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“O Brasil não admite nem 
o exclusivismo do governo 
nem da oposição. Governo 
e oposição, acima dos seus 
objetivos políticos, têm 
deveres inalienáveis
com o povo”.
Tancredo Neves (1910/1985)
Estadista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,09% Pontos: 
64.307,63 Máxima de +0,75% : 
64.728 pontos Mínima de -0,73% 
: 63.778 pontos Volume: 8,29 bi-
lhões Variação em 2016: 48,35% 
Variação no mês: 10,18% Dow 
Jones: -0,05% Pontos: 18.161,19 
Nasdaq: -0,5% Pontos: 5.190,10 
Ibovespa Futuro: +0,23% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1934 Venda: R$ 3,1944 
Variação: +1,21% - Dólar Para-
lelo Compra: R$ 3,27 Venda: R$ 
3,37 Variação: +1,61% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1809 Venda: 
R$ 3,1815 Variação: +1,23% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1330 Venda: R$ 3,3370 Va-
riação: +1,34% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,88% ao 
ano. - Capital de giro, 15,13% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.282,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,6% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: +1,56%.

(novembro) Cotação: R$ 3,2060 
Variação: +0,94% - Euro (18h32) 
Compra: US$ 1,0985 Venda: US$ 
1,0985 Variação: +0,8% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,5060 
Venda: R$ 3,5080 Variação: 
+1,92% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,4530 Venda: R$ 3,6730 
Variação: +1,75%.

65.300 Máxima (pontos): 65.740 
Mínima (pontos): 64.705. Global 
40 Cotação: 944,292 centavos 
de dólar Variação: -0,63%.

O relatório Índice de 
Confi ança na Justiça 
(ICJBrasil), produzido 

pela Escola de Direito de São 
Paulo da FGV, divulgado na 
sexta-feira (28), aponta que 
76% da população afirma 
ser ‘fácil desobedecer à lei 
no Brasil’. Os dados indicam 
ainda que 81% dos entrevista-
dos afi rmam que sempre que 
possível as pessoas escolhem 
dar um ‘jeitinho’ em vez de 
seguir as leis.

Já 59% dos entrevistados 
consideram haver poucas 
razões para uma pessoa se-
guir a lei no Brasil. Foram 
consultadas 1.650 pessoas 
residentes nas capitais e re-
giões metropolitanas, durante 
o primeiro semestre de 2016. 
A pesquisa questionou sobre 

     

Para 76% da população 
é ‘fácil desobedecer à lei 
no Brasil’, diz pesquisa

a percepção de honestidade de 
‘alguns agentes da lei’. Os juízes 
são percebidos por metade da 
população como honestos. O 
porcentual cai para 46% se o 
agente for policial, e para 41%, 
no caso dos advogados.

O relatório aponta que 74% 
dos entrevistados consideram 
que as pessoas devem seguir 
a lei, mesmo se discordarem 
delas; 75% responderam que 
as pessoas têm a obrigação 
moral de pagar uma quantia 
estabelecida pelo juiz, mesmo 
que discordem da decisão; para 
72%, alguém que desobedece 
à lei é mal visto pelas outras 
pessoas; 61% acreditam que 
desobedecer à lei é raramente 
justifi cável; e 56% acreditam 
que uma pessoa tenha que fa-
zer algo que um policial pedir, 

mesmo se discordar dele.
O ICJBrasil mensura a con-

fi ança da população no Judi-
ciário por meio de diversas 
perguntas, que compõem uma 
nota, que vai de 0 a 10. No pri-
meiro semestre de 2016, essa 
nota foi 4,9 pontos. O indicador 
é formado por dois subíndices: 
o de percepção e o de com-
portamento. O primeiro avalia 
a confi ança da população por 
meio da percepção acerca do 
funcionamento do Judiciário, 
com base em valores como 
confi ança, rapidez, custos de 
acesso, facilidade de acesso, 
independência política, hones-
tidade, capacidade de solução 
de confl itos e panorama dos 
últimos 5 anos. Em relação a 
esse subíndice, a nota foi de 
3,4 pontos (em uma escala de 

Os juízes são percebidos por metade da população como honestos. O porcentual cai

para 46% se o agente for policial, e para 41%, no caso dos advogados.

0 a 10).
O outro subíndice revela o 

comportamento da população 
em relação ao Judiciário. A par-
tir de 6 situações hipotéticas 
que apresentam diferentes ti-
pos de confl ito, pergunta-se ao 
entrevistado, qual a chance de 
procurar o Judiciário para solu-

cionar cada um dos confl itos. As 
situações envolvem direito do 
consumidor, direito de família, 
direito de vizinhança, direito do 
trabalho, relação com o Poder 
Público e prestação de serviço 
por particular. Esse subíndice 
apresentou nota 8,6 (em uma 
escala de 0 a 10).

“Esses resultados mostram 
que apesar de não avaliarem 
bem o Judiciário, as pessoas 
tendem a considerá-lo uma 
instância legítima para solu-
cionar os seus problemas”, 
explica Luciana de Oliveira 
Ramos, coordenadora do 
estudo (AE).

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da indústria 
paulista fechou o terceiro 
trimestre do ano em queda de 
2,3%, sem os efeitos sazonais,  
em relação ao trimestre ante-
rior. Em setembro, a redução 
foi de 0,2%, se comparada ao 
resultado de agosto. Os dados 
são da pesquisa do Departa-
mento de Pesquisas e Estudos 
Econômicos da Fiesp e do Ciesp 
(Depecon) divulgada na sexta-
feira (28). 

Segundo o diretor do Depe-
con, Paulo Francini, a manu-
tenção do  fraco desempenho 
do setor altera a projeção do 
INA para o ano de 2016,  de 
6,4% para 9,0% negativos.  “O 
ano vai terminar pior para a 
indústria do que 2015. Talvez 
o PIB não caia tanto quanto no 
ano passado, mas o comporta-
mento da indústria vai ser pior 
em 2016”.  

Diretor do Depecon, 

economista Paulo Francini.

Confi ança do 
consumidor cresce

Os consumidores estão mais 
otimistas, mas o nível de con-
fi ança ainda está abaixo da média 
histórica, de acordo com dados 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), divulgados na 
sexta-feira (28). O Índice Nacio-

Primeiro a se manifestar 
depois do encontro entre os 
chefes dos Três Poderes da 
República, o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, disse 
que a reunião marcada para tra-
tar de problemas de segurança 
pública serviu também para 
que o Congresso e o Supremo 
superassem a crise entre os 
dois Poderes. “Aproveito a 
oportunidade para dizer que 
tenho muito orgulho de ser pre-
sidente do Congresso no exato 
momento em que a presidente 
Carmén Lúcia é presidente 
do STF. Ela é o exemplo do 
caráter que identifi ca o povo 
brasileiro”, afi rmou.

A cena de Renan e Cármem 

Lúcia entrando lado a lado para 
o encontro já sinalizava a trégua 
entre os dois chefes de Poder. 
“A reunião foi muito boa, pro-
dutiva e precisa ser repetida”. 
Mesmo antes da reunião, Temer 
tentou amenizar o clima entre 
os dois e chegou a afi rmar que 
há um “ambiente de harmonia 
decretado” e que as questões 
que surgem nestas relações 
entre os Poderes são resolvidas 
pouco a pouco.

A pauta ofi cial da reunião di-
vulgada pelo Palácio do Planalto 
era segurança pública. A ideia é 
que os três poderes construam 
um pacto nacional para a área, 
na busca por soluções aos pro-
blemas do setor (ABr).

Temer ao lado dos presidentes Cármen Lúcia, do STF, e Renan 

Calheiros, do Senado. Na foto, o ministro da Justiça,

Alexandre de Moraes, cumprimenta Renan.

Brasília - O ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
minimizou o estresse ocor-
rido entre o Legislativo e o 
Judiciário protagonizada pelo 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, e pela presidente do 
STF, Cármen Lúcia. Segundo 
ele, não há crise institucional 
no Brasil e as instituições fun-
cionam perfeitamente, com 
independência e harmonia.

“Crise institucional zero. As 
instituições, os poderes da Re-
pública, funcionam plenamente. 
Portanto não existe crise insti-
tucional”, afi rmou na sexta-feira 
(28) a jornalistas, ao chegar a 
evento na sede da Federação 
da Agricultura do Rio Grande 
do Sul (Farsul). Ele tratou de 
amenizar o episódio desta se-
mana. “Nós tivemos sim, alguma 
discrepância entre como se vai 
interpretar um determinado 
fato entre o Legislativo e o Ju-

Ministro-Chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

Latinhas de alumínio
O índice de reciclagem das la-

tinhas de alumínio de bebidas no 
Brasil atingiu 97,9% em 2015, com 
um total de 292,5 mil toneladas de 
latas recicladas, quase a totalidade 
das embalagens colocadas à ven-
da. De acordo com a Associação 
Brasileira do Alumínio e da Asso-
ciação Brasileira dos Fabricantes 
de Latas de Alta Reciclabilidade, 
somente na coleta da latinha foram 
injetados cerca de R$ 730 milhões 
na economia brasileira. 

Contas pendentes 
na Lei Rouanet

O ministro da Cultura, Mar-
celo Calero, disse aos depu-
tados da CPI da Lei Rouanet 
que encontrou um estoque de 
20.654 projetos pendentes de 
prestação de contas ao ocupar 
a pasta.

Marcelo disse que já con-
seguiu reduzir o estoque de 
pendências em 2016. Até agora, 
1.506 processos teriam sido 
publicados, contra 381 de 2015. 
Ele defendeu a Lei Rouanet, 
dizendo que ela signifi ca uma 
renúncia fi scal de apenas 0,6% 
do total.  

O deputado Domingos Sávio 
(PSDB-MG), relator da CPI, 
quis saber então se não houve 
leniência das gestões anterio-
res. Mas o ministro não culpou 
os antecessores: “Estou certo 
de que o ministério empreen-
deu seus melhores esforços, em 
todos os momentos, para fazer 
as auditorias, e é nesse sentido 
que nós estamos trabalhando” 
(Ag.Câmara).

Regulamentação do 
lobby no País

São Paulo - O ministro da 
Transparência, Fiscalização 
e CGU, Torquato Jardim, 
defendeu a regulamentação 
do lobby no Brasil. Para ele, 
os processos do mensalão e 
o escândalo investigado pela 
Operação Lava Jato mostram 
a necessidade da medida. Em 
audiência pública na OAB-SP, 
Jardim destacou que o governo 
quer regulamentar a prática. 

“Não se pretende sugerir ou 
dizer ao Congresso como cuidar 
(do tema)”, afi rmou, sem iden-
tifdicar como a administração 
federal ofi cializará a regulamen-
tação. Jardim reforçou que já 
se tentou várias vezes sujeitar 
a regulamento a relação de 
pessoas, empresas e grupos re-
presentativos com o Executivo, 
porém, não houve sucesso.

