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São Paulo, sexta-feira, 27 de abril de 2018

Ex-diretor da Odebrecht confirma doações para Fujimori

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: GUSTAVO MATTOS SARACHINI, divorciado, proﬁssão advogado, nascido
em São Paulo - SP, no dia 29/08/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, ﬁlho de Luiz Antonio Sarachini e de Maria Elisa Mattos Sarachini. A pretendente: JOANA
GUEDES BORGES DA SILVA, solteira, proﬁssão advogada, nascida em Itajubá - MG, no dia
17/02/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Eduardo
Borges da Silva e de Maria José Guedes Borges da Silva.
O pretendente: LEONARDO AUGUSTO CECCHINI, solteiro, proﬁssão pesquisador, nascido
em São Paulo - SP, no dia 08/02/1986, residente e domiciliado na Vila Mariana, São Paulo - SP,
ﬁlho de José Augusto Cecchini Filho e de Lucia Pimenta Cecchini. A pretendente: TATIANA
ROSCANI, solteira, proﬁssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/02/1987,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Ronaldo Roscani e de
Jasmin Renée Ambariantz Roscani. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas
ao Subdistrito de residencia do pretendente.
O pretendente: MIRLLES HUMBERTO RUBEN LUNETA, nacionalidade angolana, solteiro,
proﬁssão advogado, nascido em Luena, Moxico, Angola, no dia 23/07/1985, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Bernardo Guilherme Luneta e de Odete
Ruﬁna Ruben Luneta. A pretendente: MANUELA PEIXOTO DA SILVA, solteira, proﬁssão
publicitária, nascida em Salvador - BA, no dia 07/03/1979, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Manoel Pereira da Silva e de Luzia Peixoto dos Santos.
O pretendente: MARCOS VITALE DE TOLEDO TOTI, solteiro, proﬁssão administrador de
empresas, nascido em Piracicaba - SP, no dia 28/06/1988, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Genecy Toti Junior e de Cristina Vitale Ferraz de Toledo
Toti. A pretendente: STÉPHANIE CORNELSEN BRUNO GUEDES, solteira, proﬁssão
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/06/1992, residente e
domiciliada no Morumbi, São Paulo - SP, ﬁlha de Mauro Guedes Pereira Junior e de Evelyn
Cornelsen Guedes. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de
residência da pretendente.
O pretendente: RICARDO LIMA DE MELLO, divorciado, proﬁssão professor universitário,
nascido em São Paulo - SP, no dia 02/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Roberto Armando de Mello e de Laura Lima de Mello. A pretendente:
LUCIANA TIEMI KURANISHI FERREIRA, solteira, proﬁssão enfermeira, nascida em São
Paulo - SP, no dia 12/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha
de Siley Ascenção Ferreira e de Nilza Sadako Kuranishi Ferreira.
O pretendente: CÁSSIO BELDI HÜBNER, solteiro, proﬁssão administrador de empresas,
nascido na Alemanha, no dia 27/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlho de Carlos Von Krakauer Hübner e de Maria Inês Beldi. A pretendente: ROBERTA
REIS MAIA, solteira, proﬁssão administradora de empresas, nascida em Belo Horizonte - MG,
no dia 25/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Francisco
Maia Neto e de Patricia Moreira Reis Maia.
O pretendente: WAYNE ALMEIDA DE SOUSA, solteiro, proﬁssão arquiteto, nascido em São
Paulo - SP, no dia 02/09/1977, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlho de
Juvenal Viveiros de Sousa e de Regina Almeida de Sousa. A pretendente: CRISTIANE IKEDO
BARDESE, solteira, proﬁssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/12/1979,
residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Carlos Bardese e de
Satico Ikedo Bardese.
A pretendente: PRISCILA GONÇALVES DE ASSIS, solteira, proﬁssão arquiteta, nascida em
Goiânia - GO, no dia 17/01/1988, residente e domiciliada em Brasília - DF, ﬁlha de Ulisses
Resende de Assis Brito e de Patricia Diniz Gonçalves de Assis. A pretendente: BEATRICE
BARBARA CARLA GIRARD, solteira, proﬁssão free lancer, nascida em São Paulo SP, no dia 26/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Bruno François Jean Marie Girard e de Dominique Van Parys de Wit Girard. Obs.: Edital de
Proclamas Oriundo do 1º Ofício de Registro Civil de Brasília/DF.
O pretendente: VINICIUS DE ALMEIDA ANTUNES, solteiro, proﬁssão servidor público,
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Manuel Marques Antunes e de Maria Aparecida de Almeida
Antunes. A pretendente: DARIA KONSTANTINOVNA KOROVKINA, nacionalidade russa,
solteira, proﬁssão auditora, nascida em Kamensk-Uralski, Província de Sverdlovsk, Russia,
no dia 03/12/1985, residente e domiciliada em Ecaterimburgo, Rússia, ﬁlha de Konstantin
Vladimirovich Korovkin e de Svetlana Iurievna Korovkina.
O pretendente: EDUARDO ANDRÉ DE MARIA ALVES, solteiro, proﬁssão publicitário,
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/05/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Eduardo Cesar Alves e de Maria Cecilia de Maria Alves. A pretendente:
PATRICIA DOMINGOS, solteira, proﬁssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia
27/04/1980, residente e domiciliada em Diadema - SP, ﬁlha de José Rubens Domingos e de
Maria Lucia Domingos.
O pretendente: RENATO KENJI MIZUTANI, solteiro, proﬁssão engenheiro, nascido em Mogi
das Cruzes - SP, no dia 13/11/1987, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo SP, ﬁlho de Francisco Hideo Mizutani e de Luzia Tamika Mizutani. A pretendente: CAROLINA
GOMES DE SOUZA, solteira, proﬁssão microempresária, nascida em Belo Horizonte - MG,
no dia 10/07/1989, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, ﬁlha de
Wellington Zacarias Gomes de Souza e de Helfrácia Alves de Souza Gomes.
O pretendente: GUILHERME MONTEIRO JUNQUEIRA NETO, solteiro, proﬁssão educardo
físico, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/03/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Guilherme Monteiro Junqueira Filho e de Patricia Sigaud Furquim
Junqueira. A pretendente: GABRIELA BROCADELLO JUNQUEIRA, solteira, proﬁssão
advogada, nascida em São José do Rio Pardo - SP, no dia 25/01/1990, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Aloisio Cagnoni Junqueira e de Andréa Nasser
Brocadello Junqueira.
O pretendente: MARCOS CALDEIRA LINDENBERG, solteiro, proﬁssão administrador,
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/01/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Adolpho Lindenberg Filho e de Maria Eliza Caldeira Lindenberg. A
pretendente: LAURA FELIX BUENO, solteira, proﬁssão administradora, nascida em São
José dos Campos - SP, no dia 17/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Antonio dos Reis Bueno e de Mercedes Felix dos Reis Bueno.
O pretendente: RENATO SACILOTTI PASCON, divorciado, proﬁssão administrador de
empresas, nascido em São José dos Campos - SP, no dia 24/01/1981, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Arnaldo Jorge Pascon e de Gicélia Maria Franco
Sacilotti Pascon. A pretendente: DANIELLA BUSCO MAGNANI, solteira, proﬁssão
economista, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/09/1984, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Daniel Magnani e de Mônica Busco Magnani.
O pretendente: FABIO TONETTO PLEIN, solteiro, proﬁssão administrador de empresas,
nascido em Porto Alegre - RS, no dia 10/09/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Roberto Plein e de Maria Helena Tonetto Plein. A pretendente:
MARIANA VICENTE NIQUEL, solteira, proﬁssão administradora de empresas, nascida em
Porto Alegre - RS, no dia 03/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, ﬁlha de Valnei José Niquel e de Carmem Lucia Vicente Niquel.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios
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41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: WILSON ANTONIO ALVES, estado civil divorciado, proﬁssão leiturista,
nascido em Guarulhos - SP, no dia (21/09/1966), residente e domiciliado em Guarulhos SP, ﬁlho de Oswaldo Alves e de Candida Lemos Alves. A pretendente: ELAINE CRISTINA
GASPERINI, estado civil solteira, proﬁssão coordenadora pedagógica, nascida nesta
Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/06/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Alécio Gasperini e de Neuza Maria dos Santos Gasperini. Obs.:
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito do município de
Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.
O pretendente: PAULO SERGIO DE LIMA, estado civil solteiro, proﬁssão ajudante
de motorista, nascido em Palmital - SP, no dia (03/03/1985), residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Rodrigues de Lima e de Joana Maria
Gomes de Lima. A pretendente: ESTER NASCIMENTO, estado civil solteira, proﬁssão
cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/04/1980), residente e domiciliada
em Taboão da Serra - SP, ﬁlha de Rubens Francisco Nascimento e de Maria Helena de
Melo Nascimento. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Distrito
do município de Taboão da Serra, neste Estado, onde será realizado o casamento.
O pretendente: EDISON NORIO KATAOKA, estado civil solteiro, proﬁssão empresário,
nascido em Sorocaba - SP (2º Subdistrito), no dia (17/10/1980), residente e domiciliado em Salto de Pirapora - SP, ﬁlho de Mitsumasa Kataoka e de Takako Kataoka. A
pretendente: ERIKA HIROMI FUCUDA, estado civil solteira, proﬁssão empresária,
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/08/1979), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Ioshinori Fucuda e de Tereza Masue Fucuda. Obs.:
Bem como cópia enviada da Unidade de Serviço, neste Estado, onde o pretendente é
residente e domiciliado.
O pretendente: MAILSON MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão
forneiro, nascido em Oeiras (4º Ofício de Notas e Registro Civil) - PI, no dia (09/09/1990),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Marcos dos Santos
e de Maria do Socorro de Jesus. A pretendente: LAÍS SANTOS SOUZA, estado civil
solteira, proﬁssão operadora de caixa, nascida em Cuiabá (3º Serviço Notarial) - MT,
no dia (14/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
José Cícero Correia de Souza e de Roseli Oliveira Santos de Souza.
O pretendente: EDUARDO HENRIQUE GONÇALVES LEMOS, estado civil solteiro,
proﬁssão assessoria de vendas, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia
(08/02/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Marcio
Antonio Lemos e de Gilmara de Oliveira Gonçalves Lemos. A pretendente: DAYANE
APARECIDA ANDRADE GONÇALVES, estado civil solteira, proﬁssão operadora de
caixa, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (14/10/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Gabriel Sabino Gonçalves Junior e
de Simone Gabriel de Andrade.
O pretendente: RAPHAEL VIEIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, proﬁssão técnico em elétrica, nascido em Cravolandia - BA (Registrado em Santa Ines - BA), no dia
(16/07/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Nelson
Honorio de Souza e de Lourdes Vieira de Souza. A pretendente: KATHEEN DAYANE
PINHEIRO MARCONATO, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar ﬁnanceiro, nascida em
Centenário do Sul - PR, no dia (12/09/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Flavio Grano Marconato e de Isaura da Conceição Pinheiro.
O pretendente: ALEXSSANDRO MELO SOUSA, estado civil solteiro, proﬁssão vendedor, nascido em São Luis (3ª Zona) - MA, no dia (12/05/1984), residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Teotonio Pinheiro Sousa e de Marlene Martins
Melo. A pretendente: JOSEFA APARECIDA DO CARMO SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão atendente, nascida em Taquarana - AL, no dia (15/03/1992), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Teixeira dos Santos e de
Maria Aparecida do Carmo.
O pretendente: FELIPE DIAS CALIXTO, estado civil solteiro, proﬁssão educador físico,
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (18/06/1989), residente e domiciliado
nesta Capital - SP, ﬁlho de Manoel Alves Calixto e de Beatriz Dias Calixto. A pretendente:
AMANDA GOMES DE OLIVEIRA CABRAL, estado civil solteira, proﬁssão psicóloga
e pedagoga, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/11/1985), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Ocimar Arruda de Oliveira Cabral
e de Maria Josefa Gomes Martines Cabral. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade
de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

