577 5.802.039
Total do passivo
e patrimônio líquido 5.324.623 6.317.062 5.704.345 6.687.103

 Controladora Consolidado
Receita operacional 2018 2017 2018 2017
 líquida 7.037.675 6.257.416 10.110.691 8.873.825
  Custos - - (363.304) (274.996)
Lucro bruto 7.037.675 6.257.416 9.747.387 8.598.829
Receitas (despesas) operacionais 
  Despesas administrativas, 
    comerciais e gerais (7.928.545) (5.748.320) (8.168.026) (7.139.561)
  Resultado de 
   equivalência patrimonial 1.114.034 (2.078.081) - -
  Perdas nos investimentos - - (961.462) -
  Outras receitas (despesas)
    operacionais (988.228) 296.590 (1.224.199) (2.156.801)
Resultado antes do resultado
  financeiro e impostos (765.064) (1.272.395) (606.300) (697.533)
Resultado financeiro
  Receitas financeiras 153.086 9.424 267.803 1.869.494
  Despesas financeiras (50.196) (76.527) (78.477) (91.817)
 102.890 (67.103) 189.326 1.777.677
Prejuízo antes do IR e CS (662.174) (1.339.498) (416.974) 1.080.144
  IR e contribuição social - (757.815) (242.750) (1.154.814)
Prejuízo do exercício (662.174) (2.097.313) (659.724) (74.670)
Resultado atribuído aos:
  Sócios controladores - - (662.172) (67.399)
  Sócios não controladores - - 2.448 (7.271)
Prejuízo do exercício atribuído - - (659.724) (74.670)
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
(Prejuízo) Lucro líquido
do exercício (662.174) (1.522.883) (659.724) (74.670)
Resultado abrangente
 do exercício (662.174) (1.522.883) (659.724) (74.670)
Resultado atribuído aos: 
  Sócios controladores   (662.172) (67.399)
  Sócios não controladores   2.448 (7.271)
   (659.724) (74.670)
   Lucros/
 Capital  (Prejuízos
  social AFAC acumulados Total 
Saldos em 31/12/2015 3.707.673 - 14.829 3.722.502
Prejuízo do exercício - - (1.766.930) (1.766.930)
Saldos em 31/12/2016 3.707.673 - (1.752.101) 1.955.572
Prejuízo do exercício - - (1.522.883) (1.522.883)
AFAC - 5.364.557 - 5.364.557
Saldos em 31/12/2017 3.707.673 5.364.557 (3.274.984) 5.797.246
Prejuízo do exercício - - (662.172) (662.172)
AFAC - (5.364.557) - (5.364.557)
Aumento de Capital 4.499.794 - - 4.499.794
Saldos em 31/12/2018 8.207.467 - (3.937.156) 4.270.311

 Aquisição de imobilizado (95.288) 1.403.441 (136.245) 630.992
 Adição de Intangível - 673.581 - (527.216)
Caixa líquido consumido nas
 atividades de investimentos 868.944 1.044.517 (136.242) 124.806
Das atividades de financiamentos 
 Mútuo com partes
  relacionadas 772.448 (3.733.700) 1.202.867 (6.395.681)
 Emprestimos para franqueados (9.250) (128.930) (9.250) (128.930)
 Distribuição de dividendos - - - (1.462.933)
 Participação de Não Controladas - - (7.975) (7.271)
 Adiantamento Futuro
 Aumento Capital (632.524) 5.364.557 (615.724) 5.364.557
Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades
 de financiamentos 130.674 1.501.927 569.918 (2.630.258)
Redução líquida de caixa
 e equivalentes de caixa (385.762) (70.790) (309.747) 92.121
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 453.917 524.707 635.187 543.066
 No final do exercício 68.156 453.917 325.440 635.187
Redução líquida de caixa
 e equivalentes de caixa (385.761) (70.790) (309.747) 92.12111 3531-3233 www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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DEMISSÃO POR MÚTUO ACORDO
Empresa pretende efetuar demissão por mútuo acordo, como 
proceder para calcular o GRRF? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A DATA DO CONTRA CHEQUE DO HOLERITE DO FUNCIONÁRIO, 
PODE SER IMPRESSA PELO SISTEMA OU DEVE SER PREEN-
CHIDA NO ATO DO RECEBIMENTO?

A legislação é omissa nesta questão em particular. Contudo, pela 
interpretação dada ao artigo 464 da CLT, é possível afirmar que 
o recibo deverá ser assinado pelo empregado (manualmente) 
quando do pagamento ao mesmo.

RETENÇÃO NA NOTA FISCAL
Empresa compra de produtor rural PF com CNPJ, não optante pela 
contribuição sobre a folha, temos que efetuar a retenção do INSS na 
nota fiscal, qual os códigos para recolhimento, devemos informar no 
eSocial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FLEXIBILIDADE DE HORÁRIO
Como a empresa deve proceder na flexibilidade de horário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO LOGO APÓS 
A LICENÇA MÉDICA?

Esclarecemos que não há impedimento se no dia do início do descanso 
de férias este empregado não estiver com atestado médico ou afastado 
e desde que a empresa tenha feito o comunicado de aviso de férias 
com 30 dias de antecedência conforme determina o art.135 da CLT.

REALIZAR EXAME TOXICOLÓGICO
Empresa possui motorista no setor de compras dirigindo um furgão, 
precisa fazer exame toxicológico? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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