
Página 5São Paulo, quinta-feira, 24 de maio de 2018

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-m

ai
/1

8

QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2018

ANTECIPAR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO
Empresa pode efetuar o pagamento da 1ª parcela do 13º salário apenas 
para um funcionário no mês de abril, sem estar vinculado ao recibo de 
férias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA NO DOMINGO E JÁ TIRA UMA FOLGA 
NA SEMANA, A EMPRESA PRECISA PAGAR HORA EXTRA DE 100% 
NO DOMINGO?

Colaborador com trabalho aos domingos, porém com folga por 
escala durante a semana, está em conformidade com lei 605/49. 
Assim, o trabalho nesse domingo não será pago a 100%, pois se 
trata de dia normal de trabalho.

DISPENSADA DE HOMOLOGAR
Dentro a nova legislação de trabalho, ainda há necessidade de fazer 
as homologações nas rescisões de contrato de trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS
Para contratação de deficiente físico quais os procedimentos que devem 
ser adotados pela empresa. Qual a jornada de trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR PARA TRABALHAR EM HORÁRIOS ALTERNADOS
No Regime de Tempo Parcial o funcionário contratado pode trabalhar em 
horários alternados, com jornada de 4 horas de segunda a quarta-feira, 
e de 6 horas na quinta e sexta-feira, perfazendo 24 horas semanais, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE PERCURSO
Funcionário sofreu acidente de moto quando retornava pra casa, em 
horário de almoço, quebrou a clavícula e o punho, terá direito a esta-
bilidade por se tratar de acidente de percurso? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Leilões

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: 12/06/2018  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 14/06/2018  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL 1: 

IMÓVEL 2:

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 
dia 12/06/2018, às 10:15 horas, e 2º Leilão dia 14/06/2018, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
FIDUCIANTE: ALL PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA  DEVEDOR: MARXTEL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA,  CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: IMÓVEL 1: 
1º leilão: R$ 775.000,00 (Setecentos e setenta e cinco mil reais) 2º leilão: R$ 466.974,00 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e quatro 
reais), IMÓVEL 2: 1º leilão: R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil) 2º leilão: R$ 328.873,12 (Trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e três 
reais e doze centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO 

ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

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: 29/05/2018  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 30/05/2018  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 29/05/2018, às 
10:10 horas, e 2º Leilão dia 30/05/2018, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES 
(A) FIDUCIANTES: FLAVIO LIBERATO DE MACEDO

LIA SOLEIDE SOARES DE SOUZA MACEDO
 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 

PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de 
reais) 2º leilão: R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0026708-35.2010.8.26.0100 (USUC 619). O(A) Doutor(a) Paulo Cesar Batista 
dos Santos , MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Maria Aparecida 
Leite Guimarães, Jonas Araújo Guimarães, Dulce Leite Silva, José Silva, Ângela Cleonice Leite 
Cardoso, Horácio Belinck Cardoso, Celina Leite Prado, Jonathas da Silva Prado, Antônio Marcio 
Nogueira Leite, Edith Nogueira Leite, Odila Perez Leite, Marcus Perez Leite, Paulo Jaraguá Coelho 
Lepage, Eloide José Rufino, Rosangela Amaral Leite, Gilberto Vieira Nunes, Maria Raimunda 
Nunes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manoel Cícero Gomes, ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Ernest Renan, nº 428 Paraisópolis 30º 
Subdistrito Ibirapuera - São Paulo SP, com área de 234,90 m², contribuintes nºs 170.145.0004-9 e 
170.145.0017-0 em área maior, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