Como já há muito acontece nos bailes funks das
comunidades, trata-se
da criminalização da
pobreza

F

oram comemoradas
como um gol em Copa
do Mundo pelas autoridades que comandam a intervenção na Segurança Pública
no Rio de Janeiro a prisão de
159 pessoas e a apreensão de
dezenas de fuzis e armas em
uma festa na Zona Oeste do
Rio, patrocinada pelo maior
grupo miliciano em atuação
no estado, autointitulado Liga
da Justiça.
Desde o início da intervenção federal na segurança do
estado, apontamos que, dado
a sua origem, o combate as
milícias era algo que podia ser
realizado sem a necessidade
de grandes investimentos
orçamentários já que necessitava de um centro único e voz
de comando suficientes. Dessa
forma, seria possível organizar
um conjunto de operações
para deter esse fenômeno
criminoso que, hoje, se assoma
como mais pernicioso que os
narcotraficantes varejistas,
dada a sua opacidade e seu
enraizamento na estrutura do
aparelho estatal.
Conforme ensina o sociólogo Michel Misse, a atuação de
grupos como as milícias traz
para o complexo cenário da já
conturbada Segurança Pública carioca elementos até então
estranhos, como a obtenção de
renda mediante extorsões e a
oferta de arbitragem e proteção entre grupos criminosos.
O domínio territorial se enraíza com práticas capitalistas
através da compra e venda de
terrenos, criando uma forma
de acumulação através renda
da terra, o monopólio da oferta
de serviços aos moradores
dessas localidades como internet e tevê por assinatura e
venda de produtos tais como
água mineral e gás de cozinha
engarrafado.
Da mesma maneira que o
narcotráfico, até por sua origem oriunda do estado, os milicianos alçam voos maiores,
estendendo o monopólio aos
votos de suas regiões sob controle territorial, inicialmente
elegendo alguns dos seus, e
posteriormente negociando
esse capital político. Por tudo
isso, apontávamos a necessidade de que, na situação
concreta do Rio, o combate
a milícia deveria ser prioridade estratégica. E em uma
primeira aproximação isso
aconteceu. A Policia Civil, no
início do mês de abril, cercou
uma festa aberta ao público,
promovida pela milícia, onde

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

39º Subdistrito - Vila Madalena

Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:
O pretendente: JOÃO GABRIEL GOMES CALIL DAHER, de nacionalidade brasileira,
solteiro, economista, natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (24/10/1987),
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, ﬁlho de Edinaldo Charbel Calil
Daher e de Maria Teresinha Gomes Calil Daher. A pretendente: CÍNTIA TIE NAZIMA,
de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, nesta Capital, Bela Vista, SP,
(29/03/1992), residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, ﬁlha de Ademar
Siniti Nazima e de Maria Kimiko Nishida Nazima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios
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foram apreendidos mais de 20
fuzis e dezenas de pistolas e
presas 159 pessoas.
Contudo, olhando de mais
perto o resultado dessa operação, vemos nela os mesmos
vícios e defeitos, independente dos méritos da ação em
si que resultou na morte de
quatro seguranças do chefe
do bando mortes auto de resistência, mais a apreensão dos
armamentos, apesar da fuga
do líder miliciano. Denota-se
que os interventores estão na
mesma toada espasmódica, de
ações no campo da segurança
pública que já eram praticadas
antes da intervenção, com o
agravante de que a operação
introduziu um novo componente a já tão escassa falta de
direitos à população pobre do
Rio de Janeiro.
Na prática, ela trouxe consigo, em toda a sua totalidade,
o estado de exceção cujo
conceito aponta para um fenômeno social muito específico:
a suspensão do estado de
direito através do direito. Ou
seja, a legislação prevê que o
indivíduo não pode contar com
a legislação para se defender.
Isso ficou evidente - o que demostra falha cabal da polícia
judiciária nos procedimentos
basilares - ao não se individualizar a conduta dos detidos
nessa operação.
Já se fazem notórias as flagrantes injustiças contra pessoas que foram a um evento
pago, e ao serem detidas, não
tiveram por parte do Estado
a imputação da culpa. Pior
ainda, a justiça fluminense
coaduna essa atitude e mantém presos preventivamente
um conjunto de pessoas sem
saber quem efetivamente
tem ligação com a milícia ou
quem estava em um evento
popular para se divertir. Como
já há muito acontece nos bailes funks das comunidades,
trata-se da criminalização da
pobreza.
Assim o que poderia ter sido
um golaço em momento de
virada nas ações de restauração da segurança no Rio de
Janeiro, acabou sendo um gol
contra. Certamente, muitos
dos 159 encarcerados têm por
crime ser pobre, negro e morar
na periferia. Assim, essa ação
dos interventores, corroborada pelo judiciário fluminense,
demonstra o quanto a justiça
brasileira pode criminalizar e
promover a exclusão.
E assim, eles vão se transformando em parte de uma triste
página na ladeira abaixo que
se transformou a intervenção
federal pelo Exército, no Rio
de Janeiro.
(*) - É professor de Direito da
Faculdade Mackenzie Rio e exsubscretário Geral de Segurança.
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CARTÃO DE PONTO ELETRÔNICO
Empresa que possui cartão ponto eletrônico é obrigada a dar uma
via do espelho do ponto no final do mês a todos os funcionários?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
COOPERATIVA MÉDICA POSSUI COOPERADO QUE TEM TRÊS CATEGORIAS DIFERENTES, DEVEMOS CADASTRAR UM CARGO PARA CADA
CATEGORIA NO eSOCIAL, COMO PROCEDER?
Esclarecemos que é de nosso entendimento, em se tratando de
informações no evento S-1030, deverá ser cadastrado um cargo
para cada categoria para que estas informações validem informações
futuras a serem realizadas no eSocial.
RESCISÃO POR ACORDO MÚTUO NAS FÉRIAS
Funcionário em gozo de férias pediu demissão. Pode durante as férias
ocorrer a rescisão por acordo mutuo, como proceder? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS
Motorista que realiza o transporte dos funcionários e ocorre congestionamentos chegando fora do horário do expediente: as horas in itinere
dos funcionários que estão no veículo não fazem jus a horas extras.
Devemos considerar o período como horas extras para os motoristas?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPREGADOR DOMÉSTICO É OBRIGADO A CONTRATAR SEGURO
ACIDENTE DE TRABALHO PARA O FUNCIONÁRIO DOMÉSTICO?
Informamos que o empregador doméstico não tem obrigatoriedade de contratar seguro de vida ou seguro contra acidentes
pessoais para o empregado doméstico, uma vez que a Lei Complementar nº 150/2015 não determina.
CONTRATAR FUNCIONÁRIO PARA TRABALHAR DOIS DIAS
Empresa pode contratar funcionário para trabalhar 2 dias da semana,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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FQRCVTKOÏPKQNÈSWKFQ
#VKXQ

 

 
 


#VKXQEKTEWNCPVG

 5CNFQGOFG&G\GODTQFG
(2.413.701)
(2.413.701)
Caixa e equivalentes de caixa
25.169
139.078 Prejuízo líquido do exercício
(1.074.311)
(1.074.311)
Títulos e valores mobiliários
35.232.977
34.712.152 Reconhecimento da valorização das quotas (fundo)
4.266.983
4.266.983
Tributos a recuperar
6.330.499
5.295.535 Valorização das quotas (fundo)

 



Adiantamentos diversos
105.714
60.075 5CNFQGOFG&G\GODTQFG
(2.281.914)
(2.281.914)
Outras contas a receber
7.200.002 Prejuízo líquido do exercício
(1.253.592)
(1.253.592)
Despesas antecipadas
62.797
3.185 Reconhecimento da valorização das quotas (fundo)
1.429.602
1.429.602
#VKXQPºQEKTEWNCPVG

 Valorização das quotas (fundo)

 



Dividendos a receber
53.535
30.809 5CNFQGOFG&G\GODTQFG
Depósitos judiciais
5.938
12.838
&GOQPUVTCÁºQFQTGUWNVCFQFQUGZGTEÈEKQU

  

Partes relacionadas ativo
39.750.426
39.782.186 4GUWNVCFQ

  .WETQCPVGUFQTGUWNVCFQſPCPEGKTQ
  

Fundo de ações
855.821
2.934.128 Resultado de participação societária
4.996.587
5.014.425 Variação cambial
520.825
(6.148.478)
+PEGPVKXQUſUECKU

  .WETQDTWVQ

 &GURGUCUſPCPEGKTCU
  
 
Investimentos
6.579.165
1.746.959 (+/-) Despesas operacionais:
4GEGKVCUſPCPEGKTCU


Imobilizado
3.087.261
758.679 Despesas administrativas
(8.617.999)
(8.444.897)  4GUWNVCFQſPCPEGKTQ
  
 
6QVCNFQCVKXQ

 Outras receitas e despesas
996.817
7.581.718 ( = ) Lucro antes do IR e da CS




2CUUKXQ

 4GEGKVCFGEQPſUUºQFGFÈXKFC

 ( - ) Impostos correntes
2CUUKXQEKTEWNCPVG

 Despesas com Consórcio CJPP
(2.275)  4GUWNVCFQNÈSWKFQFQ'ZGTEÈEKQ
  
 
Obrigações trabalhistas
531.800
459.121
Obrigações tributárias cp
6.141.064
6.069.828 Baixa de depreciação (venda de imobilizado)
908.777
17.001.427
(624.000)
- Títulos e valores mobiliários
Partes relacionadas passivo
632.799
788.103 Reconhecimento da (des)valorização das
Adições de imobilizado
(2.552.798)
(373.875)
Contas a pagar
4.469.748
4.691.104 quotas (Fundo)
624.000
3.970
(1.253.592)
(1.074.311) Baixas de imobilizado
Passivo não circulante
20.204.689
18.452.364 Resultado de equivalencia patrimonial, ganhos
Aquisição de Investimentos
(408.409)
Empréstimos a pagar
19.511.845
17.616.225 e perdas de participação Societária
(4.629.972)
(4.886.676)
(5.014.425) Ágio pago na Aquisição de Investimento
Obrigações tributárias lp
692.843
744.139 Acréscimos (Decréscimos) em ativos
Venda de participação em investimentos
126.202
188.035
Contingências
92.000 Tributos a recuperar
4.966.649
4.890.403
(1.034.964)
(2.222.794) Recebimento de dividendos
Adiantamento para futuro aumento de capital
1
- Dividendos a receber
(22.726)
(14.640) %CKZCNÈSWKFQCRNKECFQPCU IGTCFQFCU
2CVTKOÏPKQNKSWKFQ

 Adiantamentos diversos
CVKXKFCFGUFGKPXGUVKOGPVQU



(45.639)
(7.230)
Capital Social
42.721.526
42.721.526 Outras contas a receber
7.200.002
(7.200.002) &CU#VKXKFCFGUFG(KPCPEKCOGPVQUEQO#EKQPKUVCU
Reservas de capital
3.740.521
3.740.521 Despesas antecipadas
31.760
(9.499.240)
(59.612)
5.763 Contas a receber de Partes relacionadas
Reservas de lucros
9.404.959
9.404.959 Fundo de ações
(155.304)
(285.225)
2.078.307
1.894.470 Contas a pagar para Partes relacionadas
Ajustes de avaliação patrimonial
3.291.838
3.115.828 Depósitos judiciais
Adiantamento
para
futuro
aumento
de
capital
1
6.900
646.583
Lucros e prejuízos acumulados
1.205.386
3.487.300 Acréscimos (Decréscimos) em passivos
%CKZCNÈSWKFQCRNKECFQPCUCVKXKFCFGU
6QVCNFQRCUUKXQGFQRCVTKOÏPKQNÈSWKFQ

 Obrigações trabalhistas
FGſPCPEKCOGPVQU



72.679
42.493
(113.909)
43.999
Obrigações tributárias
19.940
(29.553) Redução de caixa e equivalentes de caixa
&GOQPUVTCÁÐGUFQU(NWZQUFG%CKZC
Contas a pagar
(221.356)
264.303 %CKZCGGSWKXCNGPVGUFGECKZC
(NWZQFG%CKZCFCU#VKXKFCFG1RGTCEKQPCKU

 Empréstimos a pagar
139.078
95.079
1.895.620
2.805.684 no Inicio do Exercício
Resultado antes do IR e da CS
(2.281.914)
(2.413.701) Contingências
25.169
139.078
(92.000)
- no Final do Exercício
#LWUVGURCTCEQPEKNKCTQTGUWNVCFQ´UFKURQPKDKNKFCFGUCRNKECFCU
4GFWÁºQ CWOGPVQ FQECKZCG
%CKZCNÈSWKFQIGTCFQFCU CRNKECFQPCU
RGNCUCVKXKFCFGUQRGTCEKQPCKU
 
 CVKXKFCFGUQRGTCEKQPCKU
 


 GSWKXCNGPVGUFGECKZC
Depreciação
224.216
435.864 &CUCVKXKFCFGUFGKPXGUVKOGPVQU
A Diretoria Contador - Clayton Castro da Rocha - CRC 1SP 251.075/O-3
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Os 159 e a milícia
no Rio de Janeiro

^^^VZMLYUJJVTIY

aguardando que um Tribunal decida sobre
um habeas corpus para o cumprimento
do processo em liberdade. Humala e sua
mulher se entregaram para a polícia em
julho do ano passado para cumprir prisão
preventiva por lavagem de dinheiro relacionada a doações irregulares de campanha da
construtora Odebrecht. Fujimori, por sua
vez, é investigado por lavagem de dinheiro
por não ter declarado contribuições de
empresas durante as últimas campanhas
eleitorais (ANSA).

,ÄJPvUJPH
8\HSPKHKL
*VUÄHUsH

campanha eleitoral de Humala, candidato
eleito no pleito. Ainda segundo Mameri, sua
função era aprovar o pagamento, porém, ao
comunicar a ordem para Jorge Barata, na
época superintendente da Odebrecht Peru,
ele se opôs a pagar o valor, alegando que
os números eram “exorbitantes”. O portal
revelou também que em uma conferência
entre Marcelo e Barata foi confirmado o
pagamento de US$ 500 mil para Fujimori.
O ex-chefe de Estado Humala e sua
esposa, Nadine Heredia, estão atualmente

capital-abr/18

O ex-diretor da Odebrecht para América Latina e Caribe, Luiz Mameri, revelou
ontem (26) que a construtora brasileira
fez contribuições para as campanhas
eleitorais de 2011 de Keiko Fujimori e do
ex-presidente do Peru Ollanta Humala.
De acordo com o portal de notícias “IDL
Reporteros”, o ex-diretor foi interrogado
em São Paulo por promotores peruanos.
Ele confirmou que recebeu um telefonema
de Marcelo Odebrecht, dono da construtora,
pedindo para liberar US$ 3 milhões para a

