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“O que vale na vida 
não é o ponto de 
partida e sim a 
caminhada.
Caminhando e 
semeando, no fi m 
terás o que colher”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira
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A economia brasileira 
está se recuperando 
de forma lenta, mas há 

espaço para novas melhoras, 
especialmente porque no pas-
sado as taxas eram menores, 
na avaliação da gerente de 
Contas Trimestrais do IBGE, 
Cláudia Dionísio. Ontem 
(29), o IBGE divulgou que o 
PIB teve um crescimento de 
0,4% no segundo trimestre, na 
comparação com o trimestre 
anterior. Também apresentou 
altas de 1% na comparação 
com o segundo trimestre de 
2018, de 0,7% no acumulado 
do ano e de 1% nos últimos 
12 meses.

O desempenho melhor do 
segundo trimestre foi favo-

Economia se recupera 
lentamente, mas há espaço 
para melhora, diz IBGE

recido pelo comportamento 
da indústria, com destaque 
para o desempenho positivo 
da construção civil (19%) e 
da indústria de transformação 
(2%), que representam em 
torno de 70% do indicador do 
setor. Pelo lado da demanda, 
apontou os investimentos. “O 
consumo das famílias é o que 
mais pesa e já vem crescen-
do há bastante tempo, mas 
os investimentos [3,2%], no 
segundo trimestre, sofreram 
uma aceleração. Todos os com-
ponentes fi caram no campo 
positivo”.

No caso da construção, 
Cláudia destacou que a base 
de comparação estava “acha-
tada”, pois foram registrados 

20 trimestres de quedas e 
agora foi o primeiro resultado 
positivo.  Alertou, entretanto, 
que ainda é cedo para garantir 
que existe uma recuperação 
neste segmento. “O que  temos 
que esperar é para ver se nos 
próximos trimestres isso vai 
se sustentar ou foi uma coisa 
pontual”.

Na agropecuária, houve uma 
queda de 0,4%, que pode ser 
explicada por culturas impor-
tantes, como a soja, que neste 
trimestre tiveram desempe-
nho negativo. “Já a pecuária, 
apresentou crescimento e 
isso compensou uma parte 
do desempenho negativo da 
lavoura”, disse. O crescimento 
de 0,3% em serviços acompa-

O desempenho melhor do segundo trimestre foi favorecido pelo comportamento

da indústria, com destaque para a construção civil.

nhou o comportamento que 
vinha apresentando antes. O 
acumulado em quatro trimes-
tres alcançou 1,2% . Os gastos 
das famílias contribuiu para o 
resultado. 

De acordo com a análise do 
Grupo de Conjuntura do Ipea, 
o cenário macroeconômico é 
desafi ador, por conta dos níveis 
de incerteza, relacionado à 
piora do cenário externo. Mas 

a recuperação nos investimen-
tos e o crescimento do PIB da 
indústria de transformação 
apontam para uma melhora 
nas perspectivas em relação 
aos próximos meses (ABr).

Empresas que geram lixo 
Proprietários de estabelecimen-

tos comerciais, industriais e de ser-
viços na cidade de São Paulo, como 
restaurantes, padarias, farmácias, 
shopping centers e condomínios 
não residenciais, têm apenas 10 
dias para fazer o cadastro obrigató-
rio no site (https://www.ctre.com.
br/login) e declarar o volume de 
lixo gerado. A data limite prevista 
pela lei é dia 9 de setembro.

Ontem (29), o governador 
João Doria acompanhou, ao 
lado do presidente da Volkswa-
gen para a América Latina, 
Pablo Di Si, e do chefe global 
de operações da empresa, Ralf 
Brandstätter, o anúncio de um 
aporte de R$ 2,4 bilhões na 
fábrica de São Bernardo do 
Campo. O anúncio aconteceu 
na sede da empresa, em Wolfs-
burg, na Alemanha, e o mon-
tante será usado na fabricação 
de um novo modelo da marca. 

“A Alemanha tem uma altís-
sima tecnologia na fabricação 
de automóveis, especialmente 
a Volkswagen. Aqui se faz o que 
há de mais moderno. Esse é 
um anúncio muito importante 
para a economia paulista”, 
explicou Doria. A expectativa 
é que cerca de 1,5 mil empre-
gos, diretos e indiretos, sejam 
gerados na região em função 
do investimento. Desses, 100 

Governador João Doria em visita à fábrica da

Volkswagen na Alemanha.

A grande coluna de fumaça 
gerada pela explosão do vul-
cão Stromboli, na Sicília, foi 
registrada pelos satélites Aqua, 
da Nasa, e Sentinel-5P, do pro-
grama europeu Copernicus de 
observação espacial.

A explosão do Stromboli 
ocorreu na quarta-feira (28). 
De acordo com os bombeiros 
locais, a erupção foi registra-
da na lateral centro-sul da 

cratera. A atividade fez com 
que a terra tremesse, detritos 
fossem expelidos pelos céus e 
uma poeira cobrisse parte da 
Sicília, gerando caos em quem 
curtia a ilha.

No dia 3 de julho, o vulcão 
sofreu outra explosão, a qual 
provocou a morte de um italia-
no de 35 anos de idade e deixou 
três pessoas feridas, entre elas 
um brasileiro (ANSA).

Vídeo na web mostra turistas fugindo de coluna de fumaça.

O crescimento do PIB de 
0,4% no segundo trimestre traz 
“um certo alívio”, disse ontem 
(29) o secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Almeida. 
“Não dá pra soltar fogos com o 
resultado de um trimestre. Mas 
é maior do que todo o mercado 
estava esperando, é um certo 
alívio”, disse, ao acrescentar 
que o Brasil está em um pro-
cesso de recuperação muito 
lento da recessão, após dois 
anos seguidos de queda do PIB.

Ele avalia que a sociedade 
está aprovando as medidas de 
ajuste fi scal. “Se sinaliza que 
está fazendo ajuste fi scal, se o 
país é solvente, melhora o am-
biente de negócios, a qualidade 
da sua educação, o sistema tri-
butário fi ca menos complexo, 
a consequência natural é ter 
um país que vai crescer mais”, 
disse, acrescentando que “fazer 
essa agenda não é fácil”. Inclu-
sive, Mansueto disse que não 
há espaço fi scal para aumento 
de salários de servidores, nem 
para concursos.

Mansueto adiantou que pode 
haver descontingenciamento 
de recursos para alguns mi-
nistérios nos próximos meses, 
com a melhora da arrecadação 
e receitas extras, como ante-
cipação de dividendos pelos 

Secretário do Tesouro 

Nacional, Mansueto Almeida.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, anunciou 
ontem (29), que em 2020 a 
pasta atuará fi rmemente para 
tirar do papel o projeto de 
reorganizar as cidades brasi-
leiras em distritos sanitários, 
que passarão a compartilhar 
alguns serviços de saúde pú-
blica. “A equipe [ministerial] 
já está trabalhando e, agora, 
começa a regionalização. Ano 
que vem, a regionalização vai 
sair do papel”, disse Mandetta 
durante a 7ª Reunião Ordiná-
ria da Comissão Intergestores 
Tripartite, em Brasília.

O foro de debates, responsá-
vel por pactuar a organização 
e o funcionamento das ações 
e serviços de saúde integrados 
em redes de atenção à saúde, 
discutiu aspectos como a rees-
truturação da Atenção Primária 
à Saúde, o aprimoramento do 
programa Mais Médicos e a 
situação do sarampo no Brasil. 
A regionalização é uma pauta 
encampada por Mandetta des-
de que assumiu o ministério. 

Outra linha de ação defendi-
da por Mandetta é a necessi-
dade de tornar os gastos mais 
efi cientes em um cenário de 
crise fi nanceira. “Estamos fa-
zendo um orçamento real para 

Ministro da Saúde,

Luis Henrique Mandetta.
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José Paulo Lacerda/CNI

Volkswagen anuncia o investimento 
de R$ 2,4 bilhões no ABC Paulista

de 100 anos, permite conciliar 
prática e teoria para aprender 
uma profissão. A formação 
profi ssional é fi nanciada pelas 
empresas que pagam ao apren-
diz um salário mensal e pelo 
Estado que assume os custos 
da escola profi ssionalizante. O 
modelo se tornou um produto 
de exportação alemão. 

“O programa de treinamento 
feito aqui é o mesmo que estamos 
desenvolvendo no Centro Paula 
Souza, nas Etecs e Fatecs. Por 
isso, nosso governo criou os 
12 polos de desenvolvimento 
econômico. Eles vão permitir 
a qualifi cação de mão de obra 
vocacionada para a atividade da 
região, seja no setor automobilís-
tico, de tecelagem, agronegócio, 
tecnologia. Mão de obra qualifi -
cada é mão de obra empregada. 
É o que a Alemanha já faz e o que 
estamos fazendo em São Paulo”, 
explicou Doria (AI/SEC).

vagas apenas para engenhei-
ros. O novo modelo está sendo 
totalmente desenvolvido no 
Brasil e depois será fabricado 
na Europa. 

Durante a visita, Doria tam-
bém vai conhecer o sistema 
dual de formação profi ssional, 
o mais praticado no país. O 
sistema, com tradição de mais 

Explosão do vulcão 
Stromboli, na Sicília

O Ministério da Saúde vai 
aproveitar setembro, mês de 
conscientização sobre a impor-
tância da prevenção do suicídio, 
para enfatizar a necessidade 
de atenção especial com o 
bem-estar e a saúde mental 
de crianças e adolescentes. O 
foco das ações desenvolvidas 
pela pasta durante o Setembro 
Amarelo será o público jovem, 
no qual vem aumentando o 
número de casos e de tentativas 
de suicídio. 

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, ressaltou 
que o aumento do suicídio entre 
os jovens é um fenômeno mun-
dial que, nos últimos anos, vem 
causando crescente preocupa-
ção também no Brasil.O proble-
ma é complexo e não pode ser 
compreendido ou explicado por 

um só fator. “A barra está muito 
pesada, e isso está fazendo com 
que percamos muitos jovens”, 
afi rmou o ministro, arriscando 
uma explicação. 

Segundo o ministro, os 
jovens brasileiros, que estão 
entre os que passam mais 
tempo conectados à inter-
net, têm dificuldade para 
lidar com a confusão entre o 
mundo online e as exigências 
e frustrações cotidianas do 
mundo fora da rede mundial 
de computadores. Isso gera 
ansiedade e enfraquece 
vínculos sociais. “O mundo 
virtual é maravilhoso, mas 
não condiz com a realidade. 
Ali, todo mundo está feliz, 
bem. Estamos tendo dificul-
dades de conviver com isto”, 
acrescentou (ABr).

A campanha busca chamar a atenção para a questão do suicídio.

Tânia Rêgo/ABr

Setembro amarelo foca 
a prevenção ao suicídio

Regionalização da saúde 
começa a partir de 2020

o ano que vem, sem maiores 
projeções. Por isso, a gente 
fi ca segurando despesas, para 
ver se conseguimos melhorar 
um pouco a performance, 
essa busca por métricas. Os 
investimentos vão ser basica-
mente para melhorar nossas 
condições de gestão”.

O ministro fez críticas às 
emendas impositivas de parla-
mentares. “Tenho conversado 
muito com os parlamentares 
sobre a questão das emendas 
impositivas, que criaram uma 
massa de recursos muito 
grande a ser ordenada pelos 
parlamentares, às vezes sem 
qualquer conexão com o ges-
tor”. Disse, no entanto, estar 
conversando com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
sobre as urgências fi nanceiras 
do setor. 

“Estamos vendo como trazer 
todo mundo para a mesa para 
discutirmos” (ABr).

Mansueto: crescimento do 
PIB traz “um certo alívio”

bancos públicos. Há também 
a previsão de entrada de re-
cursos da Lava Jato, de cerca 
de R$ 2,5 bilhões, mas ainda 
em discussão no STF. Há tam-
bém a possibilidade de serem 
liberados R$ 10 bilhões que 
seriam usados na capitalização 
de bancos públicos. 

Para atingir a meta de défi cit 
primário de R$ 139 bilhões 
neste ano, o governo já con-
tingenciou (bloqueou) R$ 
31,22 bilhões do Orçamento. 
A previsão é que o défi cit fi que 
entre R$ 15 bilhões a R$ 20 bi-
lhões abaixo da meta fi scal. Ele 
explicou que o engessamento 
do Orçamento com as despesas 
obrigatórias impede a retirada 
de recursos de áreas em que há 
sobras para onde há falta (ABr).
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News@TI
Clube de vantagens 
@Da indústria ao varejo e transportes, os clubes de vantagens 

já estão sendo amplamente utilizados. A grande novidade do 
momento é o uso no entretenimento. Para quem não abre mão 
de realizar o sonho de ter uma festa de casamento, comemorar o 
primeiro aniversário do fi lho (a) ou celebrar uma data especial, 
agora é possível desfrutar do modelo de descontos para eventos 
por meio do crédito cashback. O cashback é um modelo em que 
a pessoa tem o “seu dinheiro” de volta em forma de créditos ou 
desconto no ato da compra. Essa é uma prática comum nos Estados 
Unidos e que tem se tornado uma tendência entre os brasileiros.  
Sorocaba é primeira cidade no país a oferecer serviço de cashba-
ck para eventos. As empresas que integram a rede de descontos 
local seguem um rigoroso controle, possuem mais de três anos 
de atividade e têm credibilidade no mercado. Todas obrigatoria-
mente seguem medidas que oferecem segurança ao consumidor 
que contrata os serviços. 

Semana grátis de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
@Uma semana inteirinha para jogar Tom Clancy’s Rainbow Six 

Siege de graça. Isso é o que está acontecendo e vai até 4 de 
setembro, quando jogadores de diversas partes do mundo, inclusive 
do Brasil, poderão se juntar à comunidade de mais de 45 milhões 
de jogadores de Rainbow Six Siege em todas as plataformas. To-
dos que baixarem o jogo durante a semana gratuita terão acesso 
aos mapas, modos e operadores. Além disso, terminado o período 
gratuito, aqueles que comprarem o jogo manterão a pontuação e 
progressão, e quem adquirir o game até 9 de setembro terá descon-
tos de até 60% no PC e de até 70% no Xbox One e PlayStation 4. 
Mais informações sobre a semana gratuita de Tom Clancy’s Rainbow 
podem ser encontradas em https://rainbow6.ubisoft.com/siege/pt-br/
free-weekend/index.aspx.

‘Aladdin’ já chegou ao Looke
@O tão esperado live action de ‘”Aladdin” estreou nessa quarta-

-feira no Looke, serviço brasileiro de streaming. Você já pode 
assistir de onde quiser à clássica história do jovem ladrão de rua 
que se apaixona pela princesa Jasmine. Ao lado dela e de seu fi el 
companheiro, o macaco Apu, Aladdin terá que enfrentar o maléfi co 
feiticeiro Jafar para recuperar a paz no reino de Agrabah. E claro, 
sem esquecer da presença do hilário e poderoso gênio da lâmpada 
mágica, interpretado por ninguém menos que Will Smith. O Looke 
irá incluir diversos fi lmes da Disney em seu catálogo no mês de 
setembro, tanto recentes quanto clássicos (confi ra abaixo). Em 
outubro, o serviço terá os lançamentos de “Toy Story 4” e “O Rei 
Leão” (https://www.looke.com.br/).

COLUNA DO HERÓDOTO

O Brasil precisa ser 

respeitado por outras 

nações do mundo. 

No passado deu 

forte contribuição 

internacional uma 

vez que participou, 

ao lado da Entente e 

dos Aliados, na duas 

guerras mundiais do 

século 20. 

Por isso ninguém lhe dita 
um rumo, uma direção, 
um caminho. Os bra-

sileiros sabem se posicionar 
diante dos grandes desafi os 
internacionais sozinhos, e 
acompanham com interesse 
e acurácia o embate entre as 
duas maiores potências eco-
nômicas e militares do mundo. 
Tem, por isso, que defi nir os 
rumos da nacionalidade neste 
mundo vertiginoso e já prati-
camente sem fronteiras. 

O homem brasileiro parti-
cipa, ainda que muitos não 
desejem, da vida internacional 
febrilmente como um especta-
dor que ora eleva os olhos para 
o alvo da Lua ora espia o avanço 
das ciências que governos ar-
rojados estimulam ao máximo  
para os resultados que abriram 
os horizontes de uma nova era. 
Não dorme nunca, quer liderar 
e não ser liderado, como diz o 
brasão da cidade.

O povo brasileiro é de tradi-
ções cristãs e democráticas e 
por isso pode dar uma contri-
buição para o entendimento 
internacional. O Brasil deu 
demonstrações claras quando 
assinou a Carta das Nações 
Unidas e ocupou a presidência 
da Assembleia Geral, quando 
foi criado o Estado de Israel. 
Diante disso só pode esperar 
respeito das potências, sobre-
tudo da Europa. 

Alemães e franceses não 
podem esquecer que pracinhas 
morreram na Itália para que 
pudessem voltar à democracia 
e ao estado de prosperidade 

que se encontram hoje. A voz 
do brasileiro deve ser ouvida 
e acatada, porque o Brasil 
fala, melhor do que ninguém, 
a linguagem da verdadeira 
democracia, essa que não 
distingue cores ou raças e que 
não se baseia em privilégios. 
Tem as portas abertas para o 
mundo, escancaradas mesmo. 

A maior testemunha disso 
é a mídia internacional que 
tem ampla liberdade, dentro e 
fora do território brasileiro de 
escrever o que bem entende do 
país. Os estadistas brasileiros 
jamais disseram aos aliados 
tradicionais do Brasil, que ele 
precisa criar aqui uma reserva. 
Já existe essa reserva material 
e moral para o futuro. 

Por isso os brasileiros dese-
jam ardentemente colaborar 
com os povos democráticos por 
todos os meios do seu alcance, 
resguardada apenas a juventu-
de brasileira das guerras, uma 
vez que tem muita coisa para 
ser feita internamente. O Brasil 
vai se tornar uma potência 
internacional, quer queiram, 
quer não. 