AGRO QUÍMICA MARINGÁ S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 – NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 24.04.2018.
1-Data, Hora e Local: Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito , às 11:30 (onze horas e trinta
minutos), em sua sede social, à Rua Álvares Cabral n° 1210 Bairro Serraria, Diadema, Estado de São Paulo, CEP
09980-160. 2-Convocação e Publicações: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto
no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram publicadas
nas edições do dia 29 de março de 2018 no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal Empresas & Negócios.
3-Presença: Foi verificada a presença de Acionistas, representando a totalidade do Capital Social, conforme registro
em Livro próprio. 4-Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. 5-Ordem do Dia da
Assembleia Geral Ordinaria: A) Tomada de contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31/12/2017. B) Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício; C) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Aprovada a lavratura
da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º da lei nº 6.404/76. Todas as matérias
da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação. A) Foram examinados, discutidas e aprovadas, pela unanimida-
de de votos presentes, sem ressalvas as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia
referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. B) Foi aprovada a proposta da Diretoria da destinação
do lucro líquido do exercício de 2017, no valor de R$ 14.260.126,94 (Quatorze milhões, duzentos e sessenta mil, cento
e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos); da seguinte forma: B.1) Reserva Legal R$ 508.006,35 (Quinhentos
e oito mil, seis reais e trinta e cinco centavos); B.2) Reserva de Lucros R$ 9.652.120,59 (Nove milhões, seiscentos e
cinquenta e dois mil, cento e vinte reais e cinquenta e nove centavos). Todo o lucro foi retido, não havendo distribuição
de dividendos; C) Foi ratificado o valor de Juros Remuneratório sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 4.100.000,00
(Quatro milhões e cem mil reais). 6-Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinaria: A) Alteração do estado civil
do diretor Zaki Douek; B) Reeleição da Diretoria para o próximo triênio 2018 a 2021. Deliberações: Foi aprovada a
lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Todas as matérias
da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimi-
dade. A) O diretor Zaki Douek, teve seu estado civil alterado conforme Certidão de Casamento de 14/04/2018, que
passou a configurar como casado posteriormente à Lei 6515/77, pelo regime de comunhão parcial de bens. B) Por
unanimidade de votos e sem restrições os acionistas deliberaram o seguinte: Aprovar os diretores reeleitos para o triênio
que inicia em 01/07/2018 e termina em 30/06/2021, os seguintes diretores: Diretor Superintendente: Jacques Mosseri,
brasileiro, viúvo, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.331.424-2 SSP/SP e CPF/MF nº 059.031.068-
20, residente e domiciliado na Rua Dr. Brasilio Machado, nº 263, 13º andar, apartamento. 131, Bairro Santa Cecília,
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01230-010; Diretor Financeiro: Umberto Silvio Mosseri, italiano, casado posterior-
mente à Lei 6515/77, pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RNE W130.658-Y/CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF nº 937.935.708-78, residente e domiciliado na Rua Tupi, nº
819, 12º andar, apartamento 121, Bairro Santa Cecília, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01233-001; Diretora
Adjunta: Ilana Mosseri Kaufman, brasileira, casada posteriormente à Lei 6515/77, pelo regime de comunhão parcial de
bens, biomédica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.369.901-3 SSP/SP e CPF/MF nº 075.232.028-96, resi-
dente e domiciliada na Rua Dr. Brasilio Machado, nº 444, 13º andar, Bairro Santa Cecilia, São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 01230-010; Diretor Gerente: Thiago Jacques Mosseri, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 30.784.990-9 SSP/SP e CPF/MF Nº 340.768.728-19, residente e domiciliado
na Rua Tupi, nº 819, apartamento. 121, Bairro Santa Cecília, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01233-001. e
renomeado para o cargo de Diretor de Operações: Zaki Douek, italiano, casado posteriormente à Lei 6515/77, pelo
regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE nº W447959-W/CGPI/
DIREX/DPF e CPF/MF nº 043.283.288-24, residente e domiciliado na Rua Pascal, nº 1629, apartamento. 42, Vila
Aeroporto, Bairro Campo Belo, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04616-005. Os diretores reeleitos e
renomeado, declaram sob pena da Lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impe-
çam de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os pre-
sente assinada: Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques Mosseri; Umberto Silvio
Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques
Mosseri; Martina Mosseri Scatigno, pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri, pp. Umberto Silvio Mosseri; Raphael
Mosseri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman, pp. Ilana Mosseri Kaufman e Thali Mosseri Kaufman, pp. Ilana Mosseri
Kaufman; Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri: Secretario da Mesa: Edson Cordeiro Neves. Diadema, 24 de
abril de 2018. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri;
Diretores Reeleitos e Renomeado: Jacques Mosseri – Diretor Superintendente, Umberto Silvio Mosseri – Diretor
Financeiro, Ilana Mosseri Kaufman – Diretora Adjunta, Thiago Jacques Mosseri – Diretor Gerente e Zaki Douek –
Diretor de Operações. JUCESP nº 226.881/18-0 em 16/05/2018. Flavia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ativo     31.12.2017     31.12.2016
Ativo Circulante
 Disponibilidades  3,64  0,87
 Outros Créditos  5.036.725,39  5.036.725,39
Total do Ativo Circulante  5.036.729,03  5.036.726,26
Ativo Não Circulante
 Créditos de Controladas e Coligadas  55.556.790,87  55.341.360,22
 Depósitos Judiciais  60.028,38  60.028,38
 Total do Ativo Não Circulante  55.616.819,25  55.401.388,60
Total Geral do Ativo  60.653.548,28  60.438.114,86

Passivo     31.12.2017     31.12.2016
Passivo Circulante
 Obrigações Tributárias –  2.808,10
 Emprestimos de Terceiros       418.444,12      194.555,58
Total do Passivo Circulante  418.444,12  197.363,68
Passivo Não Circulante
 Emprestimos com Coligadas  14.874.476,88  14.874.476,88
Total do Passivo Não Circulante  14.874.476,88  14.874.476,88
Patrimônio Líquido
 Capital Social  51.157.321,00  51.157.321,00
 Lucros/Prejuízos Acumulados  (5.796.693,72)  (5.791.046,70)
Total do Patrimônio Líquido  45.360.627,28  45.366.274,30
Total Geral do Passivo  60.653.548,28  60.438.114,86

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2.017 - Em reais

PADO COBRANÇAS S/A
C.N.P.J : Nº 09.252.451/0001-90

Relatório da Administração
Prezados Senhores: Submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Instituições Financeiras, e a Sociedade em Geral, As
Demonstrações Financeiras da Pado Cobranças S/A, referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.                                          A Administração

Demonstração do Resultado do Exercício - Em Reais
   31.12.2017   31.12.2016

Despesas/ Receitas Operacionais  (5.647,02)  22.542,39
 Despesas Administrativas e Comerciais  (4.007,16)  (3.946,56)
 Despesas Financeiras  (1.639,86)  (4.712,20)
 (+) Receitas Financeiras –  31.201,15
Lucro (Prejuizo) Operacional  (5.647,02)  22.542,39
Resultado do Exercício Antes I.R. e C.S.L.L.  (5.647,02)  22.542,39
 Provisão para Imposto de Renda  –  (4.680,17)
 Provisão para Contribuição Social –  (2.808,10)
Lucro (Prejuízo) do Período     (5.647,02)     15.054,12
Resultado Líquido por lote de 1.000 ações  (0,11)  0,30

Demonstração do Fluxo de Caixa - Indireto - Em reais
Atividades Operacionais    31.12.2017   31.12.2016
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício  (5.647,02)  15.054,12
Variação nos Ativos e Passivos
Créditos com Acionistas Controladas
 e Coligadas  (215.430,65)  –
 Obrigações Tributárias  (5.616,20)  (7.488,27)
Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais  (226.693,87)  7.565,85
 Impostos Pagos sobre o Lucro       2.808,10      7.488,27
Variação das Atividades Operacionais  (223.885,77)  15.054,12
Atividades de Investimentos
Variação das Atividades Investimentos – –
Atividades de Financiamentos
 Emprestimos de Terceiros    223.888,54                –
Variação das Atividades de Financiamentos  2,77  15.054,12
Disponibilidades
 Inicio do exercício  0,87  553.165,17
 Fim do exercício             3,64            0,87
Variação Líquida das Disponibilidades  2,77 (553.164,30)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
 01 - Contexto Operacional: A Pado Cobranças S/A., foi constituída em 16
de Outubro de 2.007 com registro na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob nº 35.300.348.494, com sede na cidade de São Paulo-SP, tem
por objetivo mercantil a atividades de cobranças e informações cadastrais.
02. Diretrizes Contábeis: a) - As demonstrações financeiras foram elabo-
radas em obediência aos preceitos da legislação comercial; aos preceitos
da Leis das Sociedades Anônimas, e aos princípios de contabilidade geral-
mente aceitos. b) - O resultado é apurado em obediência ao regime de com-
petência de exercícios. c) O Capital Social subscrito é de R$ 51.157.321,00
(Cinquenta e um milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e
um reais), representado por 51.157.321 (Cinquenta e um milhões, cento e
cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e um) quotas no valor nominal de R$
1,00 (um real) cada em moeda corrente, sendo totalmente integralizados. d)
- A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e
desfavoráves entre o final do período contábil e a data da aprovação das
Demonstrações contábeis 03. Dividendos Propostos: Conforme estabeleci-
do em seu estatuto a empresa distribui o percentual mínimo obrigatório.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em reais
Capital Realizado
          Autorizado Lucro do

Descrição      Capital Social       Exercício              Total
 Saldo em 31.12.2016  51.157.321,00  (5.791.046,70)  45.366.274,30
 Resultado do Exercício: –  (5.647,02)  (5.647,02)
 Saldo em 31.12.2017  51.157.321,00  (5.796.693,72)  45.360.627,28

Demonstração do Resultado Abrangente - Em Reais
 Descrição 31.12.2017 31.12.2016
 Lucro Liquido Período  (5.647,02)  15.054,12
 Outros Resultados Abrangentes – –
 Total Resultado Abrangente  (5.647,02)  15.054,12

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2.017.
Andrea Nora Felicitas Gardemann - Diretor