Um grupo de trabalho criado 
pelo Ministério da Transparên-
cia fi nalizou um parecer em que 
sugere a regulamentação do 
lobby aplicável à gestão federal 
no País. O grupo pretende que 
o assunto “aconteça de forma 
organizada, por grupos de in-
teresse defi nidos e legítimos; 
e dentro da lei e da ética”. A 
comissão propôs ainda alte-
rar a expressão “lobby” para 
“relações governamentais” ou 
“representação social” (AE).
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Divulgação

O juiz da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, Sérgio Moro, marcou 
as audiências de testemunhas 
na ação penal a que o ex-presi-
dente Lula, sua mulher, Marisa 
Letícia, e mais seis pessoas 
respondem na Operação Lava 
Jato. Com isso, os depoimentos 
de testemunhas de acusação e 
de defesa serão realizados nos 
próximos dias 21, 23 e 25, em 
Curitiba, onde as investigações 
estão centralizadas.

Entre os depoentes estão 
réus que assinaram acordos 
de delação premiada, como o 
ex-senador Delcídio do Amaral, 
o empresário Fernando Baiano 
e os ex-diretores da Petrobras, 
Paulo Roberto Costa, Nestor 
Cerveró e Pedro Barusco, 
além do ex-deputado federal 
Pedro Corrêa. Na ação penal, 
Lula é acusado receber R$ 3,7 

Juiz da 13ª Vara Federal, 

Sérgio Moro.
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Atividade da indústria paulista fechou 
o trimestre com queda de 2,3%

há situação paralela depois 
disto.”

Sobre expectativas para 
2017, o diretor de Depecon 
afi rma que não enxerga recupe-
ração e lembra que  fatores que 
estimulariam a demanda, como 
emprego, e renda também es-
tão em baixa, além do crédito, 
cada vez mais restritivo. “A 
economia brasileira está em 
uma trajetória difícil. Para nós, 
2016 terminou. Agora é torcer 
para o fi nal do ano chegar logo, 
criar novas esperanças e ir em 
frente”, conclui.

Em setembro, o INA do 
setor de máquinas e materiais 
elétricos apresentou retração 
de 2,0%, se comparado ao 
mês anterior sem os efeitos 
sazonais. O setor têxtil também 
apresentou queda, desta vez de 
1,0%, na passagem de agosto 
para setembro, na série sazo-
nalmente ajustada (Fiesp).

Ao lembrar que o INA regis-
trou quedas signifi cativas em  
2014 (-6%) e 2015 (-6,2%), 
Francini afi rma que o quadro 
da atual economia é recessivo 
e devastador, comum em países 
em guerra ou que sofreram 
por catástrofes naturais. “Dois 
anos de queda na economia 
só encontramos em 1930, não 

“Exemplo de caráter”, diz 
Renan sobre Cármen Lúcia

Juiz Moro marca audiências de ação 
penal contra ex-presidente Lula

teriam sido pagas pela OAS.
Também foram denunciados 

pelo MPF o presidente do Ins-
tituto Lula, Paulo Okamotto; 
o ex-presidente da OAS, Léo 
Pinheiro; Agenor Franklin 
Magalhães Medeiros; Paulo 
Roberto Valente Gordilho; Fá-
bio Hori Yonamine e Roberto 
Moreira Ferreira, todos ligadas 
à empreiteira. A denúncia foi 
aceita pelo juiz Moro no dia 
20 de setembro. Na ocasião, 
a defesa de Lula disse que a 
decisão não causou surpresa. 
“Nem mesmo os defeitos for-
mais da peça acusatória e a 
ausência de uma prova contra 
Lula, impediu que o referido 
juiz levasse adiante o que há 
muito havia deixado claro que 
faria: impor a Lula um crime 
que jamais praticou”, disseram 
os advogados (ABr).

milhões de propina de empre-
sas envolvidas no esquema de 
corrupção da Petrobras, por 
meio de vantagens indevidas, 
como a reforma de um apar-
tamento tríplex em Guarujá, e 
pagamento de despesas com 
guarda-volumes. As vantagens 

Padilha: ‘Não se fala em crise 
institucional porque não existe’

diciário”, afi rmou Padilha.
“O Judiciário disse como 

deveria ser. Ponto, terminou 
(a crise)”, disse Padilha, refe-
rindo-se à decisão do ministro 
Teori Zavascki, do STF, que 
suspendeu os efeitos da Ope-
ração Métis no Senado. A crise 
entre a opinião de uma pessoa 
e de outra não signifi ca que há 
crise uma entre as instituições. 
“Portanto não se fala em crise 
institucional porque ela não 
existe”, avaliou (AE).

nal de Expectativa do Consumi-
dor (Inec) aumentou 1,3% neste 
mês em relação a setembro e 
alcançou 104,4 pontos, na quarta 
alta consecutiva do indicador. 
Na comparação com outubro do 
ano passado, o Inec teve cresci-
mento de 7,3%. Mesmo assim, a 
confi ança ainda permanece 4,1% 

abaixo da média histórica, que é 
de 108,9 pontos.

O aumento do Inec é resulta-
do, especialmente, da melhora 
do otimismo dos brasileiros em 
relação à renda pessoal. O in-
dicador de expectativa sobre a 
renda pessoal cresceu 5,2% em 
relação a setembro (ABr).
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Mario Enzio (*)

Amizade
e Política

Muitas amizades 

têm sido desfeitas ou 

estão abaladas com a 

polarização de ideias 

políticas que estão 

proliferando nos 

círculos sociais. Vamos 

ao local onde isso é 

menos discutido: nos 

bares da vida. Será? 

Pelo menos no meu ciclo 
de amigos, não conheço 
quem goste de estar 

tomando uma cerveja, apre-
ciando um delicioso petisco e 
queira defender uma posição 
política. Em geral, posições 
ideológicas vêm com uma 
carga de crença superior. No 
discurso metódico e impera-
tivo do “o que eu sei é mais 
abrangente, inteligente, do 
que você possa saber”. Isso 
não combina num ambiente 
descontraído. Mas, algumas 
pessoas não se importam 
com isso. Querem mais é se 
expressar e chegam a quase 
impor suas ideias. Assim fi ca 
difícil manter uma amizade. 

Para outras pessoas, quando 
se identifi cam com aquele 
grupo discursivo, é como se 
dedicar ou seguir uma religião. 
Não há muito que discutir, 
por mais que se tente contra 
argumentar, o que você fala 
não chega a ser ponderado. 
Para essas pessoas, altamente 
radicais em suas posições, 
nada é relevante a um debate 
que acrescente. Tudo o que se 
fala é ouvido como uma amea-
ça à sua fé. Considero que há 
uma conotação doutrinária, 
que elege sem eleição, que 
parte deles o que consideram 
que seja o melhor para nós. E 
ainda temos que aceitar sem 
reclamar. 

Aí entra uma carga emocio-
nal que é a maneira de como 
relatar ou se defender. Há o 
jeito enfurecido, aguerrido 
e litigante de mostrar que 
seus argumentos são mais 
válidos do que o do outro. 
Geralmente, há traços de 

nervosismo, compostos por 
excesso de salivação, olhos 
bem abertos, gesticulação 
forçada, punhos cerrados, voz 
alta e ininterrupta. Há quem 
diga que isso pode ser sinal de 
uso de algum entorpecente. 
Mas, é verdade. 

É a tal da droga da cegueira 
utópica, a não visão de que 
uma opinião, duas opiniões, 
algumas razões, ainda assim 
nunca chegarão perto de 
alguma verdade absoluta. O 
que se pode adjetivar de tudo 
que ocorre nesse momento 
político, ainda faltarão argu-
mentos que possam indicar 
o que seja considerado como 
ideal para uma população de 
mais de duzentos milhões de 
pessoas.

Com certeza, não será num 
local de diversão, num bote-
co, que se obterá a solução 
aos problemas econômicos e 
sociais. Por isso, amigos têm 
que rever seus pequenos uni-
versos paralelos. Onde muita 
gente opina, sem saber do que 
estão falando ou analisando. 
Por isso manter essas posições 
cristalinas é um exagero, 
principalmente quando esses 
desentendimentos retratam 
o que se espalha nas redes 
sociais. 

Lamento que amizades 
tenham sido interrompidas 
ou estejam com suas relações 
afastadas, muitas vezes como 
resultado dessas câmaras de 
eco de outras opiniões. Nem 
políticos profi ssionais aceitam 
esse jogo de descarte. Eles 
se dizem adversários, jamais 
inimigos. Quando o interesse 
por alguma causa comum for 
maior deixarão de lado as 
desavenças. 

E, há momento para tudo, 
entre as pessoas sensatas 
é bom avaliar se essa res-
sonância não abalará uma 
amizade.

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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Um estudo realizado nos 
meses de julho e agosto 
pela fornecedora global de 
soluções em RH, Randstad, 
indica que 76% dos brasileiros 
estão satisfeitos no trabalho. 
Este resultado revela-se 2% 
superior ao que foi obtido 
no levantamento anterior, 
referente ao período de abril 
e maio de 2016. 

Por outro lado, o total de 
insatisfeitos teve um leve au-
mento, de 8% para 9% atuais. 
A quantidade de entrevista-
dos que escolheram a opção 
“neutro” baixou de 18% para 
15%. Embora os números não 
tenham se mantido idênticos, 
não houve uma variação muito 
grande entre as duas amostra-
gens. O Brasil, atualmente, é 
o 11° colocado entre os mais 
satisfeitos. 

A pesquisa, que é aplicada 
em 34 países, apontou os me-
xicanos como os mais satisfei-

O Brasil é o 11° colocado entre os mais satisfeitos.

Foram 278.839 ocorrên-
cias de homicídio doloso, 
latrocínio, lesão corporal 

seguida de morte e mortes 
decorrentes de intervenção 
policial no Brasil, de janeiro de 
2011 a dezembro de 2015, fren-
te a 256.124 mortes violentas 
na Síria, entre março de 2011 
a dezembro de 2015, de acordo 
com o Observatório de Direitos 
Humanos da Síria.

“Enquanto o mundo está dis-
cutindo como evitar a tragédia 
que tem ocorrido em Alepo, 
em Damasco e várias outras 
cidades, no Brasil a gente faz 
de conta que o problema não 
existe. Ou, no fundo, a gente 
acha que é um problema é 
menor. Estamos revelando que 
a gente teima em não assumi-
lo como prioridade nacional”, 
destacou o diretor-presidente 
do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, Renato Sérgio 
de Lima.

Apenas em 2015, foram 
mortos violentamente e inten-
cionalmente 58.383 brasileiros, 
resultado que representa uma 
pessoa assassinada no país a 
cada 9 minutos, ou cerca de 
160 mortos por dia. Foram 28,6 
pessoas vítimas a cada grupo 
de 100 mil brasileiros. No en-
tanto, em comparação a 2014 
(59.086), o número de mortes 

Manifestação nas areias de Copacabana para denunciar mortes por causas violentas.

O Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) pediu 
na sexta-feira (28) a intervenção do gover-
no federal na saúde do estado. O défi cit 
no setor chega a R$ 2,5 bilhões e ameaça 
fechar hospitais na capital e no interior e 
paralisar o atendimento. Já faltam insumos, 
remédios e leitos nas principais unidades 
e os médicos da rede correm o risco de 
fi car sem salário.

“Estamos à beira de um caos no qual 

as pessoas podem morrer por mortes 
evitáveis”, afirmou o presidente do 
Cremerj, Pablo Vazquez. “Queremos o 
empenho de todos, os esforços, se não 
tem [dinheiro], que recorram a emprés-
timos, ao apoio internacional, não pode 
ocorrer o fechamento dessas unidades, 
saúde é direito básico”, reforçou. Além 
do repasse de recursos para cobrir a 
dívida do governo do estado, o Cremej 
cobra do governo federal a instalação 

de um gabinete de crise, com todas os 
níveis de governo. 

Segundo o Cremerj, esta é a pior crise 
da saúde no estado, ultrapassando a do 
ano passado, quando unidades colocaram 
tapumes na porta e impediram a entrada 
de pacientes, como o ocorreu no Hospital 
Estadual Getulio Vargas, na zona norte. A 
situação tende a se agravar com a chegada 
do fi m de ano e das férias, quando o Rio 
atrai milhares de turistas (ABr).

O ex-craque da Roma e da se-
leção brasileira, Paulo Roberto 
Falcão, entrou para o “Hall da 
Fama” da Federação Italiana 
de Futebol (Figc), homena-
gem instituída em 2011 para 
celebrar nomes que tiveram 
passagens marcantes pelo país 
da bota. Para receber a honra-
ria, é preciso ter disputado pelo 
menos cinco edições do Cam-
peonato Italiano e ter deixado 
os gramados há no mínimo duas 
temporadas. 

Falcão defendeu a Roma 
entre 1980 e 1985 e se tornou 
um dos maiores ídolos do clube 
giallorosso, conquistando uma 

Ex-craque da Roma,

Paulo Roberto Falcão.

Nova ‘A Voz do 
Brasil’ estreia 
nesta segunda-
feira

Nesta segunda-feira (31), 
o programa A Voz do Brasil 
estreia em novo formato. O 
programa de rádio mais antigo 
do país será mais interativo e 
próximo do cidadão. Haverá 
novos quadros, com jornalismo, 
prestação de serviço e diálogo 
com os ouvintes. A ideia é 
oferecer um programa que lem-
bre menos o formato solene e 
distante de décadas anteriores 
e tenha uma linguagem mais 
descontraída, mais próxima 
do cidadão. 

O programa contará com 
novos apresentadores, Airton 
Medeiros e Gláucia Gomes. “A 
ideia da nova Voz do Brasil é 
aproximar o cidadão, trazê-
lo para perto da notícia, da 
informação. Fazer com que 
o cidadão interaja com o que 
fazemos aqui na EBC. A gente 
não pode estar distante”, diz 
Gláucia.

Os ouvintes poderão tirar 
suas dúvidas sobre progra-
mas sociais, sobre o trabalho 
do presidente da República 
e ministros, além de pedir  
informações sobre como tirar 
documentos, por exemplo, e 
fazer perguntas a integrantes 
do Poder Executivo.

Veiculado diariamente (ex-
ceto aos sábados, domingos e 
feriados) das 19h00 às 20h00, 
os primeiros 25 minutos são 
dedicados às notícias sobre o 
Poder Executivo. As mudan-
ças da nova Voz do Brasil se 
darão nesta parte do progra-
ma. Produzida há 78 anos, A 
Voz do Brasil é o programa de 
rádio mais antigo do país e do 
Hemisfério Sul ainda em exe-
cução. Começou em 1938, na 
época do Estado Novo, da era 
Vargas. O programa nasceu com 
o objetivo de fazer propaganda 
do Estado Novo e se chamava 
‘A Hora do Brasil’ (ABr).
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Brasil tem mais mortes violentas 
do que a Síria em guerra

O Brasil registrou mais mortes violentas de 2011 a 2015 do que a Síria, país em guerra, em igual 
período. Os dados, divulgados na sexta-feira (28), são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública

violentas sofreu redução de 
1,2%. “A retração de 1,2% não 
deixa de ser uma retração, mas 
em um patamar muito elevado, 
é uma oscilação natural, de um 
número tão elevado assim”, 
ressaltou Lima.

Das 58.383 mortes violentas 
no Brasil em 2015, 52.570 fo-
ram causadas por homicídios 
(queda de 1,7% em relação a 
2014); 2.307 por latrocínios 
(aumento de 7,8%); 761 por 

lesão corporal seguida de morte 
(diminuição de 20,2%) e 3.345 
por intervenção policial (eleva-
ção de 6,3%).

Sergipe, com 57,3 mortes 
violentas intencionais a cada 
grupo de 100 mil pessoas, é o 
estado mais violento do Brasil, 
seguido por Alagoas (50,8 mor-
tes para cada grupo de 100 mil) 
e o Rio Grande do Norte (48,6). 
Os estados que registraram 
as menores taxas de mortes 

violentas intencionais foram 
São Paulo (11,7 a cada 100 mil 
pessoas), Santa Catarina (14,3) 
e Roraima (18,2). “Os estados 
em que as mortes crescem, com 
exceção de Pernambuco, são 
os que não têm programa de 
redução de homicídios. Você 
percebe que quando há política 
pública, quando você prioriza 
o problema, são conseguidos 
alguns resultados positivos”, 
disse Lima (ABr).

76% dos brasileiros estão 
satisfeitos no trabalho

tos, com 85% de satisfação, 11% 
de neutros e 4% de insatisfeitos. 
Em segundo lugar estão os in-
dianos, que apresentaram 83% 
de satisfação, 15% de neutros 
e 2% de insatisfeitos. Do outro 
lado da lista, está o Japão, onde 
os entrevistados que disseram 
estar mais satisfeitos somam 
46%, seguidos dos neutros 
(30%), dos insatisfeitos (19%) 

e dos que não souberam res-
ponder (4%). 

Os resultados no Japão são 
surpreendentes, uma vez que, 
o índice de satisfação no país 
é apenas um pouco superior à 
metade do que foi registrado 
nas nações que ocupam os 
primeiros lugares do ranking. 
Fonte e mais informações: 
(www.randstad.com.br).

Falcão no ‘Hall da Fama’
do futebol italiano

Série A e três Copas da Itália. O 
ex-craque foi selecionado para 
o “Hall da Fama” ao lado de 
nomes como Claudio Ranieri, 
treinador do Leicester City, 
Silvio Berlusconi, ex-primeiro-
ministro da Itália e dono do 
Milan, e Paolo Rossi, carrasco 
do Brasil na Copa do Mundo 
de 1982.

Falcão será apenas o segundo 
brasileiro a receber a home-
nagem, depois do ex-atacante 
Ronaldo Fenômeno, que vestiu 
as camisas de Inter de Milão e 
Milan. A cerimônia de premia-
ção será realizada em janeiro 
de 2017 (ANSA).

CRM pede intervenção federal na saúde do Rio
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A infl uência do passado 
na sua vida hoje

Você vem tentando 

buscar um 

relacionamento que 

seja positivo, gostoso 

com cumplicidade e 

companheirismo, mas 

vive encontrando a 

pessoa errada? 

Você faz de tudo para se 
dar bem com sua família, 
mas eles não te entendem 

e você se sente a ovelha negra 
dentro da sua própria casa? 
Você já fez um monte de cursos 
e terapias para mudar a sua 
vida, mas nada parece ter um 
resultado duradouro e você se 
pega repetindo o mesmo erro de 
novo e de novo? Você faz de tudo 
para manter sua saúde boa, mas 
está sempre enfrentando algum 
tipo de problema ou sintoma que 
consome a sua energia?

A solução para todos esses 
problemas pode não estar em 
você. Você sabia que mais de 
50% de seus problemas e de-
safi os não tem nada a ver com 
a sua vida? Tudo isso acontece 
sem que tenhamos consciência 
e controle e somente podemos 
curar essa dor ao incluirmos 
todas as histórias que nossos 
pais e antepassados viveram 
antes de nós.

Nós carregamos histórias e 
destinos de outros membros 
familiares e inconscientemen-
te reproduzimos suas dores e 
difi culdades em nosso dia a dia. 
Isso acontece com todos nós, 
independente de acreditarmos 
nisso ou não! Ou seja, as his-
tórias que aconteceram com 
seus pais, tios, avós, bisavós 
tem um peso enorme na sua 
felicidade. Elas atuam sobre 
nós diariamente e não temos o 
poder de ignorar o efeito delas 
em nossos planos. 

Mas existe uma saída para 
transformar deste peso em 
força e liberdade! Na verdade, 
um caminho a ser percorrido 
para tomar as rédeas da sua 
vida nas próprias mãos! Vou 
contar uma breve história para 
ilustrar como a Constelação 
pode transformar relações. 

Ana foi criada pelos pais que 

viveram casados por 20 anos. 
Foi a menina dos olhos de seu 
pai. A fi lha querida e amada. O 
pai fazia tudo por ela. Já com 
a mãe vivia uma relação con-
fl ituosa, com discussões cons-
tantes e muita cobrança. Ela já 
tinha tentado de tudo, terapias 
de todo o tipo, mas nada tinha 
adiantado. Quando ela chegou 
no meu consultório percebi a 
ansiedade e o desespero que 
ela vivia por não conseguir 
ter uma boa relação com sua 
mãe. Ela realmente não sabia 
o que fazer para mudar isso. 
Em razão de muita experiência 
neste tipo de narrativa, inclu-
sive na minha própria história, 
perguntei diretamente sobre 
uma dinâmica muito comum 
em difi culdades como essa.

– Ana, seu pai teve alguma 
namorada realmente impor-
tante antes da sua mãe? Um 
sorriso brilhante se abriu em 
seu rosto….. Bingo!

– Sim. Meu pai me contava que 
quando muito jovem foi apaixo-
nado por uma vizinha da cidade 
onde ele morava. Eles tiveram 
um longo namoro na juventude, 
mas infelizmente a família dela 
nunca aprovou a relação e enviou 
a fi lha para estudar fora. Ela foi 
embora e meu pai nunca mais a 
viu. Ele conta que às vezes ainda 
sonha com ela.

Essa é uma ligação clássica 
que podemos curar com este 
trabalho. A fi lha se identifi ca 
com o primeiro amor do pai 
e sem perceber vira a “rival” 
inconsciente da mãe. Tudo 
isso acontece sem que tenha-
mos consciência e controle e 
somente podemos curar essa 
dor ao incluirmos as histórias 
que nossos pais e antepassa-
dos viveram antes de nós. A 
Constelação Familiar é o tipo 
de trabalho que permite isso, o 
conhecimento e a cura no cami-
nho da felicidade e liberdade e 
que vem ajudando milhares de 
pessoas no mundo todo. 

É possível mudar sua histó-
ria, escolher um novo caminho 
e realizar aquilo que sonhou.