É uma fatalidade histórica. 
Uma potência que cresce com 
o sentido do universalismo, 
ampla e serenamente, capaz 
de preservar a civilização pela 
vocação cristã de sua vida. 
Será também uma potência 
econômica que vai servir de 
equilíbrio entre todos os povos. 
É isto que consta da abertura 
do programa de governo do 
candidato à presidência da 
república. Um conteúdo es-
sencialmente populista. 

O líder do PSP, Partido 
Social Progressista, Adhemar 
de Barros, lançou-se can-
didato às eleições de 1960. 
Ex-interventor em São Paulo, 
nomeado por Getúlio Vargas e 
governador do estado. Ficou 
em um amargo terceiro lugar 
atrás do inimigo Jânio Quadros 
e do general Lott.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).
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Heródoto Barbeiro (*)

A voz do povo ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Elementos-chave do código de 
conduta em Ciência de Dados

A recente aprovação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) enfatiza a crescente preocupação com 
a ética no tratamento de dados. Tanto os consumidores quanto os legisladores estão exigindo que 
organizações de todos os tipos levem a sério políticas éticas para coletar, analisar e contextualizar 
informações privadas.

Marcello Pinsdorf (*)

Acredito fi rmemente que, quanto mais 
as empresas dependem da Ciência 
de Dados para alimentar produtos e 

serviços, mais crucial é a defi nição de regras 
internas para as equipes lidarem com os 
dados. O crescimento da Ciência de Dados 
nos empreendimentos e nas empresas de 
tecnologia está alimentando os avanços em 
análise de negócios, inteligência artifi cial 
e automação. Mas, à medida que os dados 
pessoais são contextualizados e conectados 
a sistemas e conjuntos de dados cada vez 
mais crescentes, preocupações éticas e 
de privacidade começam a sair do papel.

Os líderes de tecnologia e negócios têm 
a responsabilidade de prever problemas 
em potencial e estabelecer um código de 
conduta para as equipes que trabalham com 
dados pessoais, a fi m de evitar, sempre que 
possível, os problemas mais cabeludos de 
ética e privacidade.

Na BlackBerry Cylance, dependemos de 
uma equipe robusta de cientistas de dados 
para nos ajudar a desenvolver mecanismos 
para funções avançadas de segurança, 
como detecção de ameaças baseada em 
inteligência artifi cial e biometria de teclado. 
O trabalho que eles fazem fornece avanços 
inovadores para empresas que buscam 
melhores formas de proteger seus sistemas 
contra violações e fraudes. No 
entanto, reconhecemos que, 
quanto mais dados coletamos 
sobre os sistemas e usuários de 
nossos clientes, mais casos de 
abuso em potencial podem sur-
gir deles, se não implementar-
mos procedimentos adequados 
de Ciência de Dados.

Por exemplo, coletamos 
dados de movimento de pres-
sionamento de tecla e mouse 
de usuários voluntários, que 
são anonimizados e analisa-
dos por cientistas de dados 
para aperfeiçoar o processo 
de validação de usuários com 
base em informações como 
sua cadência de digitação e 
como clicam em um mouse. É um valioso 
conjunto de dados para combater fraudes, 
mas também reconhecemos que esse tipo 
de dado bruto poderia ser usado de forma 
a violar a privacidade dos usuários, se fosse 
contextualizado de maneira errada. Nós 
evitamos questões como essa com um forte 
código de conduta da Ciência de Dados que, 
nesse caso, prescreve muito claramente 
como os dados podem ser usados, por quem 
e com que fi nalidade.

Nós exigimos que todos os nossos cientis-
tas de dados e seus gerentes assinem esse 
documento. O código de conduta é ofi cial, 

mas simples. Evitamos usar o “advoguês” 
e escolhemos uma abordagem em lingua-
gem de fácil compreensão, que defi ne 
claramente nossos valores corporativos, 
expectativas e procedimentos básicos em 
um documento curto de cinco páginas.

Ao elaborarmos o código para a Bla-
ckBerry Cylance e interagirmos com os 
stakeholders para distribuir o documento 
para a organização, aprendemos algumas 
lições valiosas sobre o que precisa ser 
incluído para torná-lo uma peça valiosa 
de orientação. Toda organização precisará 

adaptar as políticas aos seus 
negócios, mas acredito que 
um código de conduta efi caz 
da Ciência de Dados preci-
sa responder às seguintes 
questões-chave:

Quem pode acessar os 

dados?

Na BlackBerry Cylance, 
estipulamos que os membros 
da equipe de Ciência de Da-
dos não podem compartilhar 
dados coletados com fornece-
dores ou terceirizados. E, para 
dados realmente sensíveis, 
como dados brutos de pres-
sionamento de tecla e mouse, 
delineamos especifi camente 
uma pequena lista de mem-

bros aprovados da equipe com permissão 
para acessar esses dados.

Como os dados devem ser usados?

Nós deixamos bem claro como os dados 
seriam usados e, em alguns casos, como 
nunca deveriam ser usados. Por exemplo, 
estipulamos que nenhum membro da 
equipe de Ciência de Dados – aprovado 
ou não – jamais reconstituiria o conteúdo 
de qualquer comunicação para derivar 
palavras ou frases escritas pelo usuário. 
Da mesma forma, deixamos claro que os 
pesquisadores de Ciência de Dados tinham 
de encontrar maneiras de garantir que 

não estivessem coletando ou armazenan-
do informações de identifi cação pessoal, 
como números de cartão de crédito ou de 
identidade. Nosso código trata de questões 
éticas direcionando os cientistas de dados 
a evitarem sempre tentar identifi car direta-
mente um usuário com base em seus dados e 
evitarem viés ou discriminação inadvertida 
na análise algorítmica dos dados.

Como os dados são protegidos?

Nosso código de conduta estipula como 
certas informações de pesquisa em Ciência 
de Dados devem ser classifi cadas, o que 
determina o nível de segurança usado para 
protegê-las. Além disso, o código descreve 
os parâmetros de tempo para coletar e reter 
dados, a fi m de minimizar os riscos.

Onde os cientistas de dados podem 

relatar preocupações éticas/legais?

Finalmente, o Código de Conduta da 
BlackBerry Cylance Data Science inclui 
instruções para os membros da equipe 
fazerem perguntas ou relatarem preo-
cupações éticas ou legais relativas aos 
dados diretamente aos nossos executivos 
de privacidade, de segurança e jurídicos. 
Isso lhes dá uma saída fora da cadeia de 
comando para relatar violações do código 
ou outros problemas que possam afetar 
negativamente nossos clientes ou nossa 
empresa.

No momento em que uma legislação forte 
como a LGPD impacta a constituição e a 
legislação, e os consumidores fi cam cada 
vez mais preocupados com a maneira como 
as empresas usam seus dados, é a hora de 
os líderes de privacidade e confi ança agi-
rem. Eu encorajo meus colegas executivos 
a considerarem a elaboração de seu próprio 
código de conduta de Ciência de Dados, 
que refl ita a realidade de suas indústrias, 
seus clientes e os dados com que lidam.

(*) É country manager da BlackBerry Cylance no 
Brasil e possui mais de 30 anos de experiência em 

Tecnologia da Informação e Segurança.

E-Commerce News

Os líderes de 
tecnologia e 
negócios têm a 
responsabilidade 
de prever 
problemas 
em potencial 
e estabelecer 
um código de 
conduta para 
as equipes que 
trabalham com 
dados pessoais

Consolidada como líder no 
mercado de geração distribuí-
da de energia solar no Brasil e 
com a inovação e o pioneirismo 
implantados em seu DNA, a 
GDSolar expande a sua atuação 
para outros mercados inseridos 
no setor energético. A empresa 
anuncia um movimento na sua 
estrutura e a criação de outras 
duas novas linhas de negócios, 
tornando-se a maior holding de 
geração de energia solar fotovol-
taica em B2B do país. 

Com isso, o grupo passa a 
atuar em três diferentes áreas: 
geração distribuída de energia, 
mobilidade elétrica urbana e 
comercialização de energia. 
Hoje a empresa está presente 
em vários estados brasileiros, 
conta com 27 usinas fotovol-

Distribuidora de energia solar anuncia nova holding

A GDSolar expande a sua atuação para outros mercados 

inseridos no setor energético.
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o taicas entre instaladas, em fase 

de construção ou de conexão. 
Prevê ter mais de 100MWp 
instalados até o fi nal de 2019 e 
evitar a emissão de 1,6 toneladas 
de CO2 por mês.

"Desde o início da GDSolar, 
em 2015, nosso planejamento 
era de começar atuando no setor 
de geração distribuída e depois 
partir para cargas maiores, com 
clientes com potencial para con-
sumos superiores em mercado 
livre. O produto pelo qual a 
gente começou em GD, já está 
atendido quase que em sua to-
talidade e o mercado livre, com 
energia renovável se mostra um 
universo de oportunidades que 
queremos explorar", explica 
Ricardo Costa, presidente do 
Grupo GDSolar.
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D - Negócios da Hospitalidade 
Entre os dias 10 e 13 de setembro, na São Paulo Expo, acontece a 57ª 
edição da Equipotel, principal evento de hospitalidade da América 
Latina, com uma série de iniciativas para promover a geração de negó-
cios no mercado de hospitalidade. O tema desta edição será: “Onde a 
hospitalidade se reinventa”. O Business Center sediará oportunidades 
para expositores e compradores estarem frente a frente em reuniões 
agendadas previamente, garantindo assertividade e economia de tempo 
nas negociações. O evento se consolida como o destino certo para aqueles 
que oferecem produtos e serviços relacionados à arte de receber bem. 
Mais informações em (www.equipotel.com.br).

E - Empreendedorismo Universitário
Entre os dias 4 e 7 de setembro, mais de 5 mil estudantes universitários 
de todo o Brasil estarão em Gramado para o maior evento de empreen-
dedorismo jovem do mundo. A 26ª edição do ENEJ - Encontro Nacional 
de Empresários Juniores - que contará com workshops, cases, rodas 
de discussão, minicursos com grandes nomes do mercado e mais de 
60 palestrantes. As empresas juniores são formadas pelos estudantes 
para aplicarem, na prática, o que estão estudando nas salas de aula. 
Atualmente, existem mais de 900 empresas juniores e 22 mil empresá-
rios juniores distribuídos em 171 instituições de Ensino Superior. Mais 
informações: (https://brasiljunior.org.br/).

F - Saúde Bucal
Estão abertas as inscrições para V Prêmio CROSP de Jornalismo. A 
iniciativa do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que tem o 
objetivo de reconhecer e valorizar os conteúdos jornalísticos relevantes 
sobre saúde bucal, recebe os trabalhos até 28 de outubro. A inscrição 
é feita pelo site (https://premiocrospdejornalismo.com.br/). Para os 
jornalistas que tenham matérias veiculadas sobre o tema Saúde Bucal, 
divulgadas no período de 1o de outubro de 2018 a 27 de outubro de 2019. 
Os trabalhos precisam trazer esclarecimentos à população, explicando, 
por exemplo, a importância dos tratamentos de prevenção de doenças 
bucais, estimulando visitas regulares ao dentista e o debate sobre os 
assuntos importantes para a Odontologia. 

A - Medicina Hiperbárica
O curso de Pós-graduação em Medicina Hiperbárica da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tem como objetivos 
a capacitação e aprimoramento de médicos para orientar, analisar, 
realizar pesquisas e contribuir na segurança e organização de ativi-
dades em ambiente hiperbárico. Busca ainda identifi car os fatores de 
risco, estabelecer programas de prevenção e conhecer como e por que 
acontecem acidentes de mergulho, que tipo de acidentes são estes e 
acompanhar sua evolução e identifi car suas características. Inscrições 
até 20 de setembro. Mais informações: (http://fcmsantacasasp.edu.br/
medicina-hiperbarica/).

B - Tecnologias de Ponta 
Com o tema central sobre Transformação Digital, a 6ª RM VALE TI – Feira 
e Congresso de Tecnologia e Inovação, que acontece entre os dias 22 e 
24 de outubro, em São José dos Campos, objetiva apresentar o que há 
de mais inovador sendo produzido nacionalmente para impulsionar o 
mercado e os negócios. Alinhado ao conceito de Transformação Digital 
está o conceito de Indústria 4.0, que consolida a mais recente revolução 
industrial, focada na digitalização, interconectividade e novas tecnologias 
de produção e gestão. O evento agrega estandes com empresas expo-
sitoras, Congresso com painéis e palestras, Startup World e a Rodada 
de Negócios. Mais informações e inscrições: (www.rmvaleti.com.br).

C - Centro de Equoterapia
Para ajudar no desenvolvimento e a reabilitação de crianças e adoles-
centes, com diagnóstico de transtornos do espectro autista (TEA), a 
Brasilseg, uma empresa BB Seguros, apoia a construção do centro de 
equoterapia no meio-oeste catarinense. A área fi ca localizada a 11 km 
do perímetro urbano de Campos Novos, e terá capacidade para atender 
400 praticantes. Contará com a participação de uma equipe interdisci-
plinar composta por psicóloga, fi sioterapeuta, pedagoga, fonoaudióloga, 
nutricionista, médica, médico veterinário e equitador. A equoterapia 
é um método terapêutico que utiliza o cavalo, educação e equitação, 
buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com defi ciência 
e/ou com necessidades especiais. 

G - Arena Gastronômica 
Para apresentar as mais variadas tendências envolvendo a cultura da 
gastronomia mundial, desde as tradicionais receitas, pratos regionais 
até novidades na coquetelaria e harmonização de pratos com vinhos 
de vários países, será realizada no período de 25 a 27 de setembro, no 
Expo Center Norte, a Arena Gastronômica da Hospitality Business Fair 
2019, onde 15 renomados chefs internacionais comandarão Aulas-Show 
tanto em culinária quanto em spirits, seja em vinhos, azeites, pescados, 
entre outros. O evento reunirá 100 expositores num espaço de 10 mil 
m² do Pavilhão Vermelho e espera atrair cerca de 30 mil visitantes. Mais 
informações: (www.hospitalitybf.com.br).

H - Feira de Empregabilidade
No dia 2 de setembro (segunda-feira), das 9h às 20h, a Faculdade 
Anhanguera Vila Mariana (Rua Afonso Celso 235), realiza a sua Feira 
da Empregabilidade, para quem está à procura da tão sonhada vaga no 
mercado de trabalho. Evento gratuito e aberto à comunidade, o visitante 
encontrará 600 oportunidades. Além da oferta de vagas, a Feira é ideal para 
estabelecer ou ampliar uma rica rede de contatos. A proposta é apoiar no 
desafi o de inserir essa fatia da sociedade de volta no mercado de trabalho, 
compromisso também assumido enquanto agentes transformadores do 
contexto social. Para mais informações, acesse: (www.anhanguera.com). 

I - Diálogos Transversais
O premiado jornalista francês Jean-Baptiste Malet é destaque na 12ª 
edição do projeto Diálogos Transversais, que acontece no dia 3 de 
setembro, terça-feira, às 19h, no Teatro Aliança Francesa. No evento, 
após exibição de seu documentário ‘O Império do Ouro Vermelho’, o 
profi ssional discute o tema ‘A Civilização Do Tomate - Uma Geopolítica 
Da Junk Food’, abordando as diversas faces da economia globalizada 
através de um personagem: o tomate. A editora Vestígio acabou de 
lançar o livro homônimo no Brasil. O encontro tem a participação de 
Silvio Caccia Bava, editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. 

J - Programa de Trainee
A GTM Holdings, um dos maiores fundos de private equity do mundo, inicia 
seu programa de trainee. São sete vagas ofertadas pelo programa, com 
oportunidades em São Paulo e Guarulhos, além de posições no México, 
Colômbia, Peru, Costa Rica e Guatemala. A companhia recruta jovens 
com formação de dezembro de 2017 a julho de 2019. É necessário domí-
nio avançado dos idiomas inglês e espanhol e do pacote Offi ce. As vagas 
são para os cursos de Administração de Empresas; Ciências Contábeis; 
Economia; Engenharias. Terá duração de dois anos e visa formar um time 
capacitado para assumir desafi os.  As inscrições vão até 13 de setembro com 
processo seletivo conduzido pela Page Talent (www.pagetalent.com.br).

D - Negócios da Hospitalidade 
Entre os dias 10 e 13 de setembro, na São Paulo Expo, acontece a 57ª 

A - Medicina Hiperbárica
O curso de Pós-graduação em Medicina Hiperbárica da Faculdade de 

A atuação dos profi ssionais 
da Contabilidade no 

universo das criptomoedas

Quando falamos 

em criptomoedas, 

automaticamente já nos 

vêm à cabeça as famosas 

Bitcoins

Mas, o fato é que a Bi-
tcoin é apenas uma 
das moedas virtuais. 

Hoje, já há no mercado a Auro-
racoin, a BlackCoin, a Coinye, 
LitCoin, a PrimeCoin e uma 
lista de cerca de 20 nomes 
deste tipo de dinheiro. Sendo 
que a tendência é que elas 
cresçam ainda mais, uma vez 
que o interesse das pessoas em 
comprar e vender pela internet 
aumenta a cada dia. 

Fato é que as transações 
através de moedas virtuais, 
defi nidas em 2012 pelo Banco 
Central Europeu como “uma 
forma não regulamentada de 
dinheiro virtual, comumente 
distribuída e controlada por 
seus desenvolvedores, que é 
usada e aceita apenas entre os 
membros de uma comunidade 
virtual específi ca”, são cada vez 
mais procuradas e aceitas. Isso 
signifi ca expansão de mercado 
para este segmento, o que é 
ótimo para a Classe Contábil. 

Porque é muito comum que 
os “investidores” das criptomo-
edas possuam muitas dúvidas 
em relação, principalmente, 
às questões tributárias. E as 
indagações são várias, desde: 
será que há necessidade de 
declarar sua aquisição? Afi nal, 
recai ou não impostos sobre o 
dinheiro virtual? Criptomoeda 
é considerada ativo, para fi ns 
contábeis? 

Só que por enquanto a situ-
ação de incertezas permanece. 
Por exemplo, no Brasil ainda 
não há nenhum posiciona-

mento da Receita Federal 
sobre o tema, nem lei especí-
fi ca prevendo sua tributação. 
Nem mesmo as International 
Financial Reporting Standards 
- IFRS (Normas Internacio-
nais de Contabilidade) ou os 
Pronunciamentos Técnicos 
adotados no Brasil – CPCs 
trazem colocações a respeito 
do assunto.  

Ou seja: quem está operando 
nesta área sente um enorme 
“vazio” normativo. E muitas 
dessas perguntas nem sequer 
serão respondidas em breve 
prazo. Como se não bastasse 
essa situação de intranquili-
dade, as pessoas que costu-
mam “navegar” nessas águas 
turbulentas, ainda precisam 
enfrentar os piratas da rede, 
afinal várias quadrilhas de 
criminosos estão se especiali-
zando no roubo e extravio de 
criptomoedas.

Nós, contadores, sabemos 
muito bem como manter a 
segurança dos investimentos 
[físico ou digital], pois isto é fun-
damental para a manutenção do 
patrimônio das pessoas físicas e 
jurídicas. Agora, quando o as-
sunto é criptomoeda, a atenção 
dos profi ssionais da Contabilida-
de deve ser redobrada, porque 
as transações são inconvertíveis 
e pseudo anônimas. 

Por isso alertamos que é im-
portante fi car vigilante a alguns 
aspectos, e principalmente se 
manter informado e atualizado 
sobre as futuras, e esperamos 
que sejam breves, posições dos 
órgãos reguladores a respeito 
deste tema tão importante  
para os investidores, a econo-
mia e para o País.

(*) - É Presidente do Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo

(Sindcont-SP).

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

A estratégia adotada pelo 
governo, de crescimento com 
responsabilidade fi scal, vai se 
mostrando acertada, na avalia-
ção da Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da 
Economia, em nota divulgada 
ontem (29) para analisar o re-
sultado do PIB, soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país. Segundo o IBGE, o 
PIB registrou crescimento de 
0,4% no segundo trimestre, na 
comparação com o trimestre 
anterior.

“Apesar do forte ajuste nas 
contas públicas, representa-
da por uma queda de 1% no 
consumo do governo, o cres-
cimento no trimestre foi posi-
tivo e acima das projeções de 
mercado”, disse a secretaria 
na Nota Informativa – Resul-
tado do Crescimento do PIB. 
De acordo com a secretaria, 
as instituições fi nanceiras es-

O PIB registrou crescimento de 0,4% no segundo trimestre.

A Ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, anunciou a 
abertura do mercado de carnes 
brasileiras para a Indonésia. 
Serão 10 plantas habilitadas 
para exportação de pelo menos 
25 mil toneladas de carne bo-
vina. “Recebemos a boa notícia 
dessa conquista. Isso é bom 
para o nosso PIB, é bom para o 
nosso produtor rural, que tenha 
mais gente comprando carne 
para exportar, é bom para os 
nossos frigorífi cos que podem 
continuar gerando emprego”, 
comemorou. 

Em maio, a ministra este-
ve reunida com o ministro 
da Agricultura da Indonésia, 
Amran Sulaiman, para discutir a 
abertura do mercado de carnes 
brasileiras para o país asiático. 
Durante o encontro, a ministra 
destacou que o Brasil tem con-
dições de suprir a demanda por 
proteína animal dos indonésios, 
principalmente de carne bovina, 
sendo um fornecedor alternati-
vo e com preços mais baratos em 
relação à carne da Austrália, de 
onde vem a maior parte da carne 
consumida no país (Mapa).

Dados apurados pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
apontam que a quantidade de 
pessoas jurídicas negativadas 
apresentou alta de 3,50% no 
último mês de julho frente 
igual período do ano passado. 
Já na comparação com o mês 
anterior, sem ajuste sazonal, 
houve um recuo de 0,45%.

Na avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar Costa, o cres-
cimento econômico ainda em 
ritmo abaixo do esperado con-
tinua impactando a capacidade 
de pagamento das empresas. 
“Os setores vão se recuperando 
muito lentamente e  a indústria 
vem trabalhando com níveis 
elevados de capacidade ociosa, 
o que contribui para que as em-
presas enfrentem difi culdades 

O crescimento econômico ainda em ritmo abaixo do esperado 

continua impactando a capacidade de pagamento das empresas.

Em pronunciamento feito na manhã de 
ontem (29), o presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, afi rmou que está focado 
em reduzir o impacto da infl ação e das 
incertezas no período pré-eleitoral. E 
que as medidas anunciadas pelo minis-
tro da Fazenda, Hernán Lacunza, como 
a renegociação dos prazos para pagar a 
dívida com o FMI, servirão “para defender 
a estabilidade cambial em curto, médio e 
longo prazos”.

Entre as medidas, anunciadas por 

Lacunza, está ainda a renegociação do 
pagamento da dívida da Argentina com o 
FMI. “A Argentina não tem um problema 
de solvência, mas de liquidez a médio 
prazo”, disse, ressaltando que o país está 
comprometido com os pagamentos. A 
declaração ocorre num momento em que 
os mercados temem que o país se torne 
inadimplente.

Quanto às dívida de curto prazo, o 
ministro Hernán Lacunza anunciou o re-
agendamento dos pagamentos de títulos 

em dólares a investidores institucionais, 
que detêm 10% desses papéis na Argen-
tina. O objetivo é aliviar a pressão sobre 
as reservas internacionais e permitir que 
sejam usadas para intervir no mercado 
de câmbio e preservar a moeda. Macri 
ressaltou que entende a insatisfação dos 
argentinos e citou “o cansaço de nadar 
contra a corrente, especialmente no úl-
timo ano e meio, que foi muito duro para 
todos”. Ele disse que seu único objetivo é 
levar tranquilidade ao país (ABr).

Bolsonaro diz 
que governo 
“está no
caminho certo”

O presidente Jair Bolsonaro 
comentou ontem (29) o cres-
cimento de 0,4% do Produto 
Interno Bruto (PIB), que é a 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, no segundo 
trimestre, na comparação com 
o trimestre anterior.

“PIB brasileiro cresceu 0,4% 
no segundo trimestre de 2019, 
o dobro do previsto pelos jor-
nais/especialistas e o melhor 
resultado em 6 anos para o 
período”, destacou Bolsonaro, 
em publicação em sua conta no 
Twitter. “Estamos no caminho 
certo”, esceveu o presidente.

O PIB somou R$ 1,78 trilhão 
no período, puxado, sob a 
ótica da produção, pelos cres-
cimentos de 0,3% do setor de 
serviços e de 0,7% da indústria. 
A agropecuária recuou 0,4%. Os 
dados foram divulgados ontem 
(29), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) (ABr).

Pi
xa

ba
y/

R
ep

ro
du

çã
o

R
ep

ro
du

çã
o/

In
te

rn
et

Inadimplência das empresas 
em alta cresceu 3,50% em julho
O número de empresas com contas em atraso continua crescendo no país, embora de forma mais 
moderada em relação aos anos anteriores

as altas mais expressivas de 
empresas negativadas fi caram 
com os ramos de serviço, que 
apresentou avanço de 5,99% na 
comparação anual. 

O comércio, por sua vez, teve 
alta de 1,46% na quantidade de 
atrasos, enquanto a indústria 
cresceu 1,11%. Em todos os ca-
sos, houve aceleração do cresci-
mento do número de empresas 
negativadas. “Ainda se observa 
um crescimento da inadim-
plência entre as empresas, que 
refl ete um cenário econômico 
abaixo do esperado. Mas tam-
bém é fato que a inadimplência 
já não cresce às mesmas taxas 
que vimos no auge da crise. 
Para os próximos meses, tudo 
vai depender da evolução do 
crédito e da atividade econômi-
ca”, avalia o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Júnior 
(CNDL/SPC Brasil).

em honrar seus compromissos”, 
explica Costa.

Outro indicador mensurado 
é o de dívidas em atraso. Em 
julho, houve um crescimento de 
0,64% frente ao mesmo período 
do ano passado. A maior fatia 

do total de pendências (70%) 
é devida ao setor de serviços, 
que engloba bancos e fi nan-
ceiras. O comércio responde 
por 17% dos setores credores, 
enquanto a indústria por 12%. 
Entre os segmentos devedores, 

PIB: responsabilidade fi scal 
é a estratégia

peravam crescimento de 0,2%.
A secretaria destaca, no en-

tanto, que o cenário econômico 
continua desafi ador. “O ajuste 
fi scal em curso, a baixa produ-
tividade da economia brasileira 
e a incerteza da conjuntura 
internacional sugerem ainda 

um longo caminho a percorrer. 
Mas não deixa de ser impor-
tante frisar que, a despeito 
desses desafi os, a conjuntura 
brasileira hoje mostra-se mais 
favorável do que era há alguns 
meses”, fi nalizou a secretaria 
(ABr).

Argentina busca renegociar prazos com o FMI

Indonésia abre mercado para 
carnes brasileiras
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Desonerações fi scais precisam 
ser reduzidas, e não eliminadas

O cenário econômico brasileiro 

está, de certa forma, estável. 

Aos poucos, existe uma 
sensação de melhora, mas 
ainda falta muito para fi car 

bom, na percepção da população. 
Alguns indicadores melhoraram, 
é verdade, mas os índices de de-
semprego parecem remar contra a 
maré. As reformas da Previdência e 
Tributária podem fazer tudo mudar 
nos próximos meses. Falando em 
Reforma Tributária, esse é um tema 
que tem diversos caminhos. 

Enquanto há duas PECs em 
andamento, o Poder Executivo 
demonstra que parte das mudanças 
podem acontecer até mesmo antes 
de qualquer movimento por parte 
do Poder Legislativo. Um dos temas 
polêmicos - e bem sensível - trata 
das renúncias fi scais. Esse tema 
mexe, de certa forma, em interesses 
específi cos dos segmentos empre-
sariais, e até da própria população. 
E estamos falando de quanto? 

O Tribunal de Contas da União, 
por meio de um portal, detalha os 
mais de R$ 280 bilhões de renúncias 
fi scais federais em 2018, pouco mais 
de 6,3% de aumento em relação a 
2017. Os cinco maiores benefícios 
são o Simples Nacional, a Desone-
ração da Folha, a Desoneração da 
Cesta Básica, a Zona Franca de Ma-
naus e despesas médicas dedutíveis 
na declaração de imposto de renda 
da pessoa física, segundo o portal. 

Ao todo, são mais de noventa 
tipos de renúncias diferentes que 
atingem direta ou indiretamen-
te toda a população. E aqui há 
oportunidades de corte, segundo 
o Governo. De acordo com re-
portagem publicada no jornal “O 
Estado de São Paulo”, o plano é 
eliminar o equivalente a 1,5% do 
PIB em renúncias fi scais, o que 
gira em torno de pouco mais de R$ 
100 bilhões. Isto aliviaria e muito o 

défi cit fi scal atual. 
Sem entrar no mérito de qual 

renúncia ser cortada, entendo ser 
o melhor caminho. Primeiramente, 
pela questão da transparência em 
relação ao retorno do benefício 
para a população, em alguns casos. 
Temos exemplos bons e ruins. O 
Prouni parece ser um benefício 
do qual está bem claro o retorno 
para a população. As Instituições 
de Ensino Superior que têm esse 
benefício precisam conceder bolsas 
gratuitas totais ou parciais para a 
população. 

Parece ser justo, dado que 
o Governo precisa de apoio na 
Educação. Já a Desoneração da 
Folha mostra, de certa forma, 
desequilíbrio e desigualdade. Até 
meados de 2018, eram mais de 50 
segmentos desonerados. Após a 
greve dos caminhoneiros, caímos 
para 17 segmentos, que devem ter 
fi m em meados de 2020.

A questão é: por que não em todos 
os segmentos? Por que somente 
em alguns? Será que estes que 
fi caram realmente geraram mais 
empregos? Enfi m, são diversos 
questionamentos que precisam ser 
feitos. Esses são alguns exemplos 
de como um incentivo fi scal pode 
favorecer a economia e a população 
em geral, mas, ao mesmo tempo, 
trazer injustiças.

Empresários precisam ficar 
atentos aos Incentivos recebidos 
do Governo para se antecipar 
ao fi m das renúncias. Ao mesmo 
tempo, a população precisa fi car de 
olhos bem abertos, cobrando seus 
governantes para que as melhores 
decisões sejam tomadas e não im-
pactem ainda mais o nosso dia a dia.

(*) - É profi ssional da área contábil e 
tributária, mestrando em Administração 

e coordenador e professor de 
programas de MBA nas áreas Tributária, 

Contábil e de Controladoria da 
Universidade Positivo.

Marco Aurélio Pitta (*)

Heleno discursou na 
Escola Naval, no Rio 
de Janeiro, durante o 

Congresso Acadêmico sobre 
Defesa Nacional.

“É irresponsável acharmos 
que a Amazônia não é objeto 
de cobiça internacional. O 
mundo tem uma crise, e ela é 
vastamente comentada, uma 
crise de alimentos, uma crise 
de matéria-prima, de commo-
dities”, disse ele. “A Amazônia 
é vista como um depósito de 
futuras conquistas do ser hu-
mano. Então, é óbvio que há 
ambições claras em relação a 
Amazônia”.

Para Heleno, o presidente 
francês Emmanuel Macron fez 
ofensas ao governo brasileiro 

Ministro-chefe do Gabinete de Segurança, general Augusto Heleno.
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“Há ambições em relação à Amazônia”, 
diz general Augusto Heleno

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afi rmou ontem (29) 
que a Amazônia é objeto de cobiça internacional por conta de seus recursos naturais e biodiversidade

para os incêndios na Floresta 
Amazônica todos os problemas 
da humanidade”, disse Heleno, 
ao afi rmar que é necessário dar 
uma atenção muito grande à 
conservação, mas que as pre-
ocupações foram “colocadas de 
forma exagerada”. 

“Não podemos aceitar que o 
Brasil seja difamado mundial-
mente por uma jogada política, 
por interesse de um político, 
que não é o interesse nem do 
seu país nem o interesse da 
Europa”. O general afi rmou que 
ainda não pode fazer uma ava-
liação ofi cial sobre a operação 
de combate aos focos de incên-
dio, mas disse que as notícias 
que tem recebido são de que os 
resultados são positivos (ABr).

por interesses políticos em 
um contexto em que enfrenta 

problemas internos em seu 
país. “Ele está transferindo 

Alcolumbre anuncia instalação da CPMI das Fake News

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 61.444.949/0001-75

BALANÇO PAT R I M O N I A L PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018 (Em R$ Mil)
ATIVO  Nota     2.019     2.018
CIRCULANTE 3.650 2.422
Disponibilidades 1.965 2.229
Caixa 209 572
Bancos Conta Movimento 515 1.441
Disponib. em Moedas Estrangeiras 1.241 216

Outros Créditos 1.646 178
Carteira de Câmbio 1.483 -
Câmbio Comprado a Liquidar 299 -
Direitos cobre Venda de Câmbio 1.278 -
(-) Adiantam. em Moeda Nacional a Receber (94) -
Negociação e Intermediação de Valores - 51

Diversos 163 127
Adiantamentos e antecip. salariais 5 3
Impostos e Contribuições a Compensar 110 115
Pagamentos a Ressarcir 8 9
Devedores Diversos - no País 40 -

Outros Valores e Bens 39 15
Despesas Antecipadas 39 15

NÃO CIRCULANTE 34 26
Realizável a Longo Prazo - -
Imobilizado 34 26
Imobilizado de Uso 34 26

Imobilizações em Curso 24 14
Instalações 4 4
Moveis e Equipamentos de Uso 22 20
Sist. de Comunicação - Equipamentos 10 10
Sistema de Processamento de Dados 16 16
(-) Depreciação Acumulada (42) (38)

Intangivel - -
Gastos Organiz.e Expansão - -
  Gastos c/ Aquis. Desenv. Logiciais 3 3
  (-) Amortização Acumulada          (3)          (3)

TOTAL DO ATIVO     3.684     2.448

PASSIVO  Nota     2.019     2.018
CIRCULANTE 2.747 1.466
Relações Interdependências 47 -
Recursos em Trânsito de Terceiros 47 -

Outras Obrigações 2.700 1.466
Cobrança e Arrecadação de Tributos-IOF 55 73

Carteira de Câmbio 1.576 -
Câmbio Vendido a Liquidar 1.277 -
Obrigações por Compra de Câmbio 299 -
Fiscais e Previdenciárias 47 216

Impostos e Contr. a Recolher 47 216
Negociação e Intermediação de Valores - 742
Diversos 1.022 435

Obrigações Trabalhistas 74 49
Provisão p/pagamentos a efetuar - ADM 285 347
Credores Diversos - País 663 39

NÃO CIRCULANTE - -
Exigível a Longo Prazo - -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 937 982
Capital Social 1.036 1.036
 Domiciliados no País 1.036 1.036

Reservas de Lucros 26 -
  Reservas de Lucros Especiais 26 -
Lucros ou Prejuízos Acumulados      (125)         (54)

TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQUIDO     3.684     2.448

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO     2.019     2.018
Receitas da Intermediação Financeira 2.017 2.806
Rendas com operações de Câmbio 2.017 2.806
Rendas com títulos e valores mobiliários - -
Despesas da Intermediação Financeira (185) (371)
(-) Despesas de Câmbio (185) (371)
(-) Prejuizos c/titulos de renda Fixa - -
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.832 2.435
Outras Receitas /Despesas Operacionais (1.963) (2.056)
Despesas de Pessoal (446) (337)
Outras Despesas Administrativas (1.423) (1.598)
Despesas Tributárias (94) (121)
Resultado Operacional (131) 379
Resultado Não Operacional 6 7
Resultado antes da Tribut. s/Lucros e Participações (125) 386
IRPJ e Contribuição Social - (162)
Prejuízo (Lucro) Líquido do exercício (125) 224
Quantidade de Cotas 1.036 1.036
Prejuízo Líquido por Cota do Capital Social (0,12) 0,22

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reservas Luc/Prej.

.  Realiz.  de Lucros  Acumul.      Total
Saldos em 1º/01/2019 1.036 304 (278) 1.062
Absorção dos Prej. Acumulados - (278) 278 -
Lucro Líquido do Período           -              -       (125)       (125)
Saldos em 30/06/2019    1.036            26       (125)        937
Mutações do Período - (278) 153 (125)
Saldos em 1º/01/2018 1.036 - (278) 758
Prejuízo Líquido do Período           -              -        224       224
Saldos em 30/06/2018    1.036              -         (54)        982
Mutações do Período - - 224 224

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA -  MÉTODO INDIRETO
    2.019     2.018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (123) 226
(Prejuízo)Lucro Líquido do Exercício (125) 224
Ajustes por:
Depreciações e Amortizações 2 2
Variação de Ativos e Obrigações 928 1.036
(Aumento) Redução Aplicação Financeira 2 -
(Aumento) Redução de Outros Créditos (1.144) (131)
(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens 4 27
Aumento (Redução) em Relações Interdependências 47 -
Aumento (Redução) em Outras Obrigações 2.019 1.140
Caixa Liquido das atividades Operacionais 805 1.262
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Compra de Ativo Permanente ou Diferido (5) (5)
Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Investim. (5) (5)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Obtido nas Atividades Financiamento            -            -
Aumento (Diminuição) do Caixa
  e Equivalente de Caixa no Exercício        800     1.257
Aumento (Dimin.) do Caixa e Equival. no exercício   800 1.257
Caixa e Equivalente de caixa no inicio do periodo 1.165 972
Caixa e Equivalente de caixa no final do periodo 1.965 2.229

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARA O
SEMESTRE FINDO EM 30/06/2018 E 30/06/2017

1. Contexto Operacional: A Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. foi autoriza-
da a operar pelo Banco Central do Brasil em fevereiro de 2017, com prazo de
duração indeterminado. A sociedade tem por objeto social para realizar
operções no mercado de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações Con-
tábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação soci-
etária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as dire-
trizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As demonstrações
contábeis referente ao semestre findo em 30 de junho de 2019 estão sendo
apresentadas em Reais mil (R$ mil) e foram aprovadas pela administração da
corretora em 08 de agosto de 2019. 3. Resumo das Principais Práticas
Contábeis: Os principais critérios adotados para a elaboração das demons-
trações contábeis são os seguintes: a) Apuração de Resultados: O resulta-
do das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de com-
petência de exercício. b) Estimativas Contábeis: As demonstrações contá-
beis, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, incluem algumas con-
tas cujos valores são determinados por estimativas baseadas na experiên-

cia passada, legislação vigente, probabilidade de ocorrência de eventos
sujeitos ou não ao controle da Administração, etc. Essas estimativas são
revistas pelo menos anualmente buscando-se determinar valores que mais
se aproximem das efetivas liquidações de ativos ou passivos considerados.
c) Imobilizado de Uso: Estão contabilizados ao custo da aquisição e as
depreciações efetuadas pelo método linear, com base em taxas que levam
em consideração a vida útil-econômica dos bens, sendo 20% a.a. para Sis-
temas de Processamento de Dados e 10% a.a. para Instalações, Móveis e
Equipamentos, Sistemas de Comunicação. d) Ativo e Passivo Circulante e
Não Circulante: São demonstrados pelos valores de realização e liquidação,
respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem como os ren-
dimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço, reconhe-
cidos em base “pró rata” dia. f) Provisão para Imposto de Renda e Contribui-
ção Social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social, quando aplicáveis,
são calculados com base no Lucro Tributável ajustado nos termos da Legis-
lação pertinente. g) Provisão para Férias: Constituída com base nos direitos
adquiridos pelos empregados até a data do balanço e inclui as parcelas dos
encargos sociais correspondentes. h) Caixa e Equivalentes de Caixas:
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em

moeda nacional e estrangeiras.
    2.019     2.018

Disponibilidades     1.965     2.229
Caixa 209 572
Banco Conta Movimento 515 1.441
Disponibilidades em moeda estrangeira 1.241 216

4. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras
Moedas Estrangeiras    2.019    2.018

   1.241      216
- Dolar Americano  (220) 981 24
- Euro  (978) 146 68
- Peso Argentino  (706) 12 13
- Franco Suíço  (425) 9 9
- Libra Esterlina  (540) 24 41
- Dólar Canadense (165) 45 44
- Peso Chileno  (715) 22 17
- Peso Uruguaio  (745) 2 -
5. Capital Social: O Capital Social em 30 de junho de 2019 (2018), está
representado por 1.036.381 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas. 6. Conforme Ata realizada
em 30 de abril de 2019, os sócios decidiram pela destinação do lucro líquido
de 31/12/2018 no valor de R$ 304 mil, para a absorção de prejuízo de exer-
cícios anteriores no montante de R$ 278 mil. O saldo restante de R$ 26 mil,
está resgistrado na conta de Reserva de Lucros Especiais, para que os
administradores decidam pela sua utilização. 7. Contingências: A Corretora
está contestando perante MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Re-
gional I Santana, ao processo de Ação de Responsabilidade Civil Indeniza-
tória por Danos Morais, com valor inicial de R$ 42 mil. Os assessores jurídi-
cos e a administração da Corretora entendem que o risco de perda é possível
para processo e não constitui a respectiva provisão. As declarações de ren-
da dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas
autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à
revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de
tempo. 8. Remuneração do Capital Próprio: No semestre de 2019 a institui-
ção não distribuiu juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9 da
Lei 9249/95. 9. Ouvidoria: O componente organizacional encontra-se em
funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por
meio da Resolução CMN 3.849 de 25 de março de 2010. 10. Partes Relaci-
onadas: A Corretora não possui transações com outras partes relacionadas.
11. Remuneração da Administração: A remuneração paga aos administra-
dores está assim representada:     2.019     2.018
Honorários da Diretoria 47 39
11. Limites Operacionais (acordo de Basileia): As instituições financeiras
estão obrigadas a manter um patrimônio de referência para o limite de
Basileia, compatível com os riscos de suas atividades e dos ativos ponde-
rados pelo risco. O PR é calculado em conformidade com as Resoluções nos

4.192, 4.193 e 4.194 de 2013 do Conselho Monetário Nacional o qual abrange
os riscos de créditos, riscos de mercado e risco operacional. Em 30 de junho
de 2019 (2018) o PR, calculado para a Instituição está demonstrado a seguir:
Patrimônio de referência para os limites da Basiléia     2.019     2.018

937 982

Ana Maria Coelho da Mata  -  Sócia-Administradora
Eliana Castro dos Santos Bondezan
Contadora - CRC - 1SP141225-O/6

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

São Paulo, 26 de agosto de 2019. Ilmos. Senhores Diretores e Administrado-
res da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Sagitur Corretora de
Câmbio Ltda. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 30/
06/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos re-
levantes, a posição patrimonial e financeira da Sagitur Corretora de Câmbio
Ltda. em 30/06/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil. 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 descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à “Institui-
ção”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho 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.
Outros assuntos: As demonstrações contábeis referente ao semestre findo
em 30 de junho de 2018 foram examinadas por nós, cujo relatório datado de
30 de agosto de 2018 continha a ressalva sobre a falta de formalização dos
termos de conferência de caixa em reais e moedas estrangeiras. Outras in-
formações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do
auditor: A administração da “Instituição” é responsável por essas outras in-
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administra-
ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa

responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, con-
siderar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às “Ins-
tituição” autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos contro-
les internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
“Instituição” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da “Instituição” são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis, 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 distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos

julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevan-
te nas demonstrações contábeis, 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 sufici-
ente para fundamentar nossa opinião. 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, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendi-
mento 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
“Instituição”. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da “Instituição”. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a “Instituição” a não mais se manter em continuidade operacio-
nal. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis 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 identificamos durante nossos trabalhos.

Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
Alcindo Takachi Itikawa - Contador CRC 1SP088652/O-9

A CPMI das Fake News que, entre outros 
assuntos, vai apurar notícias falsas durante as 
eleições de 2018, será instalada na próxima 
semana, anunciou, ontem (29), o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, adiantando 
que a presidência do colegiado caberá a um 
senador, e relatoria será de um deputado. Os 
escolhidos serão anunciados já na próxima na 
segunda-feira (2).

Composta por 15 senadores e 15 deputados 
titulares e igual número de suplentes, a co-
missão terá 180 dias para investigar a criação 
de perfi s falsos para infl uenciar as eleições do 
ano passado e os ataques cibernéticos contra 

a democracia e o debate público. Também será 
alvo da mesma CPI a prática de ciberbullying 
contra autoridades e cidadãos vulneráveis e o 
aliciamento de crianças para o cometimento 
de crimes de ódio e suicídio.

Também na próxima semana, Alcolumbre 
disse que convocará uma sessão do Congresso 
para apreciar vetos presidenciais e a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias. Outra proposta que será 
votada na semana que vem, mas em sessão do 
Senado, é a emenda que trata da cessão onerosa. 
Há entendimento entre os líderes partidários 
para aprovação da matéria, que poderá ocorrer 
terça-feira (3) ou quarta-feira (4).

Na quarta-feira (28), a CCJ do Senado 
aprovou o relatório do senador Cid Gomes 
(PDT-CE) sobre a Cessão Onerosa. O texto 
permite a distribuição a estados e muni-
cípios de parte dos recursos arrecadados, 
eventualmente, em mega-leilão de áreas de 
petróleo previsto para novembro. O texto 
obriga a União a transferir 15% dos valores 
arrecadados a estados e 15% a municípios. 
Uma parte do valor arrecadado com o leilão 
também será utilizada para pagar a Petrobras, 
com quem a União acertou as contas após uma 
renegociação do contrato original da cessão 
onerosa (ABr).

Comissão 
vota 

reforma da 
Previdência 
no próximo 

dia 4
O senador Tasso Jereissati 

(PSDB-CE) apresentou à 
CCJ do Senado seu relatório 
à reforma da Previdência. 
O parlamentar defendeu a 
aprovação da proposta para 
que o defi cit orçamentário 
não cresça de forma tão veloz 
e para que direitos sociais 
continuem a ser garantidos 
no futuro. Ao fi nal da leitura, 
a presidente da Comissão, 
senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), concedeu prazo 
para os senadores analisarem 
o relatório, que vai até a vo-
tação na comissão, agendada 
para a quarta-feira (4).

Tasso garantiu que a refor-
ma não fere a Constituição, 
porque busca o equilíbrio 
financeiro e atuarial da 
Previdência. “É forçoso con-
cluir: inconstitucional é não 
reformar [a Previdência]”, 
disse. Alterações ao texto 
aprovado pela Câmara, como 
a inclusão dos estados e  mu-
nicípios na reforma, foram 
sugeridas por Tasso em uma 
PEC Paralela. Alguns sena-
dores lamentaram que as 
mudanças mais substanciais 
tenham fi cado para outra 
proposta sobre a qual não 
há garantia de aprovação. 

O relatório de Tasso sugere 
a retirada de alguns trechos 
da PEC que veio da Câmara. 
Isso, no entanto, não torna 
necessário o retorno do texto 
para reavaliação dos depu-
tados. “Teremos cautela em 
propor somente supressões 
que não alterem o sentido do 
texto aprovado”, frisou. Entre 
os trechos retirados, o mais 
substancial é a eliminação, por 
completo, de qualquer men-
ção ao Benefício da Prestação 
Continuada (BPC). 

Tasso também suprimiu 
o dispositivo que elevava a 
regra de pontos, ao longo dos 
anos, para a aposentadoria 
especial dos trabalhadores 
expostos a agentes nocivos, 
como os mineiros de subsolo. 
Com a supressão, fi ca man-
tida apenas a necessidade 
de somar idade e tempo de 
contribuição, levando em 
conta tempo de exposição 
às situações nocivas. Essa 
mudança diminuiu o im-
pacto fi scal da reforma em
R$ 6 bilhões (Ag.Senado).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para (11) 3043-4171
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De um lado mulheres 

vítimas de violência 

doméstica. De outro, os 

agressores, muitas vezes 

impunes.

No meio de tudo isso 
uma longa batalha 
na Justiça, cheia de 

burocracias e delongas. In-
dependentemente do quão 
forte seja a vítima, é de suma 
importância ter a possibi-
lidade de poder se afastar 
imediatamente do agressor, 
não apenas fi sicamente, mas 
juridicamente.

Recentemente, um avanço 
no tema coube ao proje-
to aprovado pela Câmara, 
coincidentemente no mês 
comemorativo do Dia In-
ternacional da Mulher, e 
recentemente pelo Senado 
Federal, na data de aniver-
sário da Lei Maria da Penha, 
sendo que atualmente aguar-
da sanção/veto do presidente 
Jair Bolsonaro.

Esse projeto traz mudan-
ças que favorecem as vítimas 
de violência doméstica ao 
facilitar a dissolução do 
vínculo conjugal, evitando 
assim que sofram ainda 
mais abalos. Os Juizados de 
Violência Doméstica e Fami-
liar ganham atribuição para 
julgar as ações de divórcio e 
dissolução de união estável. 
Desse modo, as mulheres que 
sofrerem violência domésti-
ca poderão pleitear o divór-
cio imediato ou a dissolução 
de união estável no próprio 
juizado em que efetuou a 
denúncia de violência.

Ainda visando garantir 
agilidade no processo de di-
vórcio/dissolução, o projeto 
altera o Código de Processo 
Civil, a fi m de que os pro-
cessos em que haja vítima 
de violência doméstica tra-
mitem de forma prioritária, 
mesmo que a violência ocorra 
após o início da ação.

Outro ponto signifi cativo 
previsto no projeto diz res-
peito à determinação de que 
as delegacias informem às ví-
timas sobre a possibilidade do 
divórcio/dissolução imediato 
no momento da concreti-
zação da denúncia, assegu-
rando assim a disseminação 
desta nova possibilidade.

A fi m de assegurar célere 
tramitação, o projeto prevê 
que a ação de divórcio poderá 
prosseguir sem a partilha dos 
bens, que poderá ser reali-
zada posteriormente. Ainda 
há muito a evoluir, de toda 
forma não podemos deixar de 
louvar essas mudanças que 
se mostram tão signifi cativas 
e extremamente relevantes, 
ilustrando um considerável 
avanço social em favor das 
vítimas de violência.

Agora é necessário aguar-
dar a sanção Presidencial, 
preferencialmente sem ve-
tos.

(*) - É advogada do escritório Braga 
& Moreno.

Divórcio imediato: 
mais um mecanismo 
a favor das vítimas

Elisa Dias Ferreira (*)

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da Companhia, com sede em São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270 para se reunirem, no dia 12.09.19, às 10hs, em 
1ª convocação, na sede, em AGE, para deliberar sobre a Ordem do Dia: (i) rati  car e aprovar o 1º aditamento  ao Instrumento Particular de 
Escritura da 7ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Colocação 
Privada, da Companhia, aprovada na RCA e AGE, ambas realizadas em 29.07.19 (“Escritura de Emissão”), conforme documentação dispo-
nível na sede. (ii) aprovar o 2º aditamento à Escritura de Emissão, a  m de alterar, especi  camente, (a) o prazo e a Data de Vencimento das 
Debêntures; (b) a forma de Atualização Monetária e de Remuneração; e (c) a possibilidade de repactuação prevista em referindo documen-
to. (iii) a autorização da administração e demais representantes legais da Companhia para celebrar os documentos e praticar todos os atos 
necessários ou convenientes à implementação das matérias que forem aprovadas. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas 
na AGE ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com as disposi-
ções, Lei 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 28.08.19. Ricardo Leonel Scavazza - Membro do Conselho de Administração

Cooperativa de Transporte Escolar dos Motoristas
Autônomos de São Bernardo do Campo - COOTEMASB

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extrordinária
O Presidente da Cooperativa de Transporte Escolar dos Motoristas Autônomos de
São Bernardo do Campo - COOTEMASB - CNPJ Nº 15.086.293/0001-49,
Convoca nos termos da letra “f”, do artigo 37 do Estatuto, os associados no gozo dos
seus direitos estatutários para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no
dia13 de Setembro de 2019 (sexta - feira), com início às 13h30, com metade mais um
dos associados, e às 14h30, em segunda convocação, com 2/3 (dois terços) dos
associados presentes, na sede social na Rua Sante Battistini, nº 220, Batistini - São
Bernardo do Campo - SP, para deliberar sobre o seguinte: • Apreciação das contas dos
orgãos de administração relativas ao exercício de 2018 e o respectivo parecer do
Conselho Fiscal compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanço; c) Demonstrati-
vo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribui-
ções para cobertura das despesas da Sociedade e do parecer do Conselho Fiscal.
São Bernardo do Campo, 30 de agosto de 2019.

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 353.003.174.91

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2019
Data, Hora e Local: 29 de abril de 2019, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 
15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Dispensadas as formalidades de
convocação, uma vez que se encontra presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Composição da Mesa: Presidente: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; Secretário: André
Petrich Mellão. Ordem do Dia: (i) nomeação do presidente do Conselho de Administração; e (ii) eleição 
dos membros da Diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (i)
nomeado para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, Eduardo Cunha Bueno 
Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/
SP, inscrito no CPF sob n° 011.092.438-04, domiciliado a 39 CL 2081, Camino del Golf, Maldonado, 
Uruguai; e (ii) eleitos para ocupar os cargos de Diretores, para um mandato de 3 (três) anos, até a 
Assembleia Geral Ordinária de 2022, Marcos Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 25.464.604-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
n° 256.587.998-99, e Frederico Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG n° 27.544.218-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 282.688.298-
85, ambos domiciliados nesta Capital, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° 
andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP 01451-905, os quais tomam posse nesta data mediante
assinatura dos respectivos termos de posse anexos, nos quais constam as declarações exigidas por 
lei. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos, 
suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e 
achada conforme, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2019. Maria Eudóxia 
Mellão Figueiredo Atkins - Presidente da Mesa; André Petrich Mellão - Secretário; Conselheiros:
Eduardo Cunha Bueno Mellão; Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão; Renata Cunha Bueno
Mellão; André Petrich Mellão; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; Marcos Mellão Alves de 
Lima; Frederico Mellão Alves de Lima. Registrada na JUCESP sob o n° 458.197/19-1 em 26.08.2019.

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 353.003.595.00

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2019
Data, Hora e Local: 29 de abril de 2019, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092,
15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Dispensadas as formalidades de
convocação, uma vez que se encontra presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Composição da Mesa: Presidente: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; Secretário: André
Petrich Mellão. Ordem do Dia: (i) nomeação do presidente do Conselho de Administração; e eleição 
dos membros da Diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (i)
nomeado para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, Eduardo Cunha Bueno 
Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/SP,
inscrito no CPF sob n° 011.092.438-04, domiciliado em 39 CL 2081, Camino del Golf, Maldonado, 
UruguaI; e (ii) eleitos para ocupar os cargos de Diretores, para um mandato de 3 (três) anos, até a 
Assembleia Geral Ordinária de 2022, Marcos Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 25.464.604-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
n° 256.587.998-99, e Frederico Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da cédula de identidade RG n° 27.544.218-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 282.688.298-
85, ambos domiciliados nesta Capital, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° 
andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP 01451-905, os quais tomam posse nesta data mediante
assinatura dos respectivos termos de posse anexos, nos quais constam as declarações exigidas por 
lei. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos, 
suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e 
achada conforme, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2019. Maria Eudóxia 
Mellão Figueiredo Atkins - Presidente da Mesa; André Petrich Mellão - Secretário; Conselheiros:
Eduardo Cunha Bueno Mellão; Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão; Renata Cunha Bueno
Mellão; André Petrich Mellão; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; Marcos Mellão Alves de 
Lima; Frederico Mellão Alves de Lima. Registrada na JUCESP sob o n° 457.787/19-3 em 26.08.2019.

Passivo Nota Explicativa     2019     2018
Circulante       231       215
Outras obrigações       231       215
Fiscais e Previdenciárias   44   51
Diversas 6   187   164

Não Circulante
Diversos 6         46         46
Patrimônio Líquido 10       802       687
Capital Social
De Domiciliados No País   450   450

Reserva Legal   69   69
Reservas de Lucros   301   435
Lucros e Prejuízos Acumulados        (18)    (267)

Total do Passivo    1.079       948

Ativo Nota Explicativa     2019     2018
Circulante       753       674
Equivalentes de Caixa 4       358       230
Outros Créditos       369       416
Rendas a Receber 5   336   340
Diversos 6   51   90
Prov. Outros Cred. de Liquidação   (18)   (14)
Outros Valores e Bens         26         28

Não Circulante
Diversos 6       251       168
Imobilizado de Uso 7         70         97
Intangível 8           5           9

Total do Ativo    1.079       948

    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
  CNPJ/MF nº 65.635.377/0001-62

Relatório da Administração
“Aos sócios, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem os balanços patrimoniais e as respectivas demonstrações financeiras, bem como as notas explicativas, referentes aos semestres findos
em 30 de junho de 2019 e 2018, acompanhados do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, em cumprimento à legislação vigente. A auditoria independente verifica o sistema de controles internos de acordo com a Resolução 2.554/98 e atualizações
posteriores, e o componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento, atendendo as determinações da Resolução 4.433/15”.                  São Paulo, 22 de Agosto de 2019. A Administração

Balanços Patrimoniais Semestres Findos em 30 de Junho de 2019 e 2018 - (R$ mil) Demonstração de Resultado Semestres Findos em 30 de Junho de 2019 e 2018 - (R$ mil)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018 - (Em R$ mil)

1. Contexto Operacional: A NGO – Associados Corretora de Câmbio Ltda. (“NGO” ou
“Corretora”), com mais de 20 anos de atuação no mercado, é reconhecida pela credibilidade
e eficiência na assessoria cambial e consultoria empresarial das transações oriundas de
comércio e de natureza financeira. Desde sua constituição, e regida pela atividade que foi
autorizada, a Corretora , classificada no segmento S5 do Banco Central, intermedia operações
de câmbio no mercado financeira, não atuando nas modalidade de turismo e posição própria.
A Missão da NGO é oferecer soluções nas negociações, que garantam o melhor custo benefício
para o cliente. Com uma filosofia moderna de atuação baseada no sentido de parceria. Destaca-
se pela prestação de serviço personalizado, apresentando soluções completas para seus cli-
entes, por isso, é referência no mercado de câmbio e comércio exterior, sendo detentora de
prêmios de reconhecimento público como a “TOP OF MIND”. 2. Apresentação das De-
monstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, com alterações introduzidas pelas Leis
nº 11.638/07 e nº 11.941/09, em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN)
e do Banco Central do Brasil (Bacen) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). O Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis “CPC” emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil inter-
nacional, aprovados pela CVM, porém, nem todos foram homologados pelo BACEN. As De-
monstrações Contábeis estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação da
NGO e foram aprovadas pela Administração, em 25 de julho de 2019. 3. Resumo das Prin-
cipais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis são as seguintes: a. Apuração
do resultado: O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece
que as receitas e despesas devem ser incluídas nas apurações dos resultados dos períodos em
que ocorrerem, simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente se recebi-
mento ou pagamento. As receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresen-
tadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. b. Caixa e equivalentes de caixa:
As disponibilidades são representadas por recursos em moeda e aplicações financeiras, acres-
cidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidas de provisão para desvalori-
zação, quando aplicável. As disponibilidades não possuem restrições de uso e tem risco insig-
nificante de mudança de seu valor justo. c. Títulos e Valores Mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos: Registrados pelo custo de aquisição e acrescidos dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, são classificados, quando aplicável, conforme a Circular 3.068,
de 08/11/2011, do BACEN, sendo: i) Títulos para negociação: Títulos e Valores Mobiliários
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor
de mercado em contrapartida ao resultado do exercício e/ou período. ii) Títulos disponíveis para
venda: Títulos e Valores Mobiliários que poderão ser negociados, porém não são adquiridos
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, em contrapartida à conta des-
tacada no patrimônio líquido. iii) Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e Valores Mobili-
ários para os quais haja intenção ou obrigatoriedade e capacidade financeira da Corretora para
sua manutenção em carteira até o seu vencimento, registrados pelo custo de aquisição ou pelo
valor de mercado quando da transferência de outra categoria. Os títulos são atualizados até a
data de vencimento, não sendo avaliados pelo valor de mercado. Os ganhos e perdas de títulos
disponíveis para a venda, quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na
demonstração do resultado, em contrapartida a conta específica no patrimônio líquido. As
reduções no valor de mercado dos Títulos e Valores Mobiliários disponíveis para a venda e dos
mantidos até o vencimento (quando aplicável), abaixo dos respectivos custos atualizados,
quando não impactados por eventos temporários, serão considerados no resultado como per-
das realizadas. Em 30 de junho de 2019 e 2018, a Corretora não possuía operações com
instrumentos financeiros derivativos. d. Rendas a receber: Os valores a receber de prestação
de serviços são registrados pelo valor contratado. A Administração avalia, constantemente, a
necessidade de provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação à perspectiva de
realização de seus recebíveis. e. Outros Valores e bens e diversos: Demonstrado pelo valor
de custo ou de realização, incluindo os rendimentos auferidos até a data do balanço, quando
aplicável. f. Imobilizado e intangível: O Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição,
deduzindo-se a depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear,
que consideram o tempo de vida útil-econômica dos bens, sendo conforme demonstrado na
Nota Explicativa n° 7. O Intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto,
bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora. Quando aplicável, são amortizados
no prazo de cinco anos (20% ao ano). A Administração da Corretora avalia ao menos uma vez
no exercício social, a necessidade de provisão ao valor recuperável de seus ativos, sendo que
para os semestres findos em 30 de junho de 2016 e de 2015, não foram apuradas perdas
substanciais que necessitassem a apresentação de ajustes em suas Demonstrações Contá-
beis. g. Redução ao valor recuperável de ativos (Impairment): Os ativos financeiros e não
financeiros são avaliados para averiguar se há evidência significativa de que tenha ocorrido
uma perda no seu valor contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável de ativo finan-
ceiro e não financeiro é reconhecida no resultado do período se o valor contábil do ativo ou
unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. h. Outros ativos e passivos:
Demonstrado por valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos até a
data do balanço, quando aplicáveis. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos
e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias incorridos, quando apli-
cável. i. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL): A provisão para o imposto de renda é calculada à alíquota de 15% mais
adicional de 10% e a contribuição social é calculada à alíquota de 15%, sendo que a partir de
1º de setembro de 2015 até 31 de dezembro de 2018 passou a ser calculada à alíquota de 20%,
após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Em conformidade com a Lei nº
11.941/09, as modificações no critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas na
apuração do lucro líquido do período, introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pelos artigos 37 e 38
da Lei nº 11.941/09, não produziram efeitos na apuração do Lucro Real. j. Ativos e passivos
contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos con-
tingentes, e obrigações legais são realizados de acordo com os critérios definidos na Resolu-
ção 3.823/09 e Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), obedecendo os seguintes critérios: Ativos contingentes - São reconhecidos
nas Demonstrações Contábeis somente quando da existência de evidências que propiciem a

garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho
como praticamente certo. Passivos contingentes - São reconhecidos nas Demonstrações
Contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for consi-
derado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas
possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo divulgados nas Notas Explicativas,
conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 8. 4.Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins
de Demonstração dos Fluxos de Caixa, e conforme Resolução CMN 3.604/08, o valor de Caixa
e Equivalentes de Caixa da NGO, estavam compostos conforme segue:

30/06/2019 30/06/2018
Depósitos bancários a vista   49   39
Caderneta de poupança             309             191

  358   230
Os depósitos bancários e caderneta de poupança são realizados em Instituições Financeiras
de primeira linha, considerados pela Administração da Corretora, como suficientes para o
cumprimento de obrigações de curto prazo. A aplicação financeira é prontamente conversível
em caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. Rendas a receber 30/06/2019 30/06/2018
Títulos a vencer
0 a 30 dias   104   167
30 a 60 dias   17   19
Títulos vencidos
0 a 30 dias   103   52
31 a 90 dias   95   86
Acima de 90 dias               17               16

336 340
O valor da provisão para devedores duvidosos, quando aplicável, leva em consideração o
histórico de perdas e análises dos vencimentos dos títulos, garantias envolvidas, renegociações
e atual análise da situação financeira da contraparte. A Administração vem realizando análises
constantes em suas contas a receber, baixando-os quando considerados de difícil realização.
6. Outros Créditos Diversos e Obrigações Diversas

               30/06/2019                30/06/2018
Circulante     Ativo Passivo     Ativo Passivo
Adiantamento a funcionários 9 - 7 -
Adiantamento a fornecedores
(i) IR a recuperar   42 -   83 -
Salários e enc. trabalhistas -   149 -   129
Outros              -           38              -           35

  51   187   90   164
Não Circulante
IR a compensar/recuperar   208 -   125 -
Depósitos Judiciais - - - -
Prov. passivos contingentes   43   43   43   43
Outros pagamentos              -             3              -             3
Total   251   46   168   46
(i) Os impostos a recuperar, referem-se substancialmente às retenções nas notas de corre-
tagem de câmbio, durante o exercício.
7. Imobilizado: a. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                30/06/2019 30/06/2018
    Anual (%)    Custo  Depreciação  Líquido     Líquido

Instalações   10 5 5 - 1
Móveis e Utensílios   10   117   75   42   50
Máquinas e equipamentos   10   48   28   20   32
Equipamentos de informática   20         119                  111              8               14
Total 289   217   70   97
b. Movimentação do custo 31/12/2018                                                          30/06/2019

      Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo
Instalações 5 - - - 5
Móveis e Utensílios   117 - - -   117
Máquinas e equipamentos   48 - - -   48
Equipamentos de informática             119              -             -             -          119
Total   289 - - -   289
8. Intangível: Composição dos saldos

Taxa de
Amortização                30/06/2019 30/06/2018
    Anual (%)    Custo Amortização  Líquido     Líquido

Desenvolvimento
  de Logiciais   20           37                     32               5                 9
Total   37   32 5 9
Movimentação do custo 31/12/2018                                                            30/06/2019

       Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo
Desenvolvimento de Logiciais               37              -              -             -            37
Total   37 - - -     37
9. Ativos e passivos contingentes: A Corretora depositou judicialmente o tributo relativo à
Contribuição Social em conta judicial, vinculada a ação que objetiva a declaração de ilegalidade
de sua exigência. Como contrapartida foi registrada a obrigação no Passivo Circulante. A
Administração da Corretora entende que as provisões constituídas são suficientes para atender
as eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos, considerando os critérios descri-
tos na Resolução n° 3823/09 do BACEN. Não existem, em curso em 30 de junho de 2019 e de
2018, processos administrativos por descumprimento das normas do Sistema Financeiro
Nacional ou de pagamento de multas, que pudessem impactar representativamente nas De-

monstrações Contábeis e operações da Corretora. 10. Patrimônio Líquido: a) Capital
Social: O Capital social, R$. 450.000,00, totalmente subscrito e integralizado, está represen-
tado por 450.000 (quatrocentos e cinqüenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. Os
resultados distribuíveis, apurados anualmente ou em períodos inferiores, serão divididos ou
suportados pelos sócios, que farão deliberações específicas e em documento formal.
b) Reservas: Conforme disposições estatutárias e determinação da Lei n° 6.404/76, a Corretora
destina 5% do lucro líquido do exercício social para Reserva Legal, atendendo aos limites
estipulados na legislação vigente. c) Dividendos: Conforme disposições estatutárias estão
estipuladas aos acionistas, dividendos que, correspondam no mínimo, a 25% do Lucro Líquido
do exercício.
11. Receitas de prestação de serviços 30/06/2019 30/06/2018
Corretagem de câmbio   1.017   954
Intermediação de negócios               40             179

  1.057   1.133
12. Despesas de Pessoal 30/06/2019 30/06/2018
Benefícios   174   188
Encargos sociais   118   112
Proventos   351   334
Reversão FGTS Indedutível -   (201)
Reversão Aviso Prévio Indedutível                 -            (92)

  643 341
13. Outras despesas administrativas 30/06/2019 30/06/2018
Aluguel e condomínio   62   69
Comunicações   24   26
Manutenção e conservação 8   19
Processamento de dados   70   60
Serviços técnicos especializados   42   42
Transportes   26   26
Depreciações e amortizações   12   16
Outras despesas               86               74

  330   332
14. Despesas tributárias 30/06/2019 30/06/2018
ISS   53   57
COFINS   42   45
PIS 7 7
PERT -   614
Outros                 1                 -
Total   103   724
15.Outras receitas e despesas operacionais
Receitas 30/06/2019 30/06/2018
Receitas Financeiras - -
Bens e Equipamentos de pequeno valor - -
Prejuizo na venda de bens - (3)
Despesas não dedutíveis - -
Outras despesas operacionais                 -                 -
Total - (3)
16. Estrutura de Gerenciamento de Riscos Operacionais e de Mercado: A administração
da NGO, em cumprimento aos normativos requeridos pelo Banco Central do Brasil, estruturou
o Departamento de Compliance de acordo com o porte da instituição, que, junto com a Diretoria
Executiva Estratégica, é responsável por mitigar os riscos inerentes e elaborar, fiscalizar e
atualizar as normas internas, formalizadas em seu Manual de Compliance e Gerenciamento
de Risco Operacional, com ênfase aos normativos sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro
e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT). A Diretoria Executiva Operacional
é responsável por garantir o cumprimento operacional das normas internas. O gerenciamento
de riscos de mercado está alinhado às diretrizes do Banco Central do Brasil e aos conceitos
do Comitê da Basiléia, apresentando nos semestres de 2019 e 2018, situação normal de expo-
sição aos riscos dessa natureza. 17. Ouvidoria: A NGO possui formalizada e operacionalizada
a área de Ouvidoria em atendimento às disposições da Resolução nº 4433/2015 do CMN, que
consiste em atuar como canal de comunicação entre a Corretora e seus clientes para soluci-
onar eventuais pendências e prestar esclarecimentos sobre seu produto. 18. Limites opera-
cionais: Através de seus Instrumentos Normativos e em busca da Convergência com os
aspectos prudenciais trazidos pelo Acordo de Basiléia, o BACEN alterou e vem modernizando
sua metodologia de cálculo do Patrimônio, bem como as ponderações por graus de risco. A
Corretora tem seus limites operacionais de acordo com as normas e critérios estabelecidos
pela Resolução CMN 2.723/00. 19. Instrução CVM 381/2003: No 1º semestre de 2019, não
foram contratados junto aos auditores independentes e partes a eles relacionadas, serviços não
relacionados à auditoria externa, de acordo com as disposições estabelecidas nessa Instrução.
20. Cobertura de seguros: No 1º semestre de 2019 a Corretora possuía cobertura de seguros
para incêndio, responsabilidade civil, roubo/furto qualificado e lucros cessantes no montante
total e máximo de R$ 4.783 ( em 31 de junho de 2018 perfazia R$ 4.782). O valor segurado é
determinado pela Administração, em base técnica que se estima suficiente para cobertura de
eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos, bem eventual interrupção de
atividade. Os valores de cobertura de seguro não foram auditados.

Nota Explicativa          2019          2018
Resultado da Intermediação Financeira                9                8
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 9 8
Resultado Bruto da Intermed. Financeira 9 8
Outras Receitas/Despesas Operacionais             (27)          (275)
Receitas de Prestações de Serviços   11   1.057   1.133
Despesas de Pessoal   12   (643)   (341)
Outras Despesas Administrativas   13   (330)   (332)
Despesas Tributárias   14   (103)   (724)
Outras (despesas) Receitas Operacionais   15 - (3)
Provisão para creditos em liquidação (8) (8)
Resultado Operacional            (18)          (267)
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações   (18)   (267)
Imposto de Renda/Contribuição Social - -
Lucro/Prejuízo Do Período   (18)   (267)
Quantidade de Quotas:     450.000     450.000
Lucro/prejuizo por quota  (0,000040)  (0,000593)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto
Semestres Findos em 30 de Junho de 2019 e 2018 - (R$ mil)

Fluxo de Caixa das atividades operacionais     2019     2018
Resultado do semestre/exercício       (18)     (267)
Depreciação e amortização         12         16
Baixa Residual do Imobilizado            -           3

Variação em Ativos Operacionais       (67)       (67)
Outros créditos       (63)       (61)
Outros valores e bens         (4)         (6)

Variação em Passivos Operacionais         37     (267)
Obrigações fiscais e previdenciárias       (10)         (3)
Obrigações Diversas         47     (264)

Disponibilidades líquidas geradas pelas
  (aplicadas nas) atividades operacionais       (36)     (582)
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
Compras de Imobilizado            -         (6)
Aquisição de intangível            -         (2)

Disponibilidades líquidas geradas pelas
  (aplicadas nas) atividades de investimentos            -         (8)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de Lucros/Dividendos       (10)       (20)

Disponibilidades líquidas geradas pelas
  (aplicadas nas) atividades de financiamentos       (10)       (20)
Aumento/Redução líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa       (46)     (610)
Aumento (Redução) nas disponibilidades:       (46)     (610)
No inicio do semestre   404   840
No final do semestre   358   230

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Semestres Findos em 30 de Junho de 2019 e 2018 - (R$ mil)
       Reserva de lucros Lucros

.     Capital  Social      Legal      Outros      Acumulados        Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018                         450            69             455                            -          974
. Prejuízo Líquido do Semestre - - -   (267)   (267)
Transferências: - - - - -
. Reserva Legal - - - - -
Distribuição de Lucros - -   (20) -   (20)
Saldos em 30 de junho de 2018                         450            69             435                      (267)          687
Mutações                             -               -             (20)                      (267)         (287)
Saldos em 01 de janeiro de 2019                         450            69             405                        (94)          830
. Prejuízo Líquido do Semestre - - -   (18)   (18)
Transferências - - - - -
. Transferência para reserva de lucros - -   (94)   94 -
. Reserva Legal - - - - -
Distribuição de Lucros - -   (10) -   (10)
Saldos em 30 de junho de 2019                         450            69             301                        (18)          802
Mutações                             -              -            (104)                          76           (28)

Aos Diretores e Quotistas da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo -
SP. Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contá-
beis individuais da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. (Corretora), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, correspondentes ao semestre
findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Corretora em 30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabi-
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem modificação. Demonstrações
Contábeis do Semestre Anterior: Os valores apresentados para fins de comparação, cor-
respondentes ao semestre findo em 30 de junho de 2018, foram examinados por outros audi-
tores independentes cujo relatório sobre as demonstrações financeiras referidas foi expedido
em 02 de agosto de 2018, o qual foi emitido sem nenhuma modificação de opinião e de acordo
com a estrutura de relatório de auditoria vigente naquela data base. Outras informações que
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da
Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler
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o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na audito-
ria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da
administração e da governança sobre as demonstrações contábeis: A administração da
Corretora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis, 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 distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.

Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 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 representações
falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequa-
ção 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 condi-
ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade ope-
racional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações con-
tábeis 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 rela-
tório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam 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 signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba (PR), 23 de julho de 2019.
PSW Brasil Auditores Independentes
CRC-PR nº 5.196/O-2 - CVM nº 9.458

Geovani Gomes Zagoto
Contador CRC PR 035.215/O-3 S/SP

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      16.555
Disponibilidades    5.937
Aplicações Interfinanc. Liquidez        1.300

Aplicações no Mercado Aberto    1.300
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       5.198

Carteira Própria    5.198
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    -

Outros Créditos        4.013
Carteira de Câmbio    3.688
Rendas a Receber     192
Negociação e Intermed. de Valores    12
Diversos    1.178
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (57)

Outros Valores e Bens           107
Despesas Antecipadas     107

PERMANENTE           996
Imobilizado de Uso           387

Outras Imobilizações de Uso    1.166
(Depreciações Acumuladas)     (779)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            609
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (285)

TOTAL DO ATIVO      17.551

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      10.736
Relações Interdependências        1.793

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.793
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações        8.943

Carteira de Câmbio    5.884
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     1.079
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     1.851

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.815
Capital :        6.187

De Domiciliados no País      6.187
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    496
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado         (188)

Receitas Operacionais     1.757
(Despesas Operacionais)     (1.953)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    4
(Contribuição Social)    4

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido       17.551

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Julho 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
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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
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Viver em grandes 

cidades faz parte da 

rotina de grande parte 

da população mundial. 

Estimativas apontam 

que mais de dois terços 

da população devem 

estar nos centros 

urbanos em 2050. 

Com a perspectiva de 
crescimento global, tra-
zer mais qualidade de 

vida e inovação para esses 
locais é mais do que um investi-
mento, mas um ato de compro-
misso e responsabilidade com 
as gerações futuras. A conexão 
entre esse objetivo e políticas 
públicas capazes de estimular a 
inovação e o desenvolvimento 
tecnológico é inegável. 

Para compreender isso, bas-
ta observar o rápido efeito que 
a transformação digital tem no 
setor privado: maior produtivi-
dade e qualidade em diversos 
setores – além de maior pos-
sibilidade de capacitação para 
diversos profi ssionais por meio 
de plataformas online.

Mais do que aumentar o 
volume de recursos, a tecno-
logia representa uma via vital 
para tornar o Brasil um local 
cada vez mais desenvolvido e 
com melhor qualidade de vida 
para seus cidadãos ao longo 
do tempo. 

Dados do Centro de Es-
tudo de Telecomunicações 
da América Latina mostram 
que aumentar o índice de 
digitalização em 1% equiva-
le a um aumento de 0,32% 
no PIB. Com mais recursos, 
crescem as chances de pro-
mover mudanças estruturais 
necessárias na sociedade. É 
fundamental lembrar que a 
população (não só aqui, mas 
em grande parte do globo) 
está envelhecendo de forma 
cada vez mais ativa. E é neces-
sário apresentar alternativas 
para cuidar dessas pessoas ao 
longo do tempo.

Na Europa, continente que 
abriga 85% das cidades com 
maior índice de prosperida-
de do mundo, algumas das 
tendências observadas são a 
melhora do conceito de e-he-
alth como forma de facilitar 
consultas remotas e o uso 
de sensores que monitoram 
pacientes à distância (o que 
pode ser particularmente útil 
se analisado o mercado de 
pacientes com doenças neu-
rodegenerativas), antecipando 
situações de risco.

Dentro ou fora de casa, 
minimizar danos e conter 
impactos em redes e serviços 
são objetivos comuns aos go-
vernantes de diversos países. 
Hoje, o recurso mais difundido 
no campo de segurança são os 
sistemas de videovigilância 
(CCTV). Com inteligência 
artifi cial, pode fornecer às 
cidades novas soluções, como 
o reconhecimento de objetos, 
pessoas e até mesmo de com-
portamentos.

Segurança é um dos pilares 
essenciais para o futuro, ao 
lado da gestão efi caz de re-
cursos para manter as cidades 
em pleno funcionamento. Mais 
uma vez, a tecnologia pode ser 
uma aliada importante nesse 
processo. O uso de Internet 
of Things (IoT), por exemplo, 
permite incorporar sensores 
nos containers de coleta de 
lixo, por exemplo, deixando 
clara a maneira ideal de forne-
cer serviços de coleta com base 
em indicadores extremamente 
apurados de uso, condições 
de tráfego ou capacidade de 
atendimento.

Nada disso pode ser feito 
sem profi ssionais capacita-
dos e aptos a lidar com esse 
novo cenário. Por isso, gerar 
ambientes de especialização 
e inovação capazes de atrair e 
manter o capital humano são 
pontos a serem observados. 
O avanço do setor de Tec-
nologia da Informação e Co-
municação (TIC) representa 
uma excelente oportunidade 
para as cidades como meio 
de crescimento econômico e 
criação de empregos ao longo 
do tempo.

O desenvolvimento deste 
setor exige uma rede de ins-
talações, ambientes e incenti-
vos que atraiam e estimulem 
empresas, empreendedores, 
centros de inovação, univer-
sidades e investidores. E aqui, 
é possível observar iniciativas 
recentes do setor privado bra-
sileiro: promover a criação de 
startups, oferecendo locais e 
meios para que essas iniciati-
vas possam se desenvolver ao 
longo do tempo.

Atingir esse objetivo na 
esfera pública depende de 
um plano estratégico orien-
tado, estável, defi nido e de 
longo prazo que priorize o 
investimento em ciência e 
novas tecnologias, oferecen-
do segurança para que os 
recursos alocados sejam ca-
pazes de gerar conhecimento 
e crescimento sustentável 
nos países em que forem apli-
cados. Além disso, deve-se 
traçar metas sob a premissa 
“Start Small, Think Big”, onde 
sejam priorizadas atuações 
viáveis e de impacto para ir 
paulatinamente crescendo 
e alcançando os objetivos 
estabelecidos.

Impulsionar o crescimento 
do país através da inova-
ção, empreendedorismo e 
digitalização tem de ser um 
compromisso no Brasil dos 
próximos anos. Cada vez mais, 
acreditamos que é possível 
acompanhar e liderar uma 
transformação tecnológica 
que gere valor e traga compe-
titividade para a economia, ao 
mesmo tempo em que impacta 
a vida cotidiana das pessoas, 
empresas e instituições.

 
(*) - É CEO da Indra no Brasil

 (www.indracompany.com). 

O desenvolvimento 
depende de investimento 

em tecnologia para 
as cidades

Jorge Arduh (*) 

          30/06/2019            30/06/2018
Valor Valor de Valor Valor de

Longo Prazo    Vencimento do custo mercado do custo mercado
Carteira própria     7.650      7.644     5.375      5.371
Letras Financeiras De 01/09/2022
  do Tesouro  a 01/09/2024     7.650      7.644     5.375      5.371
Total     7.650      7.644     5.375      5.371
5 - Operações de Câmbio 30/06/2019 30/06/2018
Ativo         4.444         3.521
Cambio comprado a liquidar 3.885 2.776
Direito sobre vendas de câmbio 3.919 3.053
(-) Adiantamento em moeda nacional recebidos (3.360) (2.308)

Passivo         7.881         5.945
Câmbio vendido a liquidar 3.898 3.040
Obrigações por compras de cambio 3.889 2.777
Obrigações por vendas realizadas 94 128

6 - Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 30/06/2019 30/06/2018
Outros Créditos
Rendas a receber           500           589
Corretagem de câmbio a receber 459 560
Serviços prestados a receber 41 29

Diversos           427           142
Adiantamentos e antecipações 11 36
Créditos tributários (ver NE 10) 240 -
Impostos e contribuições a compensar 61 8
Devedores Caução de Aluguel 60 39
Devedores diversos - País 55 59

Passivo Circulante
Outras Obrigações
Fiscais e previdenciárias           271           291
Impostos e contribuições sobre lucro 44 37
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 7 10
Impostos e contribuições sobre salários 70 62
Outros 150 182

Diversas         1.193         1.296
Obrigações por aquisição de bens e direitos 82 5
Provisão para pagamentos a efetuar 1.032 1.191
Credores diversos País 79 100

Passivo Não Circulante
Outras Obrigações
Diversas           505               -
Provisão para passivos contingentes (ver NE 12) 505 -

7 - Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 3.850 (em
2018 R$ 3.300), representado por 3.850.000 cotas (3.300.000 cotas em
2018), totalmente integralizadas na data do balanço, por cotistas domicilia-
dos no País. Em 30 de maio de 2019, aprovaram o aumento de capital social
no montante de R$ 350, mediante a emissão de 350.000 novas cotas, total-
mente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por cota.
Este aumento está em processo de homologação pelo Banco Central do
Brasil. Em 10 de dezembro de 2018, aprovaram o aumento de capital social
no montante de R$ 200, mediante a emissão de 200.000 novas cotas, total-
mente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por cota.
Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 28 de feve-
reiro de 2019; b) Reservas de Lucros: São destinados os saldos de lucros
acumulados para reservas de lucros apenas no encerramento do exercício
social; c) Dividendos: No semestre encerrado em 30 de junho de 2019, foram
distribuídos lucros aos cotistas no montante de R$ 655 (R$626 em 2018).
8 - Juros de Capital Próprio: Nos semestres encerrados em 30 de junho de
2019 e 2018 não foram pagos juros sobre o capital próprio), conforme faculta
o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 9 - Imposto de renda e contribuição social: A
conciliação da despesa de imposto de renda (“IR”) e contribuição social
(“CS”) é a seguinte:

30/06/2019 30/06/2018
       IR/CS        IR/CS

Resultado antes da tributação sobre o lucro 630 910
Adições (exclusões)
Despesas não dedutíveis 9 85
Provisão/(reversão) p/créditos de liquidação duvidosa - (95)
Apropriação de gastos com ativos diferidos             (5)               -
Lucro real 634 900
(-) Incentivos fiscais - PAT 4 2
Encargos à alíquota de 15% de IR (95) (135)
Adicional do IR de 10% (52) (78)
Encargos de CS de 15% (20% em 2018)            (95)          (180)
Total de despesas com IR e CS (238) (391)
(-) IRPJ Ativo fiscal diferido (1) -
(-) CSLL Ativo fiscal diferido             (1)               -
Total das despesas          (240)          (391)
10 - Créditos tributários: 10.1. Créditos tributários sobre despesas tem-
porárias: No semestre encerrado em 30 de junho de 2019, foram lançados
os efeitos tributários sobre despesas temporariamente indedutíveis, confor-
me tabela abaixo:

(Despesas) Imposto de Contribuição Total dos
em 30/06/2019 Renda (25%) Social (15%) impostos

Contingências
  trabalhistas (505) 126 76 202
Gastos com
  ativos diferidos                (88)                23                13           36
Total (593) 149 89 238
10.2. Créditos tributários sobre ajuste de valor ao mercado: No semestre
encerrado em 30 de junho de 2019, foram lançados os efeitos tributários
sobre ajuste de valor ao mercado sobre os títulos e valores mobiliários:

ATIVO                                              . N E   30/06/19   30/06/18
CIRCULANTE        8.444        9.553
Disponibilidades 3.g 2.701 5.273
Relações Interfinanceiras          350              -
Créditos Vinculados - Dep. Banco Central 350 -

OUTROS CRÉDITOS        5.371        4.252
Carteira de câmbio 5 4.444 3.521
Rendas a receber 6 500 589
Diversos 6 427 142

Outros Valores e Bens            22            28
Despesas antecipadas 22 28

NÃO CIRCULANTE        8.217        5.833
Realizável a Longo Prazo        7.644        5.371
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos 4        7.644        5.371
Carteira própria 7.644 5.371

Investimentos              2              2
Outros investimentos 2 2

Imobilizado de Uso          446          451
Outras imobilizações de uso 938 854
(Depreciações acumuladas) (492) (403)

Intangível          125              9
Ativos Intangíveis 138 10
(Amortização acumulada)           (13)             (1)

TOTAL DO ATIVO      16.661      15.386

PASSIVO                                           . N E   30/06/19   30/06/18
CIRCULANTE     11.654     10.447
Relações Interdependências       2.309       2.915
Recursos em transito de terceiros 2.309 2.915

Outras Obrigações       9.345       7.532
Carteira de câmbio 5 7.881 5.945
Fiscais e previdenciárias 6 271 291
Diversas 6 1.193 1.296

NÃO CIRCULANTE          505              -
Exigível a Longo Prazo          505              -
Outras Obrigações          505              -
Diversas 6 505 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO       4.502       4.939
Capital: 7.a       3.850       3.300
De Domiciliados no país 3.850 3.300

Reservas de lucros 7.b 266 1.124
Ajustes de avaliação patrimonial (4) (4)
Lucros acumulados          390          519

TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO     16.661     15.386

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS N E 1º Sem/18 1º Sem/17
Receitas de Intermediação Financeira        4.129        4.824
Resultado de operações com TVM 149 167
Resultado de operações de câmbio 3.980 4.657

Despesas da Intermediação Financeira              -            95
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - 95

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 4.129 4.919
Outras Receitas/ Despesas Operacionais       (3.499)       (4.009)
Receitas de prestação de serviços 3.793 3.973
Despesas de pessoal (1.850) (1.620)
Outras despesas administrativas (4.884) (5.698)
Despesas tributárias (571) (621)
Outras receitas operacionais 14 38
Outras despesas operacionais (1) (81)

Resultado Operacional 630 910
Result. antes da Tributação s/Lucro e Partic. 630 910
Imposto de Renda e Contribuição Social 9 (240) (391)
Provisão para imposto de renda (143) (211)
Provisão para contribuição Social (95) (180)
IRPJ - Ativo fiscal diferido (1) -
CSLL - Ativo fiscal diferido (1) -

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Sem. 390 519
Nº de cotas.....................................: 3.850.000 3.300.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas ........R$ 101,35 157,16
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Resultado do Semestre/Exercício 390 519
Resultado Abrangente (2) (2)
Ajustes de avaliação patrimonial (2) (2)
Resultado Abrangente Total 388 517

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Aumento Reserv. Ajustes Lucros/

Capital de Espec. Avaliaç. Prejuíz.
.  Realiz. Capital   Lucros Patrim. Acumul.    Total
Saldos em 01/01/19 3.300 200 921 (2) - 4.419
Dividendos intermed. - - (655) - - (655)
Aj. ao valor de merc.
 - TVM e Derivativos - - - (2) - (2)
Aumento de capital 200 150 - - - 350
Lucro líq./(prej.)
  do semestre - - - - 390 390
Saldos em 30/06/19 3.500 350 266 (4) 390 4.502
Mutações Semestre 200 150 (655) (2) 390 83
Saldos em 01/01/18 3.000 300 1.750 (2) - 5.048
Dividendos intermed. - - (626) - - (626)
Aj. ao valor de merc.
 - TVM e Derivativos - - - (2) - (2)
Aumento de capital 300 (300) - - - -
Lucro líquido/(prej.)
  do semestre - - - - 519 519
Saldos em 30/06/18 3.300 - 1.124 (4) 519 4.939
Mutações Semestre 300 (300) (626) (2) 519 (109)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1º Sem/19 1º Sem/18
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício 390 519
Depreciações e amortizações 60 50
Provisão de impostos no resultado 238 391
Provisão (reversão) de impostos diferidos              2              -

         690          960
Variação de Ativos e Obrigações          293          208
(Aumento) redução em TVM e instrum. financ. deriv. (3.093) (296)
(Aumento) redução em relações interfinanceiras (350) 51
(Aumento) redução de outros créditos (3.667) 28
(Aumento) redução de outros valores e bens 13 (3)
Aumento (redução) em relações interfinanceiras 611 682
Aumento (redução) em outras obrigações 7.007 161
Imposto de renda e contribuição social pagos         (228)         (415)
Caixa líquido proveniente das ativ. operacionais          983       1.168
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:

Investimentos - 4
Inversões em:

Imobilizado de uso (38) (46)
Inversões líquidas no intangível (40) -
Caixa líquido usado nas ativ. de investimento (78) (42)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital 350 -
Dividendos/Lucros pagos (655) (626)
Caixa líquido usado nas ativ. de financiamento (305) (626)
Aumento líquido de caixa e equiv. de caixa          600          500
Caixa e equiv. de caixa no início do sem./exercício 2.101 4.773
Caixa e equiv. de caixa no fim do sem./exercício 2.701 5.273

Valor no patrimônio Imposto de Contribuição Total dos
líquido em 30/06/2019 Renda(25%) Social(15%) impostos

Ajuste p/mercado
  s/TVM                             (6)                1                1            2
Total (6) 1 1 2
10.3. Estudos para a realização dos créditos tributários: A Administração,
com base nas suas projeções de resultados, entende que irá auferir resulta-
dos tributáveis em até três anos para absorver os créditos tributários regis-
trados nas demonstrações contábeis. Essa estimativa é periodicamente re-
visada, de modo que eventuais alterações na perspectiva de recuperação
desses créditos sejam tempestivamente consideradas nas demonstrações
financeiras. Imposto Contribuição Total dos
30/06/2019  de Renda          Social  impostos diferidos
Até 3 anos (*)          150                90                        240
Total 150 90 240
(*) Os créditos tributários sobre contingências trabalhistas, cíveis e fiscais
dependem de decisão judicial para serem revertidos ou realizados, portanto
a expectativa da Administração é que sejam realizados em até 3 anos. 11 -
Partes Relacionadas: a) Operações com partes relacionadas: No semes-
tre encerrado em 30 de junho de 2019, a Corretora movimentou operações
com a parte relacionada Takelog Logística de Comércio Exterior Ltda, no
valor total movimentado de R$ 1.772 (R$ 1.845 em 2018), gerando um ganho
operacional de R$ 3 (R$ 4 em 2018). b) Remuneração do pessoal chave da
administração: A remuneração total do pessoal chave da administração
para o semestre encerrado em 30 de junho de 2019 foi de R$ 90 (R$ 60
em 2018) a qual é considerada benefício de curto prazo. 12- Contingências:
Os processos judiciais e administrativos de natureza tributária, trabalhista e
cível estão classificados pela administração e com base na opinião dos
assessores jurídicos. As contingências com risco de perda possível não são
reconhecidos contabilmente e a contingência com risco de perda provável foi
constituído a provisão R$ 505 mil (nota explicativa 6). Quanto a Decisão 623/
2019 – COPAT de 25 de abril de 2019 do Comitê de Decisão de Processo
Administrativo Sancionador e de Termo de Compromisso que aprovou a apli-
cação da penalidade de multa à corretora no valor de R$ 1.105 mil, a Admi-
nistração da corretora e a opinião dos assessores jurídicos entendem não
haver valor a ser provisionado tendo em vista que até o presente momento
não recebeu a notificação desse fato. 13 - Gerenciamento da Estrutura de
Capital: Visando o atendimento à Resolução nº 4.557 de 23/02/2017, do
Banco Central do Brasil, a BrokerBrasil, adotou uma política de gerenciamen-
to de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instru-
mentos que asseguram a adequação de capital da instituição de forma
tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela mesma,
de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços ofereci-
dos a seus clientes. 14 - Gerencimento de Riscos: Gestão de risco opera-
cional: - Foram desenvolvidas ações visando à implementação de estrutura
de gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a Resolução
nº 4.557 de 23/02/2017, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as
categorias e política de risco operacional, os procedimentos de documenta-
ção e armazenamento de informações, e os relatórios de gerenciamento do
risco operacional. Gestão de risco de mercado: - O gerenciamento de risco
é efetuado de forma centralizada, por área Administrativa que mantém inde-
pendência com relação à mesa de operações. A BrokerBrasil encontra-se
apta a atender as exigências da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017, que trata
da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabeleci-
dos. 15 - Ouvidoria: O componente organizacional de Ouvidoria encontra-se
em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas na
Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (R$ Mil)
1 - Contexto Operacional: A Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda (“Cor-
retora”), constituída em 30/07/2012, foi autorizada a operar pelo Banco Cen-
tral do Brasil em 11/09/2012, com prazo de duração indeterminado. A socie-
dade tem por objeto social a intermediação em operações de câmbio e a
prática de operações no mercado de câmbio, e vem operando regularmente
no mercado financeiro. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as diretrizes esta-
belecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das Ins-
tituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas informações contá-
beis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31 de julho de 2019. 3 -
Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resultado: As
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência; b) Per-
manente: • Investimentos - Está representado por investimento em obras de
arte. • Imobilizado de uso - São registrados pelo custo de aquisição e a
depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam
em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo parâmetros e
taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% ao ano para
“sistema de processamento de dados e sistema de transporte” e, de 10% ao
ano para as demais contas. • Intangível - Corresponde aos direitos adquiri-
dos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das
atividades da Corretora ou exercidos com tal finalidade, e aqueles com vida
útil definida são amortizados linearmente durante o período estimado do be-
nefício econômico do bem; c) Demais ativos circulantes e realizáveis a
longo prazo: São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando
aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até
a data do balanço.; d) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: De-
mais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São demonstradas
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data dos balanços. Provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço
quando a BrokerBrasil possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado onde é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensu-
ráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido; e) Provisão para Imposto
de renda e Contribuição social: A provisão para o imposto de renda é cons-
tituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%
sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição
social está sendo calculada à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes
determinados pela legislação fiscal; f) Contingências: Os passivos contin-
gentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídi-
cos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou admi-
nistrativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi-
ciente segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a admi-
nistração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos; g)
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são represen-
tados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras, e apresentam
risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Cor-
retora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
Ativo Circulante 30/06/2019 30/06/2018
Disponibilidades         2.701         5.273

Caixa 4 84
Depósitos bancários 113 1.705
Reservas livres 9 -
Moedas estrangeiras         2.575         3.484

Total de caixa e equivalentes de caixa         2.701         5.273
4 - Títulos e Valores Mobiliários: Os títulos e valores mobiliários estão clas-
sificados como “Títulos Disponíveis para Venda”, demonstrados abaixo o
valor de custo, de mercado e classificação por vencimento:

não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse rela-
tório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, conside-
rar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as “Institui-
ção” autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras 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 conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
São Paulo, 22 de agosto de 2019.
Ilmos. Senhores Diretores e Cotistas da Broker Brasil Corretora de Câmbio
Ltda. São Paulo SP. Opinião com Ressalva: Examinamos as demonstrações
contábeis da Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. (“Instituição”), que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto ao assunto descrito no paragrafo Base para opi-
nião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimoni-
al e financeira da Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. em 30 de junho
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil. Base para opinião com ressalva: Conforme descrito na nota
explicativa no. 12 o Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancio-
nador e de Termo de Compromisso - Decisão 623/2019 - COPAT de 25 de abril
de 2019 aprovou a aplicação da penalidade de multa de R$ 1.105 mil à “Ins-
tituição”. Não foi constituída a provisão sobre o valor da penalidade por en-
tender a Administração da Instituição e seus assessores jurídicos que ainda
não haviam recebido a notificação. Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à “Instituição”, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do audi-
tor: A administração da “Instituição” é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre
as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e

avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. 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 representa-
ções 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 Instituição. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes 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 identifi-
camos durante nossos trabalhos.

Veneziani Auditores Independentes
CRC 2SP13744/O-1

Sidney Rey Veneziani
Contador CRC 1SP061028/O-1

BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 16.944.141/0001-00

BA L A N Ç OS PATRIMONIA IS ENCERRADOS EM   (Valores em R$ Mil)

OSWALDO BENVENUTI FILHO - Diretor                                                      REINALDO DANTAS - Contador CRC 1 SP 110330/O-6

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 10/09/2019  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 12/09/2019  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 10/09/2019, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 
12/09/2019, às 10:20 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVE-
DORES FIDUCIANTES: ELAINE CRISTINA ALVES FERREIRA ARAÚJO

JORGE HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA ARAÚJO
CREDOR 

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

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 383.997,20 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) 2º leilão: 
R$ 286.693,89 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), calculados 

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.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2019

PROFISSIONAIS DO SALÃO PARCEIRO
Salão parceiro que possui profissionais parceiros deve ter CTPS, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O VALOR RECEBIDO COMO GRATIFICAÇÃO DURANTE O ANO INTEGRA 
O PAGAMENTO DAS FÉRIAS?

De conformidade com o “caput” do artigo 142 da CLT, o empregado rece-
berá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua 
concessão. Assim, vai receber a remuneração de férias o salário vigente 
com a integração da gratificação de função, pois deve seguir a remu-
neração vigente na concessão das férias, e não a do período aquisitivo.

CONTRATO DE APRENDIZAGEM
Qual o prazo máximo do contrato de jovem aprendiz? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS APÓS LICENÇA MATERNIDADE
Qual o procedimento correto quando uma colaboradora está afastada 
por licença maternidade e assim que retorna ela já quer gozar férias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE POSSUI FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ 
DEVE ENVIAR O CAGED, COMO PROCEDER?

Informamos que durante o período de afastamento por invalidez o 
contrato de trabalho do empregado fica suspenso, conforme art. 475 
da CLT, consequentemente não deverá ser efetuado nenhuma movi-
mentação no CAGED uma vez que não terá desligamento.

TABELA VIGENTE DO IR
Qual a tabela vigente de Imposto de Renda para fins do PLR? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO ESTÁVEL
Na rescisão de funcionário com estabilidade pela CIPA, qual o valor 
da indenização, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Tellus III Holding S/A Company
CNPJ/MF nº. 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/06/19
Aos 24/06/19, às 9 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; 
André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras da Compa-
nhia, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 
31/03/19, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no Diário Oficial de Justiça do 
Estado de São Paulo (páginas 27 e 28) em edição de 14/06/19, e no Empresa & Negócios (página 8) em edição de 
14/06/19. 1.1. Consignar que, nos termos das demonstrações financeiras ora aprovadas, a Companhia não apurou re-
sultado positivo no exercício encerrado em 31/03/19, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus 
a quaisquer dividendos ou juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da 
Companhia, para mandato de um ano, a encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social findo em 31/03/20: (i) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para 
o cargo de Diretor Presidente; (ii) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05. 2.1. Os Diretores 
ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro 
de registro de ata de reuniões da Diretoria da Companhia, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da 
Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de 
sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos. Desse forma, os membros da Diretoria ora reeleitos, são, desde logo, investidos nos cargos 
para os quais foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio. Encerramento. 
Nada mais. São Paulo, 24/06/19. Jucesp nº 345.997/19-0 em 02/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tellus IV Participações S/A  - CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/06/19

Aos 24/06/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira 
de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e 
o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/03/19, nos termos em que foram previamente 
entregues aos acionistas e publicados no DOESP (páginas 21 e 22) em edição de 14/06/19, e no Empresas & Negócios (página 9) em 
edição de 14/06/19. 1.1. Consignar que, nos termos das demonstrações financeiras ora aprovadas, a Companhia não apurou resultado 
positivo no exercício encerrado em 31/03/19, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus a quaisquer dividendos 
ou juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a 
encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/03/20: (i) André 
Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para o cargo de Diretor Presidente. (ii) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF 
nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor sem designação específica. 2.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos 
cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria da Companhia, declarando 
nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades 
empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos. Dessa forma, os membros da Diretoria ora reeleitos, são, desde logo, investidos nos cargos para os quais 
foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 24/06/19. 
Jucesp nº 345.996/19-7 em 02/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sossego Consultoria e Corretagem de Seguros S.A.
CNPJ N °13.266.683/0001-75

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs Acionistas desta Companhia a se reunirem em AGOE a ser realizada, no dia 28/09/2019, 
às 14hs, na sede social à Alameda Araguaia, 2190, bloco A, salas 805 e 806, na cidade de Barueri/SP, CEP 06455-
000, para deliberarem: a) Exame, deliberação e votação das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios 
encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018; b) Eleição do Conselho de Administração da Companhia; c) 
Alteração da Denominação Social e alteração do respectivo Artigo 1º do Estatuto Social; d) Alteração do endere-
ço da Sede Social e consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social; e) Alteração do Objeto Social e seu Ar-
tigo 3º do Estatuto Social; f) Alteração do Artigo 13º do Estatuto Social; g) Consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia; h) Outros assuntos de interesse social. Encontram-se a disposição do Srs. Acionistas na sede social, os 
documentos a que se refere o 133 da Lei. 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, referentes aos exercícios encerra-
dos em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018. São Paulo, 26/08/2019. A Diretoria. (30, 31/08/2019 e 03/09/2019)
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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EP
ESCOTILHAS

TOMEUPI
SAMAMBAIAS

TEPNOJO
FURIOSOO

TNDVERÃO
CONGELADOR

DUSEPE
CONSENSUAL
MICARETAUH

DAVBALA
OPIFARO
SRÇRAIZ

HOMEOPATIA

Aberturas
de ilumi-

nação nos
navios 

O último
dente a
nascer
(Anat.)

São (?) e
Príncipe, 
país insu-
lar africano

Símbolo
de "byte"
(Inform.)

O número
3,1416
(Mat.)

Planta pen-
durada em
varandas

(pl.)

Sentimento
de profun-
da repulsa

(?) globe,
variedade

de uva

Órgão co-
mumente
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
RESPIRAÇÃO PROFUNDA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Nosso mundo está em necessidade radical 
de equilíbrio e harmonia e, como tal, todos os 
aspectos da nossa vida estão mudando e se 
transformando. Estamos purifi cando, limpando 
e reavaliando quem somos, o que queremos e 
por que estamos aqui. A vida está nos chamando 
para nos envolvermos com a nossa alma, a fi m 
de experimentarmos algo novo, algo mágico.

Respire fundo à medida que avança nesta 
nova semana. A atividade solar está aumen-
tando e as forças cósmicas estão liberando 
uma energia forte. Vocês estão se movendo 
para um espaço profundo onde as redes de 
energia para sua nova realidade estão sendo 
totalmente incorporadas na Terra. Este evento 
irá aprofundar o seu processo de limpeza 
e integração, exigindo que você ancore a 
sabedoria cósmica de sua alma nas raízes 
de sua vida terrena. Utilize o poder da Terra 
para aterrar e centrar-se. Respire profunda 
e totalmente. Envolva-se na natureza para 
encontrar equilíbrio e conexão.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

A
N

SAA cidade de Veneza sediará neste 
domingo (1) a edição de 2019 da 
tradicional Regata Histórica, uma 
corrida de gôndolas pelo Grande Ca-
nal. O evento é realizado anualmente 
na cidade italiana há vários séculos, 
sempre no primeiro domingo de se-
tembro, e atrai milhares de turistas. 
As competições são divididas por 
idade e tipo de barco. 

Os vencedores das corridas ga-
nham prêmios em dinheiro, mate-
riais para as gôndolas e até bilhetes 
de entrada para teatros e eventos 
esportivos. Ontem (29), o evento 
ganhou forma com as apresentações 
das equipes que vão disputar as 
provas. Após a cerimônia, os com-
petidores realizaram uma procissão 
aquática no Grande Canal.

Foi apresentada uma embarcação 
especial para o evento, feita em 
colaboração com Praga, capital da 

Veneza recebe a famosa Regata Histórica

República Tcheca. Denominada 
“Nepomuceno”, o barco foi criado 
em homenagem a São Giovanni Ne-
pomuceno, padroeiro da região da 
Boêmia e protetor dos gondoleiros.

No domingo, as quatro provas da 
Regata Histórica de Veneza serão 
disputadas. As corridas terão nove 
equipes em cada e elas são divididas 
por cores (ANSA).

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: WALDIR MARREIRO GODOY, de nacionalidade brasileira, professor, 
divorciado, nascido no dia (30/04/1961) em Serra Negra - SP, residente e domiciliado 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar de Godoy e de Luiza Marreiro 
de Godoy. A pretendente: NILZA FERREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
cabeleireira, viúva, nascida no dia (15/01/1972) em Vitória da Conquista - BA, residente 
e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Ana Lúcia Ferreira Santos.

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

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: EDMOND DANIEL CHAMMAH, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1993), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Daniel Edmond Chammah e 
de Laura Wassermann Chammah. A pretendente: DEBORAH SUTTON, de 
nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(01/01/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Isaac Selim Sutton 
e de Karen Szwarc Sutton.

O pretendente: NICOLAS MACIEL, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São Roque, SP, no dia (13/06/1997), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Otacilio de Campos Maciel Filho e de Benedita Joana Pedroso 
Maciel. A pretendente: PAMELA NAVAS ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
cabeleireira, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/01/1995), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amarildo da Paixão Araujo e de Maria de 
Lourdes Navas Araujo.

O pretendente: RODRIGO VELILLA MILANI, de nacionalidade brasileira, 
fi sioterapeuta, solteiro, nascido em Mauá, SP, no dia (29/10/1979), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Douglas Milani e de Maria Quintina Velilla 
Milani. A pretendente: CAMILA MACHADO BOUERI, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1988), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Assef Boueri Filho e de Regina Maura 
Machado Boueri.

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
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LEVI DA COSTA TOURINHO E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Aracaju, SE, no dia 24/09/1992, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Tourinho e Silva e de Adjane da Costa Tourinho 
e Silva. A pretendente: PATRICIA TIEME MIYAZIMA, estado civil solteira, profi ssão designer, 
nascida em Paranaita, MT, no dia 23/10/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Hideyo Miyazima e de Atsumi Yoshimoto Miyazima.

O pretendente: SERGIO COSTA FILGUEIRAS, estado civil divorciado, profi ssão 
escriturário, nascido nesta Capital, Limão, SP, no dia 06/02/1973, residente e 
domiciliado neste subdistri to, São Paulo, SP, fi lho de Aecio Costa Filgueiras e de Maria 
Imaculada Filgueiras. A pretendente: RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO RAIRES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itagibá, BA, no dia 13/08/1971, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudionor Miranda Raires e de 
Leordina Nascimento Raires.

O pretendente: ADRIANO GIANISELLE, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
industrial, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 29/08/1987, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Gianiselle e de Alzenir 
Gianiselle. A pretendente: GABRIELA BATISTA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia 27/02/1992, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Gonçalo Alves Souza e de Aparecida Batista.

O pretendente: CLEVERTON APARECIDO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em Aquidabã, SE (Registrado em Graccho Cardoso, SE), no dia 
21/10/1994, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Aparecido Oliveira e de Maria Carmen Meire de Oliveira. A pretendente: LUANA MARA 
DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão recreacionista, nascida em Belo Horizonte, 
MG, no dia 07/08/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paula de Jesus da Cruz.

O pretendente: VITOR CEZAR FERNANDO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
profi ssional liberal, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 18/03/1981, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edio da Silva e de Maria Lucia do Carmo 
da Silva. A pretendente: ANA PAULA DA PAIXÃO FONTELES, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 26/01/1991, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Henrique Jimenes Fonteles e de Roseli Jesus da 
Paixão Fonteles.

O pretendente: CARLOS ELI VAZ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
massoterapeuta, nascido em Itararé, SP, no dia 18/07/1972, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Heli Divino da Silva e de Maria Angelica Vaz da 
Silva. A pretendente: CRISTIANE DE PETTA BARROSO, estado civil solteira, profi ssão 
secretária, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 17/03/1970, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Bitencourt Barroso e de 
Cristina de Petta Barroso.

O pretendente: THIAGO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 27/10/1990, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldemir Bezerra da Silva e de Maria José Ferreira da 
Silva. A pretendente: INGRID ARIANE DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 19/08/1994, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaura Pinto Nascimento.

O pretendente: CESAR ANACLETO PEREZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
vendas, nascido em Laboulaye, Província de Córdoba - Argentina, no dia 07/01/1988, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Clara Perez. 
A pretendente: KARLEY DE CASSIA QUEIROZ DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida nesta Capital, Barra Funda, SP, no dia 24/06/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alcides de 
Almeida e de Rosilda Maria Queiroz de Almeida.

O pretendente: CHRISTYAN DOMINGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 05/05/1993, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Nouraci Ferreira dos 
Santos e de Miriam de Jesus Domingues Santos. A pretendente: MARJORIE GOMES 
VALENTE, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, SP, no 
dia 15/10/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar 
Gomes Valente e de Clair Felicidade Resende.

O pretendente: LEONARDO ALCARAZ TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 02/06/1984, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Angelo Roberto Brocchi Teixeira e 
de Nilza Maria Alcaraz Teixeira. A pretendente: JOYCE DE CAMARGO SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de RH, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia 
04/12/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Emerson 
da Silva e de Marcia de Camargo Silva.

O pretendente: GUSTAVO CARDOSO PEIXÔTO, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de sistema, nascido em Salvador - BA, no dia 18/03/1973, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Dilthon Bittencourt Peixôto e de 
Vera Lúcia Cardoso Peixôto. A pretendente: CECÍLIA VIEIRA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão educadora física, nutricionista, nascida Paraisópolis - MG (Distrito 
de Costas), no dia 28/03/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Afonso da Silva e de Sandra Helena Vieira da Silva.

O pretendente: LUCAS DE MELO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia 07/10/1992, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos de Oliveira e de Miriam Alves de Melo Oliveira. 
A pretendente: TATYANA APARECIDA NUNES RODRIGUES DA ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 07/11/1992, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Livio Esley Rodrigues da Rocha e de 
Aparecida Nunes Soares.

O pretendente: ELIAS PIRES FILHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor de autos, 
nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 12/05/1977, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Pires e de Maria Xavier da Silva. A pretendente: 
CÁSSIA DOURADO MATOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, 
nascida em Ibititá, BA, no dia 18/08/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Dourado Matos e de Tereza Cristina da Silva Matos.

O pretendente: CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Sabinópolis, MG, no dia 28/05/1987, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Adair Ferreira dos Anjos e de Ana Maria dos Santos 
Ferreira. A pretendente: MARCIA LEINE NARDI RUFINO, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia  01/03/1984, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Darcio Rufi no e de Marcia Nardi.

O pretendente: DAVID DOS SANTOS MACEDO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 11/05/1988, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Cláudio Macedo Dias e de Simone 
Ferreira dos Santos. A pretendente: LIDIANE DA SILVA DOURADO, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Barro Alto, BA (Registrada em Canarana, BA), no dia 
04/05/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Heleno 
da Silva e de Marinalva da Silva Dourado.

O pretendente: DANIEL LUCAS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar geral 
de limpeza, nascido em Maceió, AL, no dia 28/11/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Apôlinário da Silva e de Geilsa Maria da Silva. 
A pretendente: JULIANA SENA TEIXEIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Esplanada, BA, no dia 12/12/1991, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos Teixeira e de Eliana Sena Teixeira.

O pretendente: FELIPE ALEXANDRE CRAVO ROXO, estado civil solteiro, profi ssão 
arquiteto e urbanista, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 06/07/1986, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alberto Miranda Cravo Roxo e de 
Rosemeire Conde Alexandre Cravo Roxo. A pretendente: LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, Vila Matilde, SP, no dia 
24/08/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira 
de Oliveira Filho e de Maria das Dores Pereira dos Santos.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de loja, nascido em Guarulhos, SP, no dia 21/09/1996, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ermelindo Lima Lopes Fllho e de Josilene Pereira 
dos Santos Lopes. A pretendente: NAYARA DA SILVA ROSARIO, estado civil solteira, 
profi ssão negociadora de crédito, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 01/07/1995, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldomiro Alves do 
Rosario e de Aparecida Antonia da Silva.

O pretendente: JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão policial civil, nascido em Guarulhos, SP, no dia 05/02/1984, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Ferreira da Silva e de Jandira Maria dos 
Santos Silva. A pretendente: PATRICIA MARQUES CARDOSO, estado civil divorciada, 
profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 25/11/1985, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto dos Santos Cardoso e 
de Ilda dos Santos Marques Cardoso.

O pretendente: ALEX TEILOR MOMESSO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Águas de Lindóia, SP, no dia 24/10/1976, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Aquiles Momesso e de  Cleide Paganglizo Momesso. 
A pretendente: SANDRA REGINA FERRAZ, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 14/12/1971, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Orlando Ferraz e de Noemia de Almeida Ferraz.

O convivente: OTAVIO AMANCIO ROCHA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Apucarana, PR, no dia 09/09/1952, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlindo Simões Rocha e de Altiva Gonçalves Rocha. A 
convivente: LOURIZ PAULO, estado civil solteira, profi ssão aposentada nascida em Tietê, 
SP, no dia 29/12/1945, residente e domicilada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Paulo e de Laurinda de Jesus Paulo.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO LUZ AVIAN, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro civil, divorciado, nascido no dia (12/02/1956) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Altino Avian e de Inah Luz 
Avian. A pretendente: KÁTIA CRISTINA ALBUQUERQUE COSTA, de nacionalidade 
brasileira, advogada, divorciada, nascida no dia (21/01/1968) em Santos - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Armando Fernandes Costa 
e de Gisélia Maria Albuquerque Costa.

O pretendente: THIAGO CAVALCANTE DE SÁ CAROLINO, de nacionalidade 
brasileira, zelador, solteiro, nascido no dia (15/01/1984) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carolino Filho e de Maria 
Dalvani de Sá Ferreira. A pretendente: CECILIA APARECIDA GALLO, de nacionalidade 
brasileira, analista de RH, divorciada, nascida no dia (11/11/1980) em Foz do Iguaçu - 
PR, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Francisco 
Gallo e de Marcia Aparecida Barletta Gallo.

O pretendente: RODRIGO CESAR DE CARDOSO MACIEL, de nacionalidade 
brasileira, economista, solteiro, nascido no dia (04/10/1976) em Rio de Janeiro - RJ, 
residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de William Paulo Maciel 
e de Esmeralda Cardoso Maciel. A pretendente: CARINE APARECIDA MEYER, de 
nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida no dia (30/05/1995) em 
Salete - SC, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Meyer e de Edelci Andersen Meyer.

O pretendente: FELIPE BOCANEGRA GOMEZ, de nacionalidade colombiano, 
biólogo, solteiro, nascido no dia (08/01/1988) em Colombia, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Bocanegra Jaramillo e de Esther 
Lucia Gomez Buendia. A pretendente: MONICA FERREIRA BÔA, de nacionalidade 
brasileira, economista, divorciada, nascida no dia (21/07/1984) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osni Bôa Filho e de 
Monica Ferreira.

O pretendente: LUCAS SARAFIAN, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, solteiro, nascido no dia (02/07/1992) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hovhannes Sarafi an e de 
Beatriz Sarafi an. A pretendente: MARIA CAROLINA MOLINARI SOLDOVIERI, 
de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida no dia 
(23/04/1992) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Andrade, São Paulo 
- SP, fi lha de Djalmir Soldovieri e de Maria Patricia Basile Molinari Soldovieri. Obs.: 
Tendo sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da 
pretedente.

O pretendente: GUSTAVO COELHO, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, 
nascido no dia (28/01/1989) em São José - SC, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Geraldino Coelho e de Tânia Maria Prazeres Coelho. 
A pretendente: REBECA DOMINGUES SANCHES MEDINA, de nacionalidade 
brasileira, jornalista, solteira, nascida no dia (06/04/1991) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cândido Medina e de 
Simone Domingues Sanches.

O pretendente: FERNANDO LUIZ SONODA WADA, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido no dia (05/02/1984) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Newton Luiz Shuzo Wada 
e de Elza Fumika Sonoda Wada. A pretendente: MÔNICA DINIZ DE ARAUJO, de 
nacionalidade brasileira, psicóloga, solteira, nascida no dia (09/03/1990) em Guarulhos 
- SP, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de João 
Bosco de Araujo e de Maria de Lourdes Nunes Fernandes Araujo.

O pretendente: EDUARDO IGOR JOSÉ SOARES E SILVA, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido no dia (13/08/1981) em Rio de Janeiro - RJ, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto José da Silva e de 
Maria Aparecida Valente Soares da Silva. A pretendente: CAROLINA SCHMULEVITCH 
LIGABUE, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia (14/04/1975) 
em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Flavio Antonio Simões Ligabue e de Eliana Schmulevitch Ligabue.

O pretendente: JORDI JENE PLA, de nacionalidade espanhola, engenheiro, solteiro, 
nascido no dia (24/04/1970) em Espanha, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rafael Jene Villagrasa e de Josefa Pla Gimeno. A pretendente: 
ALINE FABIOLA DA SILVA SINFRONIO, de nacionalidade brasileira, engenheira, 
solteira, nascida no dia (04/09/1983) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Sinfronio e de Elaine Aparecida da Silva 
Sinfronio.

O pretendente: MARCO TÚLIO RODRIGUES PIRES, de nacionalidade brasileiro, 
jornalista, solteiro, nascido no dia (29/03/1984) em Belo Horizonte - MG, residente e 
domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Amaral Pires 
e de Rogeria Rodrigues Lemos Pires. A pretendente: NATALIA PASSOS MAZOTTE 
CORTEZ, de nacionalidade brasileira, jornalista, divorciada, nascida no dia (07/05/1986) 
em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha 
de Júlio Cesar Mazotte Cortez e de Rose Helouise Passos.

O pretendente: LUCAS PASSIANI ALTIERI, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido no dia (19/01/1991) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no 
Jardim Regina, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Altieri e de Denise Passiani Altieri. A 
pretendente: THABATA GOMES SORGIACOMO, de nacionalidade brasileira, estilista, 
solteira, nascida no dia (18/07/1988) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Eduardo Costa Sorgiacomo e de Nilta Gomes 
Sorgiacomo. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de Proclamas ao Subdistrito de 
residencia do pretedente.

Corrida, que atrai milhões de turistas, será neste domingo (1).
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Especial

A taxa de mortalidade por câncer de pulmão entre as 
mulheres brasileiras vai encerrar uma tendência 
histórica de elevação em 2030 e estabilizar-se. 

A consequência direta desse cenário é a diminuição 
da prevalência do tabagismo na população feminina, 
resultado das ações da Política Nacional de Controle 
do Tabaco. 

Essa estimativa integra o estudo inédito “A curva 
epidêmica do tabaco no Brasil: para onde estamos 
indo?”, lançado ontem (29), data em que comemora-se 
o 'Dia Nacional de Combate ao Fumo', pelo Ministério 
da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (INCA). O 
estudo apresenta as tendências temporais da taxa de 

mortalidade por câncer de pulmão observadas de 1980 
a 2017 e estimadas até 2040.

O estudo aponta que a taxa de mortalidade por câncer 
de pulmão entre os homens continua a cair e deve man-
ter essa tendência nos próximos anos, também reflexo 
da redução da prevalência de fumantes incentivada 
pelas ações de controle do tabagismo. Entre a popu-
lação masculina, a taxa de mortalidade por câncer de 
pulmão subiu continuamente desde o início da década 
de 80, estabilizou-se a partir de meados dos anos 90 e 
começou a cair em 2005.

Os pesquisadores calcularam a taxa de mortalidade 
por câncer de pulmão padronizada por idade (parâmetro 
usado mundialmente) de 1980 a 2017 e estimaram sua 
evolução até 2040, separadamente, para homens e mu-
lheres. “O estudo confirma o que já sabíamos: a redução 

Mortes por câncer de pulmão entre 
mulheres deve estabilizar em 2030

Estudo inédito do Inca e Ministério da Saúde aponta fi m na tendência histórica de elevação nas taxas de mortalidade por 
esse tipo de câncer entre mulheres brasileiras

do tabagismo salva vidas. 
Nosso programa de controle 
do tabagismo é um êxito, 
mas precisamos avançar, 
principalmente nas medidas 
de prevenção à iniciação do 
tabagismo entre os jovens”, 
conclui a chefe da Divisão 
de Pesquisa Populacional 
do INCA e também autora 
do estudo, Liz Almeida.

A taxa de mortalidade por 
câncer de pulmão entre os 
homens sempre foi superior 
à verificada entre as mulhe-
res. No entanto, como desde 
2005 a taxa entre os homens 
está caindo e a entre as mu-
lheres subindo, as curvas es-
tão se aproximando. A razão 
entre a mortalidade homem/
mulher diminuiu de 3,6 em 
1980 para 1,7 em 2017.

O tabagismo é a principal causa para o desenvolvi-
mento do câncer de pulmão, responsável por mais de 
dois terços das mortes por essa doença no mundo. No 
Brasil, o câncer de pulmão, que abrange tumores na 
traqueia, brônquios e pulmões, é o tipo que mais mata 
homens e o segundo que mais mata mulheres, depois 
do câncer de mama. 

Dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM), do Ministério da Saúde, mostram que mais de 27 
mil pessoas foram a óbito em 2017 devido a essa causa. 
Os impactos da diminuição do número de fumantes na 
redução da mortalidade por câncer de pulmão demoram 
décadas para serem percebidos, porque um fumante 
leva de 20 a 30 anos para desenvolver a doença.

Os resultados apontados no estudo "A curva epidêmica 
do tabaco no Brasil: para onde estamos indo?” estão 
em consonância com os dados do Sistema de Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da 
Saúde. De acordo com o Vigitel, nos últimos 12 anos, a 
população entrevistada reduziu em 40% o consumo do 
tabaco, o que reforça a tendência nacional observada, 

ano após ano, de queda 
constante desse hábito 
nocivo à saúde. 

A pesquisa revela que, 
em 2018, 9,3% dos bra-
sileiros afirmaram ter o 
hábito de fumar. Em 2006, 
ano da primeira edição do 
Vigitel, esse índice era de 
15,6%. No ano passado, as 
mulheres se destacaram 
por serem as que menos 
fumaram, com índice de 
6,9%, ou seja, quase a 
metade dos homens, com 
12,1%.

No Brasil, a redução 
do consumo do tabaco é 
resultado de uma série de 
ações do Governo Fede-
ral. No que diz respeito 
ao oferecimento de ajuda 
para a cessação do fumo 
- que é o foco do 7º Re-
latório -, o Ministério da 

Saúde iniciou seus esforços e compromissos na década 
de 1990, quando o INCA capacitou os profissionais dos 
estados e dos municípios para estarem aptos a realizar 
o tratamento no SUS.

Outra ação importante foi a legislação antifumo que 
proibiu o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, 
cachimbos e outros produtos fumígenos, derivados ou 
não do tabaco, em locais de uso coletivo, públicos ou 
privados - mesmo que o ambiente esteja só parcialmente 
fechado por uma parede, divisória, teto ou até toldo. Os 
narguilés também foram incluídos na proibição.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento 
gratuito para quem deseja parar de fumar, com medi-
camentos como adesivos, pastilhas, gomas de mascar 
(terapia de reposição de nicotina) e bupropiona. Entre 
2005 e 2016, quase 1,6 milhão de brasileiros realizaram 
o tratamento de cessação do tabaco na rede pública de 
saúde, segundo o INCA. 

Além disso, a população conta, desde 2001, com um 
serviço telefônico nacional para tirar dúvidas, cujo nú-
mero (Disque Saúde 136) deve estar obrigatoriamente 
estampado no rótulo frontal de todos os maços de 
cigarros. Só em 2018, mais de 140 mil fumantes inicia-
ram esses tratamentos em uma das 4 mil unidades de 
saúde da rede pública aptas a ofertar esse serviço. Para 
saber onde procurar atendimento, a população deve ir 
aos centros/postos de saúde ou à Secretaria de Saúde 
do município para informações sobre locais e horários 
de tratamento.

Fonte: Natália, da Agência Saúde, com a Assessoria de Imprensa do INCA.
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