
Demócritos e 
Heráclitos

Demócrito e Heráclito, 
dois grandes filósofos, 
tinham concepções 
diferentes sobre a 
condição humana

O primeiro ridiculariza-
va a vida e o homem. 
Só aparecia em pú-

blico com um ar arrogante 
e zombeteiro; o segundo, ao 
contrário, tinha compaixão 
pelo ser humano, demons-
trando solidariedade com seu 
semblante sempre entristeci-
do e os olhos marejados de 
lágrimas.

Nos últimos tempos, a 
índole de Demócrito tem 
povoado os espaços nacio-
nais, com uma verve cheia 
de malícias em defesa de 
posições extremadas, e que 
resulta em um processo de 
flechadas recíprocas entre 
grupos da sociedade. Já os 
valores humanos são des-
prezados ou colocados em 
segundo plano. O clima de 
emboscada permanente que 
acirra os ânimos vai cada vez 
mais aumentando a distância 
entre o território, o País e a 
Nação.

Expliquemos. O território é 
o porte continental que abri-
ga nossas belezas e riquezas 
naturais. O território não tem 
alma, é um diamante bruto. 
Lapidado por leis, códigos, 
processos, habitado por 
pessoas, e governado por 
representantes do poder 
popular, adquire o status de 
País. Mas a Nação continua 
ainda muito distante. Pois a 
Nação é um ente com alma, é 
o espaço dos direitos, deveres 
e seus atributos: o civismo, 
a solidariedade, a justiça, o 
desenvolvimento, a liberda-
de, a ordem, a democracia, 
a autoridade, a cultura, a 
soberania e a cidadania. 

E o que vemos na paisa-
gem? Milhões de brasileiros, 
em seus espaços, mais se as-
semelham a incrustações de 
conchas em rochedos brutos, 
assolados por tempestades 
e furacões. É o desemprego 
em massa; são as doenças, 
algumas de séculos passados, 
que nos assolam, e outras, de 
nomes estranhos que aqui 
aportam trazendo medo; é a 
autoridade máxima que con-
voca o povo a atirar pedras 
nas instituições, incentivan-
do a batalhas nas ruas; são as 
nossas Forças Armadas, que 
se recolhem ao silêncio em 
vez de proclamar sua crença 
na ordem democrática; são 
xingamentos em cadeia con-
tra meios de comunicação e 
jornalistas, alguns recheados 
de baixo calão. 

A esperança vira um ponti-
nho aceso nos céus. Não por 
acaso, o clima de faroeste 
transpira violência, aqui e ali, 
com estranhas armas (em-
pilhadeiras, por exemplo), 
e cowboys exibindo suas 
cartucheiras cheinhas de 

balas, alguns com o selo de 
milicianos pregados na testa. 
Onde já se viu, gente de Deus, 
policiais fazendo motim? Não 
por acaso, a poeira tórrida 
do território vai obnubilando 
o desenho de civismo que 
habita a Pátria, esse sonho 
que teima em permanecer 
na consciência dos homens 
de bem.

E assim o país vai se lo-
cupletando de Demócritos, 
apesar da imensa carência 
de Heráclitos.  Quem ouviu, 
nos últimos tempos, um grito 
de “Viva o Congresso”? Mas é 
ali que vicejam as condições 
para a grandeza da Nação. 
Quem acha que os impostos e 
tributos estão diminuindo? O 
que se ouve, com certa inten-
sidade, é uma voz cavernosa 
que promete a ressurreição 
de malfadada CPMF. A obso-
leta legislação trabalhista da 
era getulista até foi mudada, 
mas há guerreiros da maldade 
que teimam em querê-la de 
volta. 

Quem acredita que a violên-
cia está diminuindo? O Ceará 
até parece um abatedouro de 
pessoas. Alguém acha que 
professores e alunos estão 
satisfeitos com as condições 
de ensino ou com a gestão 
de um ministro que passa 
o tempo azucrinando quem 
não concorda com suas ex-
travagâncias? Que felizardo 
consegue encontrar uma 
bandeira brasileira para 
adquirir antes da bandeira 
de qualquer grande time 
de futebol? Quem acha que 
o PIBF – Produto Interno 
Bruto da Felicidade – está 
crescendo?

O tom do mundo, escre-
veu Montesquieu em Meus 
Pensamentos, consiste muito 
em falar de bagatelas como 
se fossem coisas sérias, e de 
coisas sérias como se fossem 
bagatelas. Pois é, quantas 
autoridades não fazem essa 
inversão, tentando amaciar o 
cotidiano com pitadas de riso, 
mesmo que a estação do ano 
seja repleta de dor e angústia? 
Tem muita gente debochando 
com coisas sérias da política, 
inclusive gente estrelada. 

Será que o interesse co-
mum, em nossas plagas, não 
passa de abstração? Que sau-
dades dos tempos bucólicos, 
aqueles idos em que homens, 
simples em seus costumes e 
firmes nas crenças, cultiva-
vam a solidariedade, as lem-
branças dos antepassados, o 
amor paternal, o amor filial, 
o respeito aos mais velhos, 
enfim, uma bagagem de vida 
descomplicada que propor-
cionava aos cidadãos certa 
doçura de viver. 

Hoje, vivemos sob o signo 
da radicalização, das ameaças 
e do medo.

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

político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)
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Máscaras e 
álcool em gel 
têm alta nas 
vendas 

Dados levantados pelo 
Farmácias APP mostram 
que o volume de vendas 
dos itens teve crescimento 
de 117% e 53%, respec-
tivamente. Atentos ao 
alcance global do corona-
vírus, brasileiros têm se 
mostrado preocupados 
com a epidemia chinesa 
e já buscam métodos de 
prevenção. As vendas de 
máscaras e álcool em gel 
refletem essa tendência, 
com alta exponencial em 
janeiro deste ano em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado.

Nesse sentido, as másca-
ras de proteção registraram 
aumento de 117% no volu-
me de vendas e, analisando 
o faturamento, a alta foi de 
113% em relação a janeiro 
de 2019. Os resultados 
apresentados seguem a 
tendência de alta já regis-
trada em 2019, acrescida 
do coronavírus. “No ano 
passado, esses itens re-
gistraram crescimento de 
12%. Somando este dado 
com a epidemia do coro-
navírus, as vendas foram 
impulsionadas, atingindo 
este aumento tão significa-
tivo”, explica a companhia.

Outra importante cate-
goria de itens de preven-
ção, a dos antissépticos 
para as mãos, também 
teve aumento expressivo 
comparado ao primeiro 
mês do ano passado, com 
alta nas vendas de 53%. A 
companhia afirma que um 
fator foi essencial para a 
alta: a queda do mercado 
em 2019. “O mercado teve 
variação negativa de 20% 
em 2019. Este ano, com 
o mercado abastecido e a 
repercussão da epidemia, 
as vendas desses itens 
foram impulsionadas e, 
por isso, a variação foi tão 
expressiva”, conclui. Fonte 
e mais informações: (www.
farmaciasapp.com.br).

O percentual de famílias 
que relataram ter dívidas 
alcançou 65,1% em feve-
reiro, com recuo em rela-
ção aos 65,3% observados 
em janeiro de 2020 e aos 
65,6% registrados em de-
zembro de 2019, segundo 
dados da Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), 
da Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC). 
A proporção de famílias 
com contas em atraso au-
mentou em fevereiro, na 
comparação com janeiro, 
passando de 23,8% para 
24,1%, e teve alta tam-
bém na comparação com 
fevereiro de 2019, quando 
totalizava 23,1%. 

Já o percentual de famí-
lias que declararam não 
ter condições de pagar 
suas contas ou dívidas em 
atraso e que, portanto, per-
maneceriam inadimplentes 
apresentou ligeira alta na 
comparação mensal, pas-
sando de 9,6% em janeiro 
de 2020 para 9,7% do total 
em fevereiro. O presidente 
da CNC, José Roberto Ta-

A proporção de famílias com contas em atraso 
aumentou em fevereiro.
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Uma solução para ges-
tores que vão iniciar 
negócios, planejar 

reestruturação ou traçar 
metas para evitar uma que-
bra pode ser a terceirização 
financeira: o administrador 
dedica sua atenção às áreas 
essenciais do empreendi-
mento, como planejamento 
estratégico e crescimento. 
A redução de custo passa 
dos 30% ao mês, segundo 
especialistas.

Segundo Francisco Fi-
gueiredo, gestor da Pacífico 
Contabilidade e Consultoria 
Financeira, um gasto men-
sal com funcionário júnior 
do setor chega a R$ 3.000. 
Contratar o serviço tercei-
rizado pode gerar redução 
de custos em 33% ao mês. 
“Costuma ser cobrado um 
valor médio de R$2 mil a R$3 
mil para uma mão de obra 

Contratar o serviço terceirizado pode gerar redução 
de custos em 33% ao mês.
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Vaticano abre arquivos 
sobre papa Pio XII e nazismo

O Vaticano abriu ontem (2) os arquivos secretos relativos ao 
pontificado de Pio XII (1939-1958), acusado de não ter se oposto 
à perseguição de judeus pelos nazistas. A iniciativa havia sido 
anunciada pelo papa Francisco há cerca de um ano, e a data foi 
escolhida por marcar o aniversário da eleição de Eugenio Pacelli 
para o trono de Pedro. 

Pio XII é acusado de ter se omitido perante os horrores do 
Holocausto, especialmente por não ter condenado publicamente 
a matança de judeus na Segunda Guerra Mundial. Já o Vaticano 
alega que Pacelli promoveu uma diplomacia de bastidores para 
salvar o maior número possível de pessoas, inclusive abrigando 
judeus em igrejas e conventos na Itália.

"A figura do Papa emerge em toda a sua grandeza, como 
defensor da humanidade e autêntico pastor universal. Pacelli 
foi um diplomata corajoso. Como Papa, mostrou uma caridade 
ilimitada, nem sempre compreendida e compartilhada até mes-
mo dentro dos muros do Vaticano", disse o secretário para as 
Relações com Estados da Santa Sé, monsenhor Paul Gallagher, 
ao site Vatican News.

Segundo Gallagher, os arquivos evidenciarão os "esforços" de Pio 
XII para "salvar pessoas perseguidas e necessitados em perigo". 
"Emergirá, seguramente, também o ódio do nazismo contra a 
Igreja Católica e o próprio Papa", garantiu (ANSA).

Empresas podem economizar com 
terceirização do setor financeiro

É preciso ficar atento aos serviços prestados. "Checar se o profissional usa tecnologias em nuvem e se 
gera relatórios de resultados periodicamente sobre o negócio do cliente".

os relatórios de resultados 
da empresa, como fluxo de 
caixa, DRE, orçamento e 
outros", explica. O especia-
lista também sinaliza que a 
terceirização é interessante 
para pequenas e médias 
empresas.

Ao contratar, é preciso 
ficar atento aos serviços 
prestados. "Checar se o 
profissional usa tecnologias 
em nuvem (Conta Azul, 
por exemplo) é uma dica 
importante. Assim, o cliente 
pode acessar a plataforma 
do sistema financeiro com 
comodidade. Além disso, 
verificar se o prestador gera 
relatórios de resultados 
periodicamente sobre o ne-
gócio do cliente, como fluxo 
de caixa,orçamentos, etc". 
Fonte e mais informações: 
(www.pacificocontabilida-
de.com).

nível sênior. No mercado de 
trabalho, esse valor é pago 
para é para assistente ou 
analista, fora os encargos 
trabalhistas envolvidos na 
contratação CLT. Ou seja, 
a economia pode passar 
dos 33%”.

"A área financeira, por 

ser mais burocrática, passa 
a ser organizada por um 
profissional terceirizado. E é 
ele que fica responsável por 
toda organização de contas 
a pagar, contas a receber, 
conciliação bancária, emis-
são de notas fiscais e boletos 
e, principalmente, por gerar 

Caiu o percentual de endividados, 
mas inadimplência aumentou

dros, avalia que a tendência 
observada no endividamento 
geral das famílias confi-
gura uma perspectiva de 
aquecimento do consumo e 
observa que o aumento de 
alguns indicadores não deve 
ser visto, necessariamente, 
como negativo. 

“Embora tenha arrefecido 
nos últimos dois meses, 
o endividamento em alta 
está associado a condições 
mais favoráveis no mercado 
de crédito ao consumidor, 
impulsionado por fatores 
como a melhora recente 
do mercado de trabalho e 
a redução significativa das 

taxas de juros, o que per-
mite a queda do custo do 
crédito”, disse.

“A capacidade de paga-
mento é influenciada pela 
sazonalidade observada no 
primeiro trimestre, com 
gastos com impostos e 
taxas, matrícula e material 
escolar, além de reajustes 
de tarifas e serviços, o que 
implica um número maior 
de famílias que podem en-
contrar dificuldades para 
pagar as contas em dia 
nesse período”, explica a 
economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira (Gecom/CNC).

HOTEL MAJESTIC S.A.
CNPJ/MF nº 43.121.946/0001-19

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais - R$) 
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de 
Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Águas de Lindóia, Março de 2020.                           A Administração

Nota 1 - Contexto Operacional: A Sociedade iniciou suas atividades em 
fevereiro de 1973, tendo como objeto social a prestação de serviços de Ho-
telaria. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As De-
monstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
incluem os pronunciamentos técnicos, interpretações técnicas e orientações 
técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e es-
tão apresentadas em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações 
(Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09). 

Diretoria 
José Artur Bernardi - Diretor

Contador - Arnaldo Pastorin Júnior - CRC - CT 1SP 222.245/O-9

          2019          2018
Passivo Circulante 3.236.556 3.327.854
Fornecedores 321.883 438.976
Empréstimos e Financiamentos 147.802 14.353
Salários e Encargos Sociais 727.390 669.456
Impostos e Contribuições 116.288 116.344
Provisão para I.R.P.J. / CSL 349 888
Adiantamentos de Terceiros 1.920.490 2.085.457
Outras Contas 2.353 2.379
Não Circulante 18.924 23.755
Impostos e Contribuições Parcelados 18.924 23.755
Patrimônio Líquido 8.901.296 9.135.538
Capital Social 3.500.000 3.500.000
Reservas de Capital 183.347 267.302
Reservas de Lucros 5.217.949 5.368.237
Total Passivo 12.156.776 12.487.147

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

          2019          2018
Ativo Circulante  3.037.396 3.505.426
Caixa e Equivalentes de Caixa 400.875 1.031.037
Duplicatas a Receber - Clientes 792.812 638.894
Impostos e Contribuições a Recuperar 36.646 31.339
Estoques 1.761.492 1.784.883
Adiantamentos 27.374 2.800
Despesas de Exercícios Seguintes 18.198 16.474
Não Circulante 9.119.380 8.981.721
Realizável a Longo Prazo 40.554 3.379
Depósitos Judiciais 40.554 3.379
Investimentos 1.690.279 1.690.279
Participações Societárias 1.690.279 1.690.279
Imobilizado 7.376.178 7.272.160
Custo Histórico 10.633.642 10.260.594
( - ) Depreciações (3.257.465) (2.988.434)
Intangível 12.369 15.903
Custo Histórico 19.211 19.211
( - ) Amortizações (6.842) (3.307)
Total Ativo 12.156.776 12.487.147

Balanço Patrimonial

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

  Capital Reserva Reserva 
          social       legal     Lucros         Total
Saldos em 31/12/2017:  3.500.000   347.302   5.377.987   9.225.289 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  0,00   0,00  (9.750)  (9.750)  
Ações da Tesouraria  0,00   (80.000)   0,00  (80.000)
Saldos em 31/12/2018:  3.500.000   267.302   5.368.237   9.135.538 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  0,00   0,00   (150.689) (150.689)
Ajustes exercícios anteriores 0,00 0,00 402 402
Ações em Tesouraria   0,00   (83.955) 0,00  (83.955)
Saldos em 31/12/2019:  3.500.000   183.347   5.217.950   8.901.296 

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa         2019        2018
A - Atividades Operacionais (306.607) 13.456
Lucro Líquido Ajustado: 122.277 273.058
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (150.689) (9.750)
Resultado de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00
Ajustes Exercicios Anteriores 402 0,00
Depreciações e Amortizações 272.565 282.808
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo: (199.306) (1.164.179)
Duplicatas a Receber (153.918) (178.813)
Tributos a compensar (5.307) (4.371)
Depósitos e Cauções (37.175) (2.379)
Estoques 23.391 (973.845)
Adiantamentos (24.574) (2.800)
Despesas de Exercícios Seguintes (1.724) (1.972)
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo: (229.578) 904.577
Fornecedores (117.093) 56.379
Salários e encargos 57.934 78.557
Tributos a recolher (5.426) 17.277
Adiantamentos de Terceiros (164.967) 749.986
Outras (26) 2.379
 B- Atividades de Investimento  (373.048) (160.991)
Investimentos - Participação Societária 0,00 0,00
(Aquisições) / vendas de imobilizado e intangivel  (373.048)  (160.991)
 C- Atividades de Financiamento 49.493 (138.219)
Captação (pagamento) de empréstimos 133.448 (58.219)
D- Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C) (630.161) (285.755)
Saldo inicial do caixa 1.031.037 1.316.791
Saldo final do caixa 400.875 1.031.037
Variação no caixa (630.161) (285.755)

          2019          2018
Revenda de Mercadorias 166.741 49.298
Prestação de Serviços 15.714.035 14.326.206
Receita Operacional Bruta 15.880.775 14.375.503
(-) Impostos sobre Vendas e Devoluções (1.344.788) (1.252.349)
Receita Operacional Líquida 14.535.987 13.123.154
Custo dos Serviços Prestados / 
Produtos Revendidos (5.147.566) (4.213.504)
Lucro Bruto 9.388.421 8.909.650
Despesas Operacionais : (9.334.733) (8.658.646)
Despesas com Vendas (403.221) (363.584)
Despesas Gerais Administrativas (8.269.104) (7.552.173)
Despesas Tributárias (439.843) (460.082)
Depreciações / Amortizações (272.565) (282.808)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 50.000 0,00
Resultado das Operações (EBIT) 53.688 251.004
Efeitos Financeiros : (174.655) (124.749)
Receitas Financeiras 36.788 106.976
Despesas Financeiras (211.443) (231.724)
Lucro (Prejuízo) Operacional (120.967) 126.256
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL (120.967) 126.256
Provisão para Imposto de Renda (18.576) (93.651)
Provisão para Contribuição Social (11.146) (42.354)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (150.689) (9.750)

IPVA será devolvido aos 
proprietários de veículos roubados 

A Secretaria Estadual da Fazenda devolve R$ 
14.319.088,60 a proprietários que tiveram seus 
veículos roubados ou furtados em 2019 no Estado 
de São Paulo. O reembolso é referente à restituição 
proporcional do IPVA e beneficia os proprietários 
que haviam pago o imposto quando ocorreu o 
crime. O primeiro lote já está liberado para os 
proprietários que tiveram ocorrências registradas 
no 1º trimestre do ano passado. No total serão 
creditadas diferenças relativas a 35.049 veículos, 
distribuídas em quatro lotes liberados nos meses 

de março e abril. O contribuinte que tiver direito à 
devolução não precisa fazer nenhuma solicitação. 
Os valores ficarão à disposição do proprietário no 
Banco do Brasil durante dois anos e obedecerão ao 
calendário de restituição de acordo com a tabela 
abaixo. Acesse a área do IPVA em: (portal.fazenda.
sp.gov.br/ipva). Na barra à esquerda, clique no 
item Serviços e na lista apresentada clique no 
link “Consulta de restituição de veículo furtado 
e roubado neste Estado” Informe o Renavam e 
o número do boletim de ocorrência (AC/SFP).
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