(*) - É terapeuta, coach e autora do 
livro recém-lançado ‘O Reencontro’. 

(www.nathaliefavaron.com.br).

Nathalie Favaron (*)

A - Semana da Conciliação  
Tribunais de todo o país já se preparam para o esforço concentrado 
da Justiça, que anualmente busca formas alternativas de solução de 
confl itos. A 11ª edição da Semana Nacional da Conciliação, coordenada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com os tribunais 
brasileiros, será entre os próximos dias 21 e 25. Na capital paulista, já 
foram inscritos mais de dois mil e trezentos processos. Os interessados 
em buscar a solução de seu caso durante a mobilização da Semana Na-
cional, terá até o próximo dia 6 para se informar na página do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (www.tjsp.jus.br/conciliar).

B - Garantias Reais
O Forum Cebefi  de Treinamento em Direito Empresarial realiza no próximo 
dia 9, das 09h30 às 16h30, o curso ‘Garantias Reais’. O objetivo desse curso, 
que será apresentado por Dr. Leslie Amendolara especialista na matéria, é 
transmitir como elaborar com efi cácia garantias reais, de modo a assegurar 
certeza e liquidez das operações a serem realizadas. Destina-se a advogados, 
profi ssionais de bancos, auditores, contadores e demais interessados. Tópi-
cos: Hipoteca; Penhor; Caução de Títulos de Crédito; Alienação Fiduciária 
em Garantia; Credor Fiduciário na recuperação Judicial e na Falência do 
Devedor. Local: Av. Paulista, 901. Informações: tel. 2309-9414 (eventos@
forumcebefi .com.br) ou (www.forumcebefi .com.br). 

C - Oportunidades de Negócios
Mais de 40 empresas internacionais estarão na cidade, entre os próximos 
dias 7 e 9, para participar do ELAN Network Brasil, matchmaking organizado 
pela Anprotec em parceria com a Agência USP de Inovação, no âmbito da 
cooperação com a União Europeia. A iniciativa busca identifi car os desafi os 
para o desenvolvimento de oportunidades de negócios e gerar mecanis-
mos que criem parcerias entre as PME; consolidar áreas de colaboração; 
promover a criação de redes incentivando o desenvolvimento tecnológico 
e, também, conectar agentes que apoiam a geração de oportunidades, 
como organismos fi nanciadores, especialistas de mercado e iniciativas 
tecnológicas entre a Europa e o Brasil. A entrada é franca. Saiba mais em 
(http://www.elannetwork.org/content/2016-brazil-event).

D - Psiquiatria e Psicologia 
Entre os próximos dias de 3 e 5, a Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa recebe a 18ª Conferência em Filosofi a, Psiquiatria e Psicolo-
gia – INPP 2016. O tema é ‘Psicopatologia do presente: teoria e prática’. 
O objetivo será trazer à tona a discussão sobre o tema, por meio de 
mesas-redondas e palestras, na voz de especialistas e pesquisadores 
de diversos campos das humanidades em saúde mental, com foco nas 
consequências práticas que suas refl exões acarretam para a área. Bill 
Fulford, membro da Faculdade de Filosofi a da Universidade de Oxford, 
e presidente da INPP, palestrará em módulo cujo tema será ‘Filosofi a e 
Psiquiatria: passado, presente e os desafi os para o futuro’. Mais infor-
mações no link: (inpp2016.fcmsantacasasp.edu.br). 

E - Jovens Ambiciosos 
A Lojas Americanas prorrogou para 30 de novembro o prazo de inscrições 
para o seu Programa de Estágio Líderes do Varejo. Podem se candidatar 

estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação 
Social, Economia, Engenharia de Produção e Marketing, com previsão de 
formatura para julho de 2017. O processo seletivo inclui análise de currículo, 
provas on-line, entrevistas com área de RH e gestores. Durante o período 
de estágio, realizado em uma das lojas, os estudantes passarão por vários 
treinamentos relacionados à gestão, como, por exemplo, planejamento, 
gerenciamento de atividades de loja e liderança de equipe. Inscrições 
podem ser feitas no endereço (estagio.lasa.com.br).

F - Fidelizar Clientes
Acontece no próximo dia 8, das 19h00 às 21h00, durante a ‘Semana de 
Marketing’ promovida pelo Conselho Regional de AdministraçãoSP, a 
palestra do consultor de negócios César Souza, cujo tema será ‘Clien-
tividade: a nova frentede batalha do marketing’, que é o título de seu 
mais recente livro. Souza aborda métodos que podem tornar possível 
vencer o desafi o da maioria das empresas e dos profi ssionais das mais 
diversas áreas: o de conquistar e fi delizar clientes de forma constante 
e rentável; o de defende que o cliente fi que no centro da empresa e as 
equipes aprendendo a falar a linguagem dele. Entrada franca. Local: Av. 
9 de Julho, 3830. Mais informações: (www.crasp.gov.br).

G - Seleção de Startups
Termina no próximo dia 11 o prazo para os interessados em participar 
do Fundo BR Startups, criado pela Microsoft Participações e que terá 
investimentos do Banco Votorantim. Esta nova rodada de seleção será 
feita para startups da área fi nanceira – Fintechs que poderão contar com 
investimentos entre R$ 250 mil a R$ 1,5 milhão. As empresas interessadas 
em participar devem ser brasileiras, com pelo menos dois sócios e ter 
faturamento anual entre R$ 120 mil e R$ 10 milhões. Todos os detalhes 
do programa, assim como a fi cha de inscrição, podem ser encontrados 
em: (www.fundacity.com/fundo-br-startups/apply/1072).

H - Senepol PO Importados 
No ano 2000, a Senepol Nova Vida importou os primeiros animais vivos 
da raça. Treze anos depois, adquire, com exclusividade, o acervo da 
norte-americana Sacramento Farms e jovens doadoras WC, CN e PRR, 
visando o refrescamento de sangue do rebanho brasileiro. Para atender 
a públicos distintos, o 1º Leilão Senepol Nova Vida PO Importado será 
executado em duas etapas, sendo a primeira nesta segunda-feira (31), 
a partir das 18h30, na Sociedade Hípica, com a oferta de 25 doadoras 
Senepol PO. No dia seguinte (terça-feira,1), às 21h00, a oferta será 
exclusiva pelo Canal Rural, com a apresentação de 35 touros de repasse 
Senepol PO Importados. Informações: tel. 3773-8113.

I - Administração e Direito
Os cursos de administração e direito concentram o maior volume de 
ofertas de estágio nessa semana no CIEE. Ao todo são 200 vagas para 
atuação em empresas privadas e órgãos públicos na capital. Podem se 
candidatar estudantes do primeiro ao penúltimo semestre de ambos os 
cursos. Os valores de bolsa-auxílio variam de R$ 364 a R$ 2 mil, para 
jornadas de 4h00 e 6h00 diárias de estágio, além de auxílio-transporte 
e recesso remunerado. Inscrições no portal (www.ciee.org.br), nas 
unidades do CIEE (Rua Maria Paula, 212, Centro, e Rua Tabapuã, 469, 

no bairro do Itaim Bibi) ou postos de atendimento, cujos endereços 
estão no mesmo site.

J - Educação Especial 
Comerça nesta terça (1) e vai até sexta-feira, na Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), a 7ª edição do Congresso Brasileiro de Educação 
Especial. O evento, marcado pela temática da Educação Especial, pretende 
estimular a produção científi ca, divulgar o conhecimento produzido na área, 
promover o intercâmbio entre pesquisadores, profi ssionais, pessoas com 
defi ciência ou transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/
superdotação e seus familiares. Além disso, atende à demanda por novas 
práticas que surgem da política educacional de inclusão escolar adotada no 
País e acontece junto ao X Encontro Nacional de Pesquisadores da Edu-
cação Especial. Outras informações: (http://2016.cbee-ufscar.com.br).

K - Origem do Alimento
A recém-lançada plataforma Raízs é um negócio social que convida moradores 
dos grandes centros urbanos a repensar a relação do consumo de alimentos, 
propondo uma reconexão entre quem compra e quem produz. A platafor-
ma dá a oportunidade do consumidor conhecer a origem dos alimentos e 
quem os cultiva, gerando empatia e a valorização do trabalho do pequeno 
produtor. A ideia é aproximar o consumidor às histórias dos produtores, 
seja por meio dos alimentos que vem com foto e texto identifi cando a família 
produtora ou depoimentos registrados no local de trabalho dos produtores 
e disponíveis em vídeo. Saibva mais em (www.raizs.com.br).

L - Corrente Solidária
A campanha de Natal da Perdigão ‘No Coração Sempre Cabe Mais Que 
Um’ encanta não apenas pelo ineditismo, mas também pelo objetivo: a 
cada Chester Perdigão comprado, outro será doado para uma família que 
precisa. Serão benefi ciadas cerca de 250 mil famílias ou aproximadamente 
2 milhões de pessoas, dado que cada Chester Perdigão serve em média 
8 pessoas. Até o dia 24 de dezembro, a campanha vai ampliar o número 
de pessoas que irão se reunir e ter no centro da mesa uma ave especial 
para confraternizar uma das datas mais aguardadas do ano. A distribuição 
será auditada pela Accera e realizada pelo programa Mesa Brasil, do SESC 
Nacional, em parceria com o Instituto BRF (www.perdigao.com.br).

M - Viver Melhor 
O Feirão Morar Bem, Viver Melhor será realizado nesta semana, nos 
dias 5 e 6, das 9h00 às 20h00, no Ginásio do Ibirapuera. Para o evento, o 
Governo do Estado lançou o Cheque-Moradia, um certifi cado de aporte 
a fundo perdido de até R$ 40 mil, para servidores públicos estaduais e 
benefi ciários do auxílio-moradia da CDHU. O valor dos cheques varia de 
R$ 5 mil a R$ 40 mil, de acordo com a renda mensal das famílias e a região 
do Estado em que está localizado o imóvel. O evento é aberto a toda a 
população interessada na aquisição da casa própria. Os servidores estaduais 
e benefi ciários do auxílio-moradia terão 7,5 mil imóveis à disposição para 
compra. No total, serão 10 mil unidades habitacionais à venda.  

N - Dia da Criatividade
Defi nida por líderes e educadores ao redor do mundo como a matéria-
prima do século XXI, a criatividade é celebrada mundialmente no 
próximo dia 17, e receberá uma homenagem inédita da ProjectHub, 
a primeira rede global de empreendedores criativos estabelecida no 
Brasil. Com uma programação especial totalmente voltada ao tema, vai 
reunir jovens profi ssionais, empreendedores de diferentes indústrias 
criativas, pensadores, especialistas em criatividade e executivos de 
grandes empresas com DNA inovador.  As atividades começam com o 
lançamento da plataforma Branded Investment Summit com discussões e 
palestras exclusivas sobre investimentos de marca em negócios criativos 
e inovadores. Saiba mais em (www.projecthub.com.br).

j

A - Semana da Conciliação  
Tribunais de todo o país já se preparam para o esforço concentrado 

estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação
Social, Economia, Engenharia de Produção e Marketing, com previsão de
formaturaparajulhode2017 Oprocessoseletivoincluianálisedecurrículo

Essa foi a maior alta re-
gistrada pela pesqui-
sa, segundo a CNC, e 

é a quarta taxa positiva nesse 
tipo de comparação.

Na comparação com se-
tembro último, a alta foi de 
1%, o sexto aumento con-
secutivo.

O crescimento de 18,7% 
na comparação com outubro 
de 2015 foi puxado princi-
palmente pela avaliação dos 
empresários do comércio em 
relação ao momento atual. 
Sua satisfação com a situa-
ção da economia aumentou 

Pesquisa mostra que lojistas estão otimistas quanto ao 

comportamento da economia.

A decisão do STF de validar 
o corte de ponto de servido-
res públicos que decidirem 
entrar em greve não é nova, 
disse o especialista em Direito 
Constitucional e professor da 
UnB, Paulo Henrique Blair de 
Oliveira. 

Para ele, a lei de greve 
vigente no setor privado não 
resolve questões do serviço 
público, como o princípio da 
anterioridade orçamentária. 
“Há o esquecimento do fato 
de que o poder público não 
tem capacidade de negociar 
porque os gastos são previstos 
com um ano de antecedência”, 
disse.

“Se o servidor repuser o 
serviço, ele tem direito ao 
pagamento, mas se ele não 
repuser a consequência é 
catastrófi co para a população. 
Vamos ter um acúmulo em 
serviços que não deveriam 
estar atrasados, isso já é uma 

Apesar da possibilidade do corte no salário,

pode haver negociação.

Desemprego 
contribuiu para 
aumento de 6% das 
microempresas

São Paulo - A abertura de empre-
sas de janeiro a setembro no País 
cresceu 1% sobre igual período do 
ano passado, segundo levantamen-
to da Boa Vista SCPC. Mas o desta-
que recaiu sobre as Microempresas 
Individuais (MEIs), que cresceram 
6% na mesma base de comparação. 
Segundo o economista-chefe da 
Boa Vista SCPC, Flávio Calife, 
muito deste crescimento de novas 
empresas, especialmente de porte 
micro, tem raiz no elevado índice 
de desemprego. 

Sem perspectivas de voltar ao 
mercado de trabalho num ambiente 
econômico adverso, os trabalhado-
res estão empregando suas verbas 
rescisórias no negócio próprio. “As 
MEIs estavam crescendo a 14% no 
trimestre passado. São empresas 
com faturamento mensal de até 
R$ 5 mil ou até R$ 60 mil anuais”, 
disse o economista. Ou seja, são 
empreendimentos abertos para 
gerar renda equivalente ao que o 
empreendedor conseguia quando 
trabalhava de empregado.

O crescimento das microem-
presas elevou em 3,5 pontos 
porcentuais a participação desse 
segmento, totalizando 74,2% das 
novas empresas, enquanto as 
demais categorias perderam re-
presentatividade. Em relação ao 
segundo trimestre, no entanto, a 
abertura total de empresas recuou 
2% (AE).
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Confi ança do Empresário do 
Comércio avançou em outubro
O Índice de Confi ança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu 18,7% em outubro deste ano, na comparação 
com o mesmo período do ano passado

101,3%. O empresariado 
também está mais otimista 
com o momento do setor 
(35,8%) e de seu próprio 
negócio (15,7%).

Há ainda melhora nas opi-
niões em relação ao futuro 
da economia (37,6%), do 
comércio (19,1%) e da em-
presa (10,4%). Mais empre-
sários também esperam con-
tratar funcionários (21%). 
No entanto, houve queda em 
relação aos investimentos na 
empresa (-0,7%) e na avalia-
ção da situação dos estoques 
(-4,2%) (ABr).

Decisão de validar corte de ponto 
de servidores divide opiniões

difi culdade”, argumentou. Ape-
sar da possibilidade do corte 
no salário, isso não impede a 
negociação para compensação 
dos dias não trabalhados. 

A Força Sindical e a CUT, 
criticaram a decisão do STF. 
Segundo as entidades, a medi-
da enfraquece a democracia, 
ameaça o direito de greve e 

deixa os funcionários públicos 
sem opção para pressionar 
os governos nas negociações 
dos reajustes salariais. Para 
o presidente nacional da 
CUT, Vagner Freitas, com 
essa decisão, “o Supremo deu 
mais um passo em direção ao 
retrocesso das relações de 
trabalho no país” (ABr).
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Apareça. Essa é a 

palavra de ordem na era 

da informação. 

Num mundo marcado 
pela alucinante pro-
dução de conteúdo, 

quem não marcar seu território 
nessa área, certamente fi cará 
para trás. Contudo, a busca 
por relevância pode ser muito 
mais complexa do que parece. 
Engana-se quem pensa que 
criar um blog e manter perfi s 
ativos nas mídias sociais seja 
sufi ciente. 

Essas ações de comunica-
ção são muito importantes, é 
claro. Mas, possuem apenas 
uma pequena parcela na 
busca por relevância. Antes 
de qualquer coisa é preciso 
buscar diferenciais para sua 
marca. Inovar é fundamental 
para se manter na vanguarda 
do seu segmento. Você precisa 
fazer algo diferente dos seus 
concorrentes.

E, por falar neles, é bom fi car 
atento a cada passo que eles 
dão. Monitorar as empresas 
que buscam os mesmos clien-
tes que você é fundamental. 
Veja o que eles têm de bom, 
o que precisam melhorar, e 
mantenha-se à frente. Aprenda 
com os erros e com os acertos 
deles.

Outra atividade essencial na 
busca por relevância é buscar 
as entidades do seu setor. Fa-
zer parte de associações que 
representam o seu segmento 
pode lhe garantir alguns dife-
renciais frente ao consumidor. 
Exerça liderança e representa-
tividade para que sua empresa 
seja reconhecida como tal. E 
marque presença. Lembre-se 
que quem não é visto, não é 
lembrado.

Acima de tudo, crie relacio-
namentos. Estabeleça vínculos 
com marcas e pessoas impor-
tantes. Faça isso tanto de for-
ma presencial quanto online. 
No dia a dia, não é possível 
encontrar um grande número 

de pessoas importantes para 
você, então, compense essa 
ausência mandando um e-
mail, uma mensagem no dia 
do aniversário ou um simples 
WhatsApp para perguntar 
como o outro está. Alimentar 
a sua rede de contatos é um 
dever diário.

Compartilhe conteúdos do 
interesse dos seus contatos. 
É uma boa maneira para 
manter-se presente. Produza 
conteúdos próprios também, 
posicionando sua marca como 
uma autoridade em determi-
nado assunto. Isso ajuda na 
criação de vínculos com o 
cliente. 

Crie processos de comuni-
cação adequados a cada perfi l 
de público. Um dos maiores 
erros é achar que qualquer 
informação é consumida por 
qualquer tipo de pessoa. Na 
prática, não é bem assim que as 
coisas funcionam. Estabeleça 
os perfi l que sua marca precisa 
interagir e, só então, crie estra-
tégias para se comunicar. 

Considere se comunicar 
também com a imprensa. 
Quando a sua empresa faz 
algo extraordinário, revistas, 
jornais, sites e até rádios e 
TVs costumam se interessar e 
dar espaço para as inovações. 
Além de ser absolutamente de 
graça, esses canais conseguem 
amplifi car suas informações de 
forma muito mais abrangente 
do que por meio de conteúdos 
próprios.

Independentemente da es-
tratégia adotada por sua 
empresa, busque sempre pro-
pagar os conceitos e valores da 
sua marca. Esses atributos são 
muito mais importantes do que 
os seus produtos ou serviços. 
E, entenda que credibilidade e 
relevância demandam tempo. 
Paciência e perseverança são 
elementos fundamentais para 
qualquer empresa.  

(*) - É jornalista, fundadora da Infor-
maMídia Comunicação, e

colaboradora do Blog da PME
(www.informamidia.com.br).

Marília Cardoso (*)

Como dar mais relevância 
para a sua marca?

O ex-governador do Distrito 
Federal, Agnelo Queiroz (PT), 
se tornou inelegível por oito 
anos, conforme decisão dos 
desembargadores do TRE-
DF por 4 votos a 3. O vice do 
petista, Tadeu Filipelli, e seu 
ex-secretário de Comunica-
ção, o jornalista André Duda, 
também receberam a mesma 
sentença. Os três foram con-
denados por utilizarem os re-
cursos do governo do Distrito 
Federal (GDF) para fortalecer 
a campanha de Agnelo à ree-
leição, em 2014. Eles também 
devem pagar multa de R$ 30 
mil cada um. Cabe recurso da 
decisão.

O presidente do TRE-DF, de-
sembargador Romeu Gonzaga 
Neiva, que proferiu o voto de 
desempate pela condenação, 
escreveu em sua decisão que os 
acusados utilizaram a Agência 
Brasília, agência de notícias 
institucional do governo dis-
trital, em benefício próprio. 
“As matérias ditas jornalísticas 
possuem notória conotação 
de publicidade efetivada para 

Ex-governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT).

Antecipação de 
feriados nacionais 
para segundas-feiras

Para minimizar os prejuízos 
que os feriados provocam no 
setor produtivo, o senador 
Dário Berger (PMDB-SC) quer 
antecipá-los para as segundas-
feiras. De acordo com o projeto 
de sua autoria, sempre que um 
feriado cair entre terça e sexta-
feira será antecipado para a 
segunda-feira. A proposta não 
afeta os feriados de datas sim-
bólicas como 1º de janeiro, 1º 
de maio, 7 de setembro e 12 de 
outubro, nem Natal, Carnaval, 
Corpus Christi e Sexta-feira 
Santa. A medida também não 
valerá para os feriados que caí-
rem aos sábados e domingos.

Levantamento da empresa de 
consultoria global norte-ameri-
cana Mercer mostra que o Brasil 
é o 7º colocado em números de 
feriados no mundo.  O país tem, 
ao todo, 12 feriados nacionais. 
Ao justifi car o projeto, Dário 
Berger afi rmou que o excesso de 
feriados é nocivo para empresas, 
trabalhadores e para a arreca-
dação dos governos. Segundo o 
parlamentar, é quase uma tradi-
ção do povo brasileiro estender 
os feriados, e tal comportamento 
compromete o trabalho nos dias 
úteis seguintes.

“A intenção de impedir o pro-
longamento desarrazoado dos 
dias não trabalhados e de manter 
“a roda da economia girando” é 
especialmente relevante em situ-
ações de grave crise econômica 
como a que ora enfrentamos”, 
disse. O projeto foi recém apre-
sentado no Senado e aguarda 
recebimento de emendas na 
Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte (Ag.Senado).

Os deputados pretendem 
mudar o fi nanciamento 
de campanhas e o siste-

ma eleitoral. “A última experi-
ência nossa foi muito ruim, teve 
uma dissintonia muito grande 
com o Senado”, avaliou Vicente 
Cândido. 