Renato Foltran Junior -  Contador - CRC-SP 1PR 018.177/O-7

ATACADÃO S.A.  –  Companhia Aberta - CVM nº 24171
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/02/2018
01.  Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”) se reuniram em 27/02/2018 
às 15h30 (horário de Paris), na sede social do Carrefour S.A., localizada na 33 Avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França. 
02. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração nos 
termos do artigo 16, § único e artigo 20, § 7º, do Estatuto Social da Companhia. 03. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; 
Secretário: Rafael Lopes Segatelli. 04. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: 1) aprovação da versão completa da ata da 
Reunião do Conselho de Administração realizada 08/12/2017; 2) confirmação da nomeação do Sr. Noël Frédéric Georges Prioux para 
o cargo de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil; 3) aprovação do registro do aumento de capital, dentro do capital autorizado, 
devido ao exercício de opções de compra de ações; 4) Demonstrações Financeiras de 2017: a) relatório do Presidente do Comitê de 
Auditoria Estatutário em relação à reunião do Comitê de Auditoria realizada em 27/02/2018; b) manifestação acerca do relatório da adminis-
tração da Diretoria Estatutária e sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia; c) Relatório e Opinião dos Auditores Externos; d)reco-
mendação de aprovação pelos acionistas das Demonstrações Financeiras de 2017; e) recomendação de aprovação pelos acionistas da desti-
nação do lucro líquido para o exercício social findo em 31/12/2017 e a distribuição de dividendos; f) decisão sobre o pagamento de juros so-
bre o capital próprio; e g) revisão da minuta da divulgação de resultados; 5) Assembleia Geral de Acionistas: a) aprovar a convocação da 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”); b) tomar ciência da designação do Presidente da AGOE; c) relato do 
Presidente do Comitê de Recursos Humanos em relação à reunião do Comitê de Recursos Humanos realizada em 27/02/2018; d) aprovar a lis-
ta de candidatos aos cargos de membros do Conselho de Administração; e e) aprovar o limite da remuneração global anual dos administrado-
res, a ser submetido para aprovação da AGOE; 6) Orçamento e plano de Financiamento: a) relatório do Presidente do Comitê de Estratégia 
em relação à reunião do Comitê de Estratégia, realizada em 27/02/2018; b) aprovação do orçamento de 2018; c) atualização do plano de fi-
nanciamento de 2018; 7) Outras matérias. 05. Deliberações por unanimidade: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, 
os conselheiros: 1) aprovaram a ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08/12/2017, conforme minuta enviada aos mem-
bros do Conselho de Administração para análise; 2) confirmaram a eleição do Sr. Noël Frédéric Georges Prioux como Diretor-Presidente - 
Grupo Carrefour Brasil, o qual foi anteriormente nomeado para referido cargo em conformidade com a ata de Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 21/09/2017, arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob em 09/11/2017, sob 
nº 507.979/17-5. O Sr. Noël Frédéric Georges Prioux será investido no cargo após assinar (i) declaração atestando que possui as qualifica-
ções necessárias e atende aos requisitos estabelecidos no artigo 147 e seus parágrafos da Lei das Sociedades por Ações para assumir o cargo e 
que não há qualquer restrição legal que impeça a sua eleição, conforme estabelecido na Instrução CVM nº 367/02; e (ii) o termo de posse, no 
livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração; 3) aprovaram a averbação, nos termos dos artigos 166, inciso III, § 1º da Lei de 
Sociedades por Ações, do aumento do capital social da Companhia, dentro do capital social autorizado, no valor total de R$ 7.176.592,80, 
em moeda corrente nacional, mediante a emissão de 613.384 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com o va-
lor de emissão de R$ 11,70 por ação, em função do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações 
da Companhia (Outorga Única). As ações foram totalmente subscritas conforme os boletins de subscrição celebrados perante o banco deposi-
tário das ações escriturais da Companhia, possuindo os mesmos direitos que aqueles detidos por outros acionistas da Companhia e tendo a 
capacidade de participar em igualdade de condições com as ações atualmente existentes em todos os benefícios, incluindo recebimento de 
dividendos e remuneração de capital eventualmente aprovadas pela Companhia a partir da data de subscrição. Considerando-se o aumento de 
capital social aprovado acima, excluindo o direito de preferência dos outros acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171, § 3º da Lei 
das Sociedades por Ações, o capital social da Companhia é aumentado de R$ 7.599.117.647,53 para R$ 7.606.294.240,33, representado por 
1.981.572.326 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; 4) em relação às Demonstrações Financeiras de 2017, os 
membros do Conselho de Administração, de acordo com a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário: (a) revisaram e recomendaram a 
aprovação do relatório da administração elaborado pela Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 
31/12/2017 e sua submissão para aprovação pela Assembleia Geral Ordinária (“AGO); (b) Tomaram conhecimento do Relatório e Opinião dos 
Auditores Externos; (c) revisaram e aprovaram a Proposta da Diretoria para destinação do resultado do lucro líquido para o exercício social 
encerrado em 31/12/2017; e (d) aprovaram um plano para pagamento de juros sobre capital próprio durante o ano de 2018, em um valor to-
tal de R$ 317.000.000,00. Parte deste valor total será objeto da proposta de destinação do lucro líquido ajustado a ser submetido à AGO de 
forma que os juros sobre o capital a serem declarados na AGO sejam imputados aos dividendos referentes ao lucro líquido do exercício social 
encerrado em 31/12/2017. Os valores remanescentes serão deliberados em uma ou mais reuniões do Conselho de Administração a serem rea-
lizadas no transcorrer do ano de 2018; 5) (a) aprovaram a convocação de uma AGOE com a seguinte agenda (a.1) revisar as contas da admi-
nistração, bem como para examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2017; (a.2) com base 
na proposta apresentada pela administração, deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31/12/2017 e a distri-
buição de dividendos; (a.3) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos, decidir se os candidatos 
para o cargo de membros do Conselho de Administração são independentes e eleger os membros do Conselho de Administração; (a.4) definir a 
remuneração global anual dos administradores; (a.5) alterar o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscri-
to e integralizado da Companhia; (b) Tomaram conhecimento da designação do Sr. Noël Frédéric Georges Prioux para servir como presidente 
da AGOE, conforme realizada pelo Presidente do Conselho de Administração; (c) com base no relatório e recomendações do Comitê de 
Recursos Humanos, aprovaram a lista de candidatos que serão indicados para membros do Conselho de Administração, como segue: 
Nome: Matthieu Dominique Marie Malige; Cargo: Presidente do Conselho de Administração; Franck Emile Tassan - Vice-Presidente do 
Conselho de Administração; Jacques Dominique Ehrmann - Membro do Conselho de Administração; Francis André Mauger - Membro do 
Conselho de Administração; Noël Georges Prioux - Membro do Conselho de Administração; Frédéric François Haffner - Membro do Conselho de 
Administração; Eduardo Pongrácz Rossi - Membro do Conselho de Administração; Abilio dos Santos Diniz - Membro do Conselho de 
Administração; Luiz Fernando Vendramini Fleury - Membro Independente do Conselho de Administração; Marcelo Pavão Lacerda - Membro 
Independente do Conselho de Administração; (d) aprovaram a proposta de remuneração global anual dos administradores a ser submetida à 
AGO, limitada ao montante de R$ 28.190.000,00. Após a aprovação da AGO, o Conselho de Administração deverá, em uma reunião específica, 
estabelecer a parcela da remuneração global atribuída a cada órgão (como um todo), conforme previsto no artigo 15 do Estatuto Social da 
Companhia; 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos 
pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Matthieu Dominique Marie 
Malige - Presidente; Rafael Lopes Segatelli  - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Matthieu Dominique Marie Malige 
(Presidente do Conselho de Administração); Franck Emile Tassan (Vice-Presidente do Conselho de Administração); Francis André Mauger; 
Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos Santos Diniz; Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini 
Fleury; Frédéric François Haffner; e Noël Frédéric Georges Prioux. Este é um extrato do original lavrado em livro próprio. 
São Paulo 27/02/2018. Matthieu Dominique Marie Malige - Presidente; Rafael Lopes Segatelli - Secretário. JUCESP sob nº 227.196/18-1, 
em 17/05/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

11ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1016943-
66.2014.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Caputo Bevilacqua Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MÁRCIA DE STEFANO ROSSE, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 7.346.298, 
CPF/MF nº 077.545.948-89, com endereço na Rua Guaraciaba, nº 461, Chácara Califórnia, CEP: 
03404-000, São Paulo-SP, que por este Juízo tramita uma ação de Anulação de Testamento – 
movida por Elizabeth de Stefano Sant´Ana em face do Espólio de Valentina Borbolla de Stefano e 
Márcia de Stefano Rosse. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para dizer, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, apresente 
resposta. Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores 
termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em que será nomeado curador especial 
(art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2018. 

11ª VC Capital. E D I T A L. Processo nº: 1028798-52.2017.8.26.0100. Classe – Assunto: Procedimento 
Comum - Serviços Profissionais. Requerente: Carolina Del Castilho Requerido: Fast Print do Brasil 
Comunicação Visual Ltda – Me . Vistos. 1) Defiro a citação por edital, na medida em que o único 
endereço revelado pelas pesquisas já foi diligenciado sem sucesso. 2) Assim, este juízo FAZ SABER a 
FAST PRINT DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, CNPJ Nº 16.876.264/0001-43, 
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida “AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por JOSÉ MAURO DEL CASTILHO e CAROLINA DE 
CASTILHO, alegando em síntese: o réu deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos 
quantificados em R$ 21.859,65 tendo em mente que o serviço contratado pelos autores foi “mal feito”.  
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá  após o decurso do 
prazo do presente edital, para que pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e 
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo. No 
silêncio, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha 
o exequente as custas, referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 228,80. Promova, o exequente, a 
publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de vinte dias. 
Intimem-se. São Paulo, 25 de abril de 2018. Christopher Alexander Roisin - Juiz de Direito 

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004698-
38.2014.8.26.0003/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) BRUNO MIGUEL DE SOUZA OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, CPF 327.565.608- 20 
que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços 
Educacionais LTDA onde procedeu-se o bloqueio através do sistema BACENJUD, do valor de R$ 
1.197,93 (fls. 36/37) para pagamento do débito de R$36.917,92 (atualizado até 30/09/2017 - fls. 28). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a 
quantia de R$ 36.917,92 (atualizado até 30/09/2017 fls. 28), devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS 

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010892-
66.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CRAL COBRANÇA 
E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA, CNPJ 07.817.169/0001-88, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Tatiana Gurenkoff Alvarenga, condenando-a 
ao pagamento de R$14.193,69 (atualizado até Set/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos artigos 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova 
intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Diretoria
Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente
Lazaro Venancio da Silva - CRC TC 1 SP 195828/0-7

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017 e 2016 – (Em R$) Demonstração do Resultado     31/12/2017      31/12/2016
Serviços Vendidos 101.173,57 150.180,40
Imóveis e participações Imobiliárias 1.153.144,43 1.152.397,55
Receita Operacional Bruta 1.254.318,00 1.302.577,95
Impostos e Devoluções (47.604,03) (52.936,86)
Receita Operacional Liquida 1.206.713,97 1.249.641,09
Custo dos Serviços e Imóveis Vendidos (32.088,19) (44.866,02)
Lucro Bruto 1.174.625,78 1.204.775,07
Despesas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas (2.895.671,99) (2.585.470,87)
Despesas Tributárias (269.060,52) (170.932,41)
Depreciação e Amortização (31.842,42) (29.359,97)
Despesas Financeiras (4.573,34 (4.704,35)
Receitas Financeiras 183.265,38 497.014,40
Equivalência Patrimonial 410.691,14 784.039,01
Resultado Operacional (1.432.565,97) (304.639,12)
Lucro Antes do IRPJ (1.432.565,97) (304.639,12)
Provisão para IRPJ e C.S.L.L. (85.899,30) (195.375,38)
Lucro Liquido (1.518.465,27) (500.014,50)
Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2017 31/12/2016
Atividades Operacionais (1.124.467,47) (645.335,52)
Prejuízo/Lucro Liquido Contábil (1.518.465,27) (500.014,50)
Ajustes
Depreciação e Amortização 31.842,42  29.359,97
Variações nos Circulantes
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber 285.464,47  56.236,35
Aumento/Dimin. nos Estoques e nas Despesas 2.160,66  -284.990,86
Aumento/Diminuição nas Contas 
 a Pagar e Provisões 247.291,61  7.279,89
Aumento/Diminuição nas Contas Diferidas (172.761,36) 46.793,63
Atividades de Financiamentos (544.190,31) (770.550,70)
Pagamento de Dividendos (544.190,31) (770.550,70)
Atividades de Investimentos (1.375.599,84) 161.214,88
Aquisições de Imobilizado (16.663,84) (16.370,00)
Investimentos em Outras Empresas (1.358.936,00) 177.584,88
Resultado de Fluxo de Caixa (3.044.257,62) (1.254.671,34)
Equivalentes de caixa no inicio do exercício 3.254.063,30  4.508.734,64
Equivalentes de caixa no final do exercício 209.805,68  3.254.063,30

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Mutações Capital Social Reserva Legal Reserva para Investimentos Reserva de Lucros                Total
Saldos em 01/01/2016 7.000.000,00 924.067,23 2.500.000,00 1.931.737,71 12.355.804,94
Distribuição de Lucros – – – (650.000,00) (650.000,00)
Lucro Líquido do Exercício – – – (500.014,50) (500.014,50)
Saldos em 31/12/2016 7.000.000,00 924.067,23 2.500.000,00 781.723,21 11.205.790,44
Distribuição de Lucros _ _ _ (250.000,00) (250.000,00)
Lucro Líquido do Exercício _ _ _ (1.518.465,27) (1.518.465,27)
Saldos em 31/12/2017 7.000.000,00 924.067,23 2.500.000,00 (986.742,06) 9.437.325,17

Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários
 CNPJ: 55.323.455/0001-30

Relatório da Diretoria
No ano de 2017, dando continuidade às metas estabelecidas em 2016 e procurando minimizar riscos de liquidez em face da atual conjuntura econômica brasileira, a empresa atuou fortemente nos empreendimentos imobiliários voltados 
para o segmento popular em diversas cidades, como Guarulhos, Itaquaquecetuba, São Carlos, Ferraz de Vasconcelos , Várzea Paulista, Mogi das Cruzes, entre outras. Houve forte investimento objetivando a economia de escala e a 
diminuição de custos indiretos, como demonstrado nos registros contábeis, com expressivo resultado para os exercícios futuros, o que demonstra o sucesso da estratégia adotada pela empresa.                A diretoria

Notas Explicativas – (Em R$)
1. Contexto Operacional - A sociedade tem por objetivo social a venda e compra de 
imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos por conta própria e de 
terceiros, incorporação imobiliária, prestação de serviços técnicos e de administração 
a terceiros. 2. Sumário das Práticas Contábeis - As demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se 
como base a Lei 11.638/2007 e a NBC TG 1.000. a) As receitas são reconhecidas 
pelo regime de competência, de acordo com as medições físicas de cada contrato, 
e baseado nos custos incorridos e apropriados até a data, pelo mesmo critério. b)  
As depreciações são calculadas pelo método linear, considerando o tempo de vida 
útil econômica dos bens, de acordo com a legislação. c)  A Provisão para imposto de 
renda e contribuição social são constituídas com base nos livros fiscais apurados de 
acordo com a legislação em vigor. d) O histórico e as projeções do contas a receber 
indicaram ser desnecessária a constituição de Provisão para Devedores Duvidosos. 
3. Estoques              2017              2016
Imóveis para comercialização 790.478,65 813.947,45
Loteam/incorporação imobiliário em andamento 1.670.258,94 1.645.876,56
 2.460.737,59 2.459.824,01
Os estoques estão contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos custos 
com benfeitorias, e compreendem os imóveis destinados a venda.
4. Investimentos - a) investimentos              2017               2016
Incentivos Fiscais  13.073,58  13.073,58
Total  13.073,58  13.073,58
b) Sociedades em Conta de Participação
SCP Pontal de Guaratuba  134.978,17  134.414,42
SCP Itaguaré-Bertioga  8.185,31 –
SCP Cabreuva –  3.150,00
SCP Ribeirão Preto/Conquista  175.309,25  173.809,25
SCP Guarulhos/Itaquaquecetuba  2.920.595,65 (1.200.171,59)

Ativo    31/12/2017     31/12/2016
Ativo Circulante 3.899.558,72 7.231.441,47
Caixa equivalente de caixa 209.805,68 3.254.063,30
Caixa e Bancos 5.524,19 34.780,64
Aplicações Financeiras 204.281,49 3.219.282,66
Clientes 1.219.936,50 1.505.400,97
Adiantamentos a funcionários 7.378,00 10.300,00
Estoque (nota 3) 2.460.737,59 2.459.824,01
Despesas exercício seguinte 1.700,95 1.853,19
Ativo Não Circulante 6.826.518,08 5.482.760,66
Realizável a Longo Prazo
Investimentos (nota 4) 6.718.707,30 5.359.771,30
Imobilizado (nota 5) 887.354,41 870.690,57
(-) Depreciação Amortização
 Acumulada (nota 5) (779.543,63) (747.701,21)
Total do Ativo 10.726.076,80 12.714.202,13

Passivo      31/12/2017      31/12/2016
Passivo Circulante 924.196,12 971.094,82
Fornecedores 28.450,26 5.687,37
Salários e Encargos Trabalhistas 221.251,70 123.560,70
Encargos Tributários 224.354,73 201.244,60
Dividendos a Pagar 262.180,39 556.370,70
Outras contas a pagar 177.615,63 59.069,57
Imposto Renda e Contribuição Social  10.343,41 25.161,88
Passivo Não Circulante 364.555,51 537.316,87
Receitas diferidas 364.555,51 537.316,87
Patrimônio Liquido 9.437.325,17 11.205.790,44
Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
Reserva Legal 924.067,23 924.067,23
Reservas Para Investimentos 2.500.000,00 2.500.000,00
Reservas de lucros a disposição da AGO (986.742,06) 781.723,21
Total do Passivo 10.726.076,80 12.714.202,13

SCP Jardim Imperador  132.174,11  132.074,11
SCP Itapetininga  37.730,56  37.730,56
SCP São Carlos  566.312,50  72.462,50
Equivalência Patrimonial Itapetininga  (1.909,65) (1.765,13)
Equivalência Patrimonial Pontal de Guaratuba  36.272,38  36.836,13
Equivalência Patrimonial Bragança  1.115.148,73  1.367.530,41
Equivalência Patrimonial Cabreuva – (2.339,25)
Equivalência Pat. Ribeirão Preto/Conquista  (63.603,68) (62.252,79)
Equivalência Patrim. Guarulhos/ Itaquaquecetuba  (248.930,13) (79.643,18)
Equivalência Patrimonial Jardim Imperador  (204.764,26) (204.650,15)
Equiv. Patrim. Reserva/ Morada do Engenho  1.819.718,72  2.266.191,50
Equivalência Patrimonial São Carlos  (7.801,42)  825,85
Equivalência Patrimonial AK18 Empreendimento  10.562,82 – 
Total  6.429.979,06  5.074.545,82
Estes investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, cujos 
efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 31 de dezembro 
de 2016 e 2017 e referem-se a sociedades em conta de participação. 
c) Outras Participações
Campos de Atibaia Empreend. Imob. Ltda  537.513,45  537.513,45
Equivalência Patrimonial  (261.858,79) (265.361,55)
Total  275.654,66  272.151,90
Este investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, cujos efeitos 
estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 31 de dezembro de 
2016 e 2017 refere-se a participação direta no capital social.
5. Imobilizado Imobilizado          2017           2016 Depreciação
Equipamentos Telefônicos  15.025,03  15.025,03 4,00%
Máquinas e Equipamentos  304.923,22  304.923,22 10,00%
Móveis e utensílios  157.709,88  157.709,88 10,00%
Equipamentos de Informática  290.537,69  273.873,85 20,00%

Veículos  112.865,00  112.865,00 20,00%
Instalações  6.293,59  6.293,59 10,00%
Total do custo  887.354,41  870.690,57
(-) Depreciação Acumulada  (779.543,63)  (747.701,21)
Total  107.810,78  122.989,36
6. Capital Social - O Capital Social de R$ 7.000.000,00 encontra-se totalmente 
subscrito e integralizado, sendo representado por 7.000.000 ações no valor de R$ 
1,00. 7. Receitas Diferidas - Estão contabilizadas as receitas e custos não reali-
zados, decorrente da venda de imóveis. 8. Reserva Legal - Não foi constituída a 
reserva legal relativa ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 
em decorrência do prejuízo. 9. Seguros - Os seguros contratados são suficientes 
para a cobertura de eventuais perdas. 10. Contingências - Não são conhecidas 
eventuais contingências que possam afetar o resultado.

De acordo com o médico 
ortopedista e fisiatra Car-
los Mandelik, com prática 

em Medicina Integrativa, uma 
parcela considerável dos pacien-
tes diagnosticados com artrose 
é composta por adultos jovens. 
“A população acima dos 65 anos 
sofre mais pelo desgaste natural 
do tecido. Mas os grandes vilões da 

Artrose: doença é bastante impactante, 
A artrose (osteoartrite) é um processo degenerativo das articulações relacionado ao “desgaste” ou lesão da 

um problema exclusivamente relacionado ao envelhecimento. Mas não é bem assim! 
osteoartrite são ainda o sobrepeso 
e o uso abusivo das articulações. 
Como a obesidade e o sobrepeso 
atingem mais da metade da nos-
sa população, pode-se imaginar 
que o impacto nas articulações 
– especialmente no quadril e 
joelhos – deve se agravar”, diz 
Mandelik – chamando atenção 
para outros fatores de risco da 

artrose: padrão familiar, toxinas 
ambientais, fatores hormonais, 
doenças do metabolismo ou 
autoimunes, e desalinhamento 
articular congênito ou adquirido. 

O especialista revela que o perfil 
de paciente mais comum é “idoso 
acima do peso”. Mas há também 
perfis que fogem à regra, como 
“viciados em esporte de impacto” 

– sejam eles amadores ou profis-
sionais. Neste caso, a artrose está 
diretamente ligada ao fato de que 
esses indivíduos exigem demais 
de suas articulações, negligen-
ciando sua capacidade limitada 
de autorregeneração. 

“Sem dúvida nenhuma, as 
pessoas deveriam contar com 
um suporte profissional quando a 
prática de exercícios for regular e 
exaustiva, a fim de evitar lesões – 
que, em muitos casos, podem se 
tornar irreversíveis. Já os atletas 
profissionais pagam um preço 
elevado pelo resultado que seus 
times exigem. A boa notícia é que, 
apesar da gravidade das lesões, 
hoje existem tratamentos que 
melhoram a qualidade articular 
e atenuam as dores, evitando ci-
rurgias precocemente indicadas”. 

Mandelik diz que, nos últimos 
anos, um tratamento que se 
provou bastante eficaz é o PST 
– Pulsed Signal Therapy. “O PST 
é um procedimento não invasivo 
que trata cartilagens, ossos, mús-
culos, tendões e ligamentos. Os 
pulsos eletromagnéticos gerados 
por essa tecnologia alemã de 
ponta estimulam os mecanismos 
biológicos inatos de regenera-
ção. Normalmente, o paciente 
é submetido a nove sessões de 
uma hora cada. Apenas isso. Os 
resultados costumam ser mais 
evidentes depois de sete sema-
nas e se sustentam por um longo 
período. Neste sentido, também 
indicamos uma correção postural 
e o fortalecimento dos músculos 
ao redor da articulação lesionada”. 

Fonte: (http://www.revitallebrasil.com.
br/tecnicas/ 

pulsed-signal-therapy-pst/).
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