Em 2015, a Câmara aprovou 
uma proposta que mudou vários 
pontos do sistema político, com 
a previsão do fi m da reeleição, 
legalização de doações em-
presariais, redução da idade 
mínima para candidatos, entre 
outros. De todas as alterações 
aprovadas na Câmara, apenas 
uma passou no Senado: a janela 
partidária. Esse mecanismo 
permitiu a possibilidade de des-
fi liação, sem perda de mandato, 
em uma janela de 30 dias antes 
do fi m do prazo de fi liação exi-
gido para as candidaturas.

Deputado Lucio Vieira Lima, 

presidente da comissão 

especial da reforma política.

Deputado Vicente Candido, 

relator da proposta, espera 

acordo com o Senado.

Em defesa de 
tratamentos para 
AVC e psoríase

A senadora Ana Amélia (PP-
RS) registrou que neste sábado 
(29), é comemorado o Dia Mun-
dial de Combate ao AVC e o Dia da 
Prevenção da Psoríase, doença 
infl amatória crônica, autoimune, 
relativamente comum entre a 
população. A psoríase não tem 
cura, mas tem tratamento. E 
também não é contagiosa. 

Em alguns casos, prosseguiu a 
senadora, a psoríase causa impac-
to estético, pois pode se espalhar 
pelo corpo e pelo rosto, causando 
manchas vermelhas na pele, com 
escamas secas, queimação e 
dor. Às vezes com sangramento 
e coceira. Já o AVC (Acidente 
Vascular Cerebral) é a segunda 
principal causa de morte no Brasil 
e a principal que deixa sequelas. 

São 100 mil óbitos no país por 
ano e a Organização Mundial de 
Saúde recomenda, como pre-
venção, o controle de fatores 
de riscos, que são hipertensão 
arterial, diabetes, colesterol alto, 
tabagismo, arritmia cardíaca e 
histórico familiar de doenças 
cardiovasculares. “AVC tem 
tratamento e é uma emergência 
médica. Quanto mais rápido o 
atendimento, maiores são as 
chances de se reduzir sequelas. 
Pacientes que são atendidos 
na primeira hora do início dos 
sintomas reduzem em 80% as 
chances de uma sequela per-
manente, além também de se 
reduzir a mortalidade”, afi rmou 
(Ag.Senado).

Integrante titular da Comissão de Educação 
da Câmara, o deputado Caio Narcio (PSDB-MG) 
alertou que a permanência da ocupação de 
escolas poderá prejudicar milhares de alunos 
que não concordam com o movimento e se 
preparam para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), marcado para os próximos 
dias 5 e 6. O ministro da Educação, Mendon-
ça Filho, fez um apelo aos organizadores dos 
movimentos de ocupação para que prevaleça o 
bom senso, a responsabilidade com a educação 

e, fundamentalmente, com a vida e a segurança 
dos jovens.

Na avaliação de Caio Narcio, a ocupação, apesar 
de representar um ato natural na democracia, gera 
insegurança. “Existem pessoas que se manifestam 
contra as ideias que estão sendo propostas. O que 
não pode acontecer é um tirar o direito do outro. 
As pessoas têm direito de fazer os seus manifestos, 
mas precisam respeitar o espaço do próximo”. 

Se até a próxima segunda-feira (31), não houver 
desocupação das escolas, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), respon-
sável pela aplicação do exame, terá de suspender 
as provas nesses locais e marcar nova data. Para 
o deputado, é importante que se respeitem as 
divergências e que se abra um diálogo para que o 
assunto possa ser discutido. De acordo com o tucano, 
é necessário fazer um “meio termo” da situação e 
respeitar a maioria das opiniões. “Não é justo que 
algumas pessoas possam tirar o direito das outras, 
que estão se preparando e correm o risco de terem 
suas provas adiadas”, afi rmou (psdbnacamara).

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmar aprovou 
projeto que proíbe a venda 
direta ao consumidor de carne 
previamente moída. A proposta 
é de autoria do deputado Rômu-
lo Gouveia (PSD-PB) e recebeu 
parecer favorável do relator, 
deputado Aureo (SD-RJ). O 
autor explicou que o Ministério 
da Agricultura emitiu em 2003 
uma instrução normativa com 
regras específi cas e restritivas 
para a comercialização de carne 
bovina, incluindo a moagem. 

A carne moída, por exemplo, 
deve ser embalada imediata-
mente após a moagem, devendo 
cada pacote do produto ter o 
peso máximo de um quilo e 
ser mantido sob resfriamento 
à temperatura de 0ºC a 4ºC 
ou, quando congelada, a -18ºC. 
Para o relator, essas regras 
difi cilmente são seguidas pelos 
açougues, o que torna a comer-

cialização da carne moída um 
risco para os consumidores. 
“Vemos como uma boa solução 
a medida proposta no projeto, 
pois a proibição da venda de 
carne previamente moída eli-
mina a maior parte dos riscos 
associados ao produto”, disse 
Aureo.

De acordo com a proposta, 
os estabelecimentos comerciais 
deverão moer a carne na hora 
da venda e na presença do 
consumidor, vedada a cobrança 
de acréscimo ou taxa. A proibi-
ção não se aplicará às carnes 
moídas industrializadas, desde 
que vistoriadas por órgão com-
petente e portando os devidos 
selos de qualidade. O projeto, 
que já havia sido aprovado pela 
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, tramita em caráter 
conclusivo e será analisado ainda 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Aureo: medida reduz riscos de contaminação do produto.

Em reunião marcada para 
terça-feira (1), a Comissão 
de Educação do Senado deve 
votar projetos que alteram a 
Lei de Diretrizes e Bases da 
educação nacional, sendo o 
primeiro deles o projeto do 
senador Romário (PSB-RJ), 
que impõe aos sistemas de 
ensino a obrigatoriedade 
de desenvolver e implantar 
programas de atendimento 
educacional a jovens e adultos 
com defi ciência. 

Esses programas seriam 
feitos em parceria com a 
família e por meio da arti-
culação intersetorial entre 
órgãos e políticas públicas 
de saúde, assistência social e 
direitos humanos. O relator, 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
observa que o Plano Nacional 
de Educação (PNE), já esta-
belece importantes estraté-
gias para inclusão de jovens 
e adultos com defi ciência em 
ambientes educacionais. No 
entanto, faltaria adequar a a 
essas metas. “A proposição 
preenche importante lacuna 
na legislação e, mais que 
isso, pode tornar melhor 
a vida de jovens e adultos 
com defi ciência e impactar 
positivamente os padrões 

Criança com defi ciência visual e necessidades especiais em 

escola de São Paulo.
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Comissão da reforma política 
aposta em diálogo com Senado

A reforma política pretendida pela comissão especial recém-instalada na Câmara vai depender de 
diálogo com os senadores para virar realidade, avaliaram o relator da comissão, deputado Vicente 
Cândido (PT-SP), e o presidente do colegiado, deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA)

Câmara. Ela prevê perda de 
mandato para quem sair do 
partido, extingue as coligações 
nas eleições de deputados e 
vereadores e cria uma cláusula 
de barreira que exige votação 
mínima em 14 estados para que 
os partidos tenham represen-
tantes no Congresso.

O Senado, no entanto, não 
atacou um dos pontos que a 
Câmara pretende alterar: a 
forma de eleição de deputados. 
Em discussão neste momento 
está a adoção do sistema de lista 
fechada – em que o eleitor vota 
no partido e as cadeiras da Câ-
mara são distribuídas na ordem 
de uma lista determinada pelos 
partidos antes das eleições. 
Isso evitaria, por exemplo, que 
candidatos do mesmo partido 
disputem entre si o mesmo 
eleitorado (Ag.Câmara).

Agora está mais avançada a 
discussão sobre reforma políti-
ca no Senado, que já aprovou 
na Comissão de Constituição 

e Justiça uma proposta com 
alteração em seis pontos, que 
está pronta para ir ao Plenário 
e, se aprovada, segue para a 

Proposta que amplia ensino 
inclusivo vai a votação no Senado

de convivência e de inserção 
social no Brasil”, defendeu o 
relator.

Outro projeto na pauta da 
comissão aumenta a frequência 
mínima exigida na educação 
básica para aprovação. Atual-
mente, são necessários 75% de 
frequência para que os alunos 
dos níveis fundamental e médio 
passem de ano. O projeto eleva 
esse índice para 85%. O autor 
da proposta, o então senador 
Wilson Matos (PR), argumen-
tou que as ausências impactam 
o desempenho, os resultados 
apresentados pelos estudantes 

e, consequentemente, os índi-
ces de qualidade da educação 
brasileira. 

O relator, senador Alvaro 
Dias (PV-PR), é favorável ao 
projeto. Para ele, a obriga-
toriedade de se frequentar 
um número mínimo de horas 
letivas não deve ser encarada 
como punição, mas deve ser 
vista em sua dimensão peda-
gógica, como condição para 
que a aprendizagem efetiva-
mente aconteça, através da 
participação do estudante nas 
atividades escolares progra-
madas (Ag.Senado).

Proibição para venda de 
carne previamente moída

Agnelo Queiroz se
torna inelegível por oito anos

a divulgação de atos, obras e 
programas de governo”, escre-
veu Gonzaga Neiva. A defesa de 
Agnelo alega que os conteúdos 
tinham caráter apenas informa-
tivo e jornalístico.

Em 2014, a chapa formada 
por Agnelo e Filipelli não con-
seguiu votos sufi cientes para ir 
ao segundo turno, que foi dis-
putado por Rodrigo Rollemberg 
(PSB), atual governador eleito, 

e Jofran Frejat (PR). O ação no 
TRE foi movida pela coligação 
Somos Todos Brasília, de Rol-
lemberg, e alega que a página 
ofi cial e a conta no Facebook 
do GDF foram utilizadas por 
Agnelo para realizar “publici-
dade vedada de serviços não 
essenciais”. 

A decisão possui efeito ime-
diato, mesmo em caso de pedi-
do de recurso ao TSE (ABr).

Ocupação 
de escolas 
poderá 
prejudicar a 
realização
do Enem
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continua …

Engevix Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 00.103.582/0001-31

Balanços Patrimoniais em 30 de junho (Em milhares de reais)

Relatório de Administração

Demonstrações do Resultado
Exercícios findos em 30 de junho (Em milhares de reais)Ativo Nota    2016    2015

Circulante     661.027    691.684
Caixa e equivalentes de caixa 6 3.928 14.272
Contas a receber de clientes 7 445.679 513.418
Estoques  83 5.385
Tributos a recuperar 11 135.373 130.052
Dividendos pagos antecipadamente  – 12.353
Outros ativos  75.964 16.204

Não Circulante     232.584    203.594
Conta corrente entre empresas 9 16.256 90.910
Tributos diferidos 10 173.160 73.602
Depósitos judiciais  11.590 –
Investimentos 12 10.866 9.393
Imobilizado líquido 13 16.234 21.481
Intangível 14    4.478    8.208

Total do ativo     893.611    895.278

Passivo e patrimônio líquido Nota    2016    2015
Circulante     254.944    218.932
Empréstimos e financiamentos 15 120.192 102.973
Fornecedores  55.941 46.574
Obrigações sociais e trabalhistas 18 30.439 43.347
Obrigações tributárias 17 36.320 8.506
Adiantamento de clientes  – 3.151
Consórcios 8 4.807 4.563
Outros passivos  7.245 9.818
Não Circulante     186.750    228.254
Empréstimos e financiamentos 15 7.440 194.388
Conta corrente entre empresas 9 141.768 –
Obrigações tributárias 17 19.146 24.735
Provisões para contingências 19 18.001 3.014
Provisão para perda em investimentos 12 372 66
Outros passivos  23 6.051
Patrimônio líquido 21    451.917    448.092
Capital social  564.000 460.000
Ajuste de avaliação patrimonial  6.783 7.186
Prejuízos acumulados     (118.866)   (19.094)
Total do passivo e patrimônio líquido     893.611    895.278

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Srs. Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2016 e 2015. Barueri, 25 de outubro de 2016. A Administração

    Nota    2016    2015
Receita bruta de serviços prestados  219.512 676.606
Impostos incidentes sobre receitas de serviços     (36.536)   (31.607)
Receita operacional líquida 22    182.976    644.999
Custos operacionais 23    (156.920)  (432.332)
Lucro bruto     26.056    212.667
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais 24 (58.335) (122.297)
Equivalência patrimonial 12 1.990 3.872
Amortização e depreciação  (7.590) (7.715)
Outras receitas (despesas) operacionais     (119.050)   48.134
Lucro (prejuízo) operacional antes do
 resultado financeiro     (156.929)   134.661
Receitas financeiras 25 5.553 2.364
Despesas financeiras 25    (65.510)   (66.308)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL     (216.886)   70.717
Imposto de renda e contribuição social – diferido 26    117.114    (28.052)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício     (99.772)   42.665
Lucro (prejuízo) líquido, por ação (em R$)  (0,974) 0,421

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional – (i) Objetivo social: A Engevix Engenharia S.A. 
(“Engevix” ou “Companhia”), com sede social na Alameda Araguaia, nº 
3.571, na cidade de Barueri, no estado de São Paulo, foi constituída em 
09/03/1965 e tem como objeto social e atividade preponderante a prestação 
de serviços de engenharia consultiva e de empreitada integral nos setores 
de energia elétrica, óleo e gás, transportes, saneamento básico e indús-
trias de base, sendo responsável pela elaboração de projetos, integração 
e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem indus-
trial em geral e a participação em outras sociedades empresariais ou civis. 
A Companhia possui como controlador final a Jackson Empreendimentos 
S.A., e atua de maneira integrada com as diversas empresas do grupo na 
prospecção, desenvolvimento, implantação e operação de novos negócios 
ligados aos seguimentos de construção civil, óleo e gás e geração de ener-
gia. As atividades envolvem o constante desenvolvimento de novos projetos.
As operações da Engevix são conduzidas no contexto de um conjunto de 
empresas que atuam integradamente, e certas operações têm a coparti-
cipação ou a intermediação de partes relacionadas. O benefício dessas 
operações e os custos da estrutura operacional e administrativa, observada 
a praticabilidade da atribuição, são absorvidos em conjunto ou individual-
mente. (ii) Cessão dos contratos: Em 30/06/2013, a Companhia por meio 
de instrumento particular de contrato, cedeu para a Engevix Construções 
Ltda. (parte relacionada), a integralidade dos direitos e obrigações de deter-
minados contratos de construção do segmento de infraestrutura com o 
escopo de empreitada integral e o fornecimento de suprimentos e monta-
gens, nas áreas de energia e indústria, transporte de cargas e edificações 
dos contratos UHE São Roque, RG ERG 2, EPC UHE Colíder, Consórcio 
Engeport e Consórcio Helvix. Em 02/01/2015, a Companhia por meio de 
instrumento particular de contrato, cedeu para a Engevix Construções Ltda. 
(parte relacionada), a integralidade dos contratos de prestação de serviços 
do Consórcio Montador Belo Monte e de Furnas Centrais Elétricas S.A. e 
do fornecimento de materiais e construção da linha de transmissão do Con-
sórcio Construtor Engevix-Isolux Paranaíba. (iii) Entidades controladas e 
controladas em conjunto pela Engevix: A Companhia possui participa-
ções societárias em empresas controladas, as quais estão apresentadas 
e registradas na rubrica de “Investimentos”. Segue abaixo a composição 
dessas participações societárias:  Participação societária (%)
Empresas                      2016          2015
Engevix Mexicana S.A. de CV 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100 100
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100 50
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100 100
(iv) Participação em consórcios: A Companhia participa do desenvolvi-
mento de empreendimentos e obras em conjunto com outros parceiros de 
negócio, mediante a formação de consórcios. A estrutura de administra-
ção desses empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas na 
empresa líder, ou em estrutura própria, constituída para esta finalidade, em 
ambos os casos sob a monitoria da empresa líder, que também acompanha 
o desenvolvimento das obras e os orçamentos. Assim, a líder do consórcio 
tem a responsabilidade de assegurar que as aplicações de recursos neces-
sários sejam feitas e alocadas de acordo com o planejado. As origens e apli-
cações de recursos dos consórcios estão refletidas nos saldos de ativos e 
passivos, respeitando os respectivos percentuais de participação. Os ativos, 
passivos, ganhos e perdas decorrentes da participação da Companhia em 
consórcios, nos quais o controle é compartilhado, são reconhecidos, linha a 
linha, na proporção das participações da Companhia. Os valores referentes 
aos seus aportes financeiros são demonstrados no ativo quando superiores 
aos seus saldos de participação, caso contrário são apresentados no pas-
sivo. Os saldos contábeis dos consórcios são inclusos nas demonstrações 
financeiras da Companhia por meio de consolidação proporcional com as 
eliminações das transações intercompany. As práticas contábeis dos con-
sórcios estão em linha com as adotadas pela Companhia. Os principais con-
sórcios com participação da Companhia são:  Participação (%)
Consórcios                  2016    2015
Consórcio Construtor São Domingos 99,99 99,99
Consórcio Rnest O. C Edificações 99,00 99,00
Consórcio Engevix – Sotepa – SC120 75,00 –
Consórcio Linha 13 – EE 70,00 –
Consórcio Integração 50,00 50,00
Consórcio Engevix – UFC Supervisor Metrô – Salvador 60,00 60,00
Consorcio Supervisor Tamoios ET – 65,00
Consórcio Ferroviário EA 60,00 60,00
Consórcio Construtor MGE – CCM 50,00 50,00
Consórcio Construtor Minuano 50,00 50,00
Consórcio Integradora URC – Engevix/Niplan/NM 38,00 38,00
Consórcio Encalso- Engevix- Kallas 40,00 40,00
Consórcio Rodobahia Construction 30,00 30,00
Consórcio SPE-UDAV 20,00 20,00
2. Resumo das principais práticas contábeis – 2.1. Base de elaboração: 
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas dispo-
sições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orien-
tações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 
ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base no custo histórico com exceção dos 
instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, 
os quais foram reconhecidos pelo valor justo. Essas demonstrações finan-
ceiras estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas estão em 
milhares de Reais e foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. A preparação das demonstrações financei-
ras requer o uso de certas estimativas contábeis, julgamentos e premissas, 
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de 
suas práticas contábeis. As principais áreas, bem como as premissas e esti-
mativas significativas estão apresentadas na nota explicativa nº 3. 2.2. Ins-
trumentos financeiros: (i) Ativos financeiros: Ativos financeiros são reco-
nhecidos inicialmente pelo seu valor justo quando a Companhia assume 
direitos contratuais de receber caixa ou ativos financeiros de contratos nos 
quais são parte. Ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos 
de receber fluxo de caixa do ativo financeiro expiram ou foram transferidos 
substancialmente todos os riscos e benefícios para terceiros, ou não trans-
fere e reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao 
ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Reconhecimento inicial e 
mensuração: Os ativos financeiros, no reconhecimento inicial, são classifi-
cados como: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos 
e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Os ativos financeiros são 
inicialmente reconhecidos e mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado e os custos de transação debitados ao resultado do exercício. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. As 
compras ou vendas de ativos financeiros que exijam entrega de ativos den-
tro de um prazo definido por regulamento ou convenção no mercado (nego-
ciações em condições normais) são reconhecidas na data da negociação, 
isto é, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o 
ativo. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de 
caixa, contas a receber de clientes e contas a receber de partes relaciona-
das. Mensuração subsequente: Ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado: Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
ativos financeiros mantidos para negociação, ou seja, designado como tal 
no momento do reconhecimento inicial. Um ativo financeiro é classificado 
nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto 
prazo. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos. Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos e recebíveis são ati-
vos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, 
que não são cotados em um mercado ativo. Esses ativos são mensurados 
inicialmente pelo valor justo acrescido de qualquer custo de transação atri-
buíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são 
mantidos pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. São 
apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de venci-
mento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são 
classificados como ativos não circulantes). Ativos financeiros disponíveis 
para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles ativos 
financeiros não derivativos que são designados como disponíveis para 
venda ou que não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. 
As variações no valor justo de títulos monetários, denominados em moeda 
estrangeira e classificados como disponíveis para venda, são divididas entre 
as diferenças de conversão resultantes das variações no custo amortizado 
do título e outras variações no valor contábil do título. As variações cambiais 
de títulos monetários são reconhecidas no resultado. As variações cambiais 
de títulos não monetários são reconhecidas no patrimônio. As variações no 
valor justo de títulos monetários e não monetários, classificados como dis-
poníveis para venda, são reconhecidas no patrimônio. Quando os títulos 
classificados como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda 
(impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patri-
mônio, são incluídos na demonstração do resultado como “Receitas e des-
pesas financeiras”. Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados 
pelo método da taxa efetiva de juros, são reconhecidos na demonstração do 
resultado como parte de outras receitas. Desreconhecimento de ativos 
financeiros: Um ativo financeiro é desreconhecido (baixado) quando, e 
apenas quando: • os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro 
expiram; • a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa do 
ativo financeiro; • a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e 
benefícios relativos ao ativo; ou • a Companhia não transfere nem reteve 
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas trans-
feriu o controle sobre o ativo. Redução do valor recuperável de ativos 
financeiros: A Companhia avalia na data de cada balanço se há alguma 
evidência objetiva que determine se o ativo ou grupo de ativos financeiros 
está registrado por valor acima de seu valor recuperável. A redução do valor 
recuperável de um ativo ou grupo de ativos financeiros é considerada ape-
nas, e tão somente, se houver evidências objetivas resultantes de um ou 
mais eventos ocorridos que tenham ocorrido depois do reconhecimento ini-
cial do ativo, e tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo ou 
grupo de ativos financeiros, os quais podem ser estimados com segurança. 
O valor da redução é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos 
ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os 
prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de 
juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é 
reduzido por meio do uso de uma provisão, e o valor da perda é reconhecido 
na demonstração do resultado do exercício. A receita de juros é registrada 
nas demonstrações financeiras como parte das receitas financeiras. No 
caso de empréstimos ou investimentos mantidos até o vencimento com taxa 
de juros variável, a Companhia mensura a não recuperação com base no 
valor justo do instrumento adotando um preço de mercado observável. Se, 
em período subsequente, o valor da perda por não recuperação se reduzir e 
a redução puder ser associada objetivamente a um evento ocorrido após o 
reconhecimento da provisão (tal como uma melhora da classificação de cré-
dito do devedor), a reversão da perda por desvalorização reconhecida ante-
riormente é reconhecida na demonstração do resultado do exercício. Se 
uma baixa for recuperada posteriormente, a recuperação é também reco-
nhecida na demonstração do resultado do exercício. (ii) Passivos financei-
ros: A Companhia define a classificação de seus passivos financeiros 
quando do reconhecimento inicial. Todos os passivos financeiros são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso de empréstimos e financia-
mentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Os 
passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores, empréstimos e 
financiamentos. Mensuração subsequente: Após o reconhecimento inicial, 
a Companhia deve mensurar todos os passivos financeiros pelo custo amor-
tizado usando o método dos juros efetivos. Os ganhos e perdas são reco-
nhecidos na demonstração do resultado do exercício quando da baixa dos 
passivos, bem como durante o processo de amortização segundo o método 
da taxa de juros efetiva. Desreconhecimento de passivos financeiros: 
Um passivo financeiro é desreconhecido (baixado) quando a obrigação for 
retirada, cancelada ou expirada. Quando um passivo financeiro existente é 
substituído por outro do mesmo credor, mediante termos substancialmente 
diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente alte-
rados, tal substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original 
e reconhecimento de um novo passivo, e a diferença entre os respectivos 
valores contábeis é reconhecida no resultado do exercício. (iii) Compensa-
ção de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são com-
pensados e apresentados líquidos nas demonstrações financeiras se, e 
somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os 
montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.3. Conversão de 
moeda estrangeira: a. Transações em moeda estrangeira: Transações 
em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcio-
nais da Companhia utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das 
transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de 
câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação 

cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ati-
vos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reco-
nhecidos no resultado do exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e 
“Despesas financeiras”. b. Empresas controladas com moeda funcional 
diferente da Companhia: As movimentações de ativos e passivos de ope-
rações no exterior são convertidas para Real à taxa de câmbio média men-
sal, que se aproxima da taxa de câmbio vigente na data das corresponden-
tes transações. O balanço patrimonial é convertido para reais às taxas de 
câmbio do encerramento de cada exercício. Os efeitos das variações da taxa 
de câmbio resultantes dessas conversões são apresentados sob a rubrica 
“Ajuste de Avaliação Patrimonial” no patrimônio líquido. 2.4. Caixa e equiva-
lentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, apli-
cações financeiras pós-fixadas resgatáveis a qualquer momento, com risco 
insignificante de mudança de seu valor de mercado e sem penalidades. As 
aplicações financeiras são registradas ao valor de custo, acrescido dos ren-
dimentos proporcionalmente auferidos até as datas de encerramento. 2.5. 
Contas a receber de clientes: O contas a receber é composto por valores 
efetivos faturados e por serviços executados a faturar referentes às medi-
ções realizadas e aprovadas pelos entes contratantes até a data do balanço. 
O faturamento é registrado pelo valor bruto, incluindo os respectivos tributos 
diretos de responsabilidade tributária da Companhia, menos os tributos reti-
dos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. Os serviços 
executados a faturar referem-se às medições de projetos que serão fatura-
das mediante emissão futura das notas fiscais e são registradas pelo seu 
valor a ser faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsa-
bilidade tributária da Companhia, menos os impostos retidos na fonte, os 
quais são considerados créditos tributários. 2.6. Estoques: Os estoques são 
mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O 
custo dos estoques é baseado em seu custo médio e inclui gastos incorridos 
na aquisição de estoques, custos de produção e/ou transformação e outros 
custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. 
O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos 
negócios. 2.7. Depósito judicial: Os valores do depósito judicial referem-se 
a quantias depositadas e mantidas em juízo até a resolução das questões 
legais relacionadas. 2.8. Investimentos em controladas: Os investimentos 
em empresas controladas são registrados e avaliados pelo método de equi-
valência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou 
despesa) operacional. Para efeitos do cálculo da equivalência patrimonial, 
ganhos não realizados entre a Companhia e suas controladas são elimina-
dos, quando aplicável, na medida da participação da Companhia; perdas 
não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça 
evidências de perda permanente (impairment) do ativo transferido. Quando 
necessário, as práticas contábeis das controladas são alteradas para garan-
tir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. Quando a parti-
cipação da Companhia nas perdas acumuladas das controladas iguala ou 
ultrapassa o valor do investimento, a Companhia não reconhece perdas 
adicionais, a menos que tenha assumido obrigações ou efetuado pagamen-
tos em nome dessas sociedades. Nestes casos, a participação nas perdas 
acumuladas é registrada na conta “Provisão para perdas em investimento”. 
Controladas em conjunto são aquelas nas quais o controle é exercido con-
juntamente pela Companhia e por um ou mais sócios, situação em que as 
decisões sobre políticas financeiras e operacionais estratégicas relaciona-
das às atividades da entidade requerem a aprovação de todas as partes que 
compartilham o controle. Os investimentos em empresas com controle com-
partilhado são reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial, 
desde a data em que o controle conjunto é adquirido ou constituído. 2.9. 
Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de 
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. Ganhos e perdas, 
quando ocorrem, na alienação de um item do imobilizado são apurados pela 
comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil 
do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (des-
pesas) no resultado. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, 
que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do 
valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no 
método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um 
item do imobilizado, já que esse método é o que reflete o padrão de con-
sumo de benefícios econômicos incorporados no ativo. 2.10. Arrendamen-
tos: Ativos mantidos sob arrendamentos que transferem substancialmente 
para a Companhia os riscos e benefícios de propriedade inerentes à pro-
priedade de um ativo. Os ativos são reconhecidos pelo valor justo ou pelo 
valor presente dos pagamentos mínimos previstos em contrato, dos dois o 
menor. Os encargos financeiros são apropriados ao resultado ao longo do 
contrato, e são depreciados pelas taxas aplicáveis. 2.11. Intangível: Ativo 
intangível refere-se aos gastos com a implantação do ERP e licença de uso 
de software com vida útil definido e mensurado pelo custo, deduzido da 
amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável 
(impairment) acumuladas. Amortização é calculada sobre o custo do ativo, 
ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. E, é reconhe-
cida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis 
estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão dispo-
níveis para uso. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e com-
parativos são de 5 anos. 2.12. Redução ao valor recuperável de ativos 
não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revis-
tos a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para apu-
rar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, 
então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor recuperável de um 
ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor 
justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes atra-
vés da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes 
de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos 
específicos do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos 
que não podem ser testados individualmente são agrupados juntos no 
menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo que são 
em grande parte independentes dos fluxos de caixa de outros ativos ou 
grupos de ativos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua unidade geradora de caixa (UGC) exceda seu valor recuperável 
estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. As perdas de 
valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a 
cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha 
aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é revertida 
caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o 
valor recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é revertida 
somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor 
contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação, caso a perda de 
valor não tivesse sido reconhecida. 2.13. Empréstimos e financiamentos: 
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo, líquido dos custos da transação incorridos, e subsequentemente, são 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resul-
tado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam a 
vencer, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. 2.14. Provisões: 
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento presente ou passado, 
e se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser 
estimada de maneira confiável, e provável de um recurso econômico exigido 
para liquidar a obrigação. 2.15. Benefícios a empregados e dirigentes: A 
Companhia não mantém planos de pensão, previdência privada ou qualquer 
outro plano de aposentadoria ou de benefícios para os empregados e diri-
gentes pós sua saída. Adicionalmente, também não mantêm plano de bene-
fícios a dirigentes e empregados na forma de planos de bônus ou de partici-
pação nos lucros, exceto os previstos em leis. 2.16. Receita operacional: (i) 
Serviços: A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com 
base no avanço físico do serviço contratado na data de apresentação das 
demonstrações financeiras. O avanço físico de conclusão é avaliado pelas 
medições realizadas e aprovadas. (ii) Contratos de construção: A receita 
do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de 
variações decorrentes de solicitações adicionais, dos pagamentos de incen-
tivo contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem em 
receita e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado 
de um contrato de construção possa ser estimado de maneira confiável, a 
receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do avanço físico 
de conclusão do contrato. Despesas de contrato são reconhecidas quando 
incorridas, a menos que elas criem um ativo relacionado à atividade do con-
trato futuro. O avanço físico para conclusão é avaliado pela referência do 
levantamento dos trabalhos realizados. Quando o resultado de um contrato 
de construção não pode ser medido de maneira confiável, a receita do con-
trato é reconhecida até o limite dos custos reconhecidos na condição de que 
os custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um contrato são 
reconhecidas imediatamente no resultado. (iii) Venda de bens: A receita 
operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional 
é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e bene-
fícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram transferi-
dos para o comprador e desde que não haja envolvimento contínuo com os 
bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado 
de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e 
o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reco-
nhecido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são 
reconhecidas. O momento correto da transferência de riscos e benefícios 
varia dependendo das condições individuais do contrato de venda. (iv) 
Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem recei-
tas de juros sobre fundos investidos (incluindo ativos financeiros disponíveis 
para venda) e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no 
resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras 
abrangem despesas com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto a 
valor presente das provisões, variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao 
valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos financeiros. 2.17. 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: O imposto 
de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calcula-
dos com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e 
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resul-
tado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens 
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados 
abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar ou compensar sobre o 
lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou 
substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações 
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercí-
cios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contá-
beis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto 
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às 
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que 
foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresenta-
ção das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ati-
vos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos lançados pela mesma 
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo 
de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas 
quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponí-
veis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contri-
buição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzi-
dos na medida em que sua realização não seja mais provável. 3. Uso de 
estimativas e julgamentos – A elaboração das demonstrações financeiras 
de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julga-
mentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao 
processo da sua determinação. As principais premissas relativas a fontes de 
incerteza nas estimativas futuras, envolvendo risco de causar um ajuste sig-
nificativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício finan-
ceiro são: a. Impairment de ativos financeiros: O impairment de ativos 
financeiros é calculado com base nas perdas avaliadas como prováveis na 
realização dos saldos de contas a receber e outros ativos financeiros. As 
despesas com a constituição do impairment de ativos financeiros são regis-
tradas na rubrica “Despesas operacionais” na demonstração do resultado. 
b. Custos orçados: Os custos orçados totais, compostos pelos custos 
incorridos e custos previstos a incorrer para o encerramento das obras, são 
regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes com 
base nesta revisão são refletidos nos resultados da Companhia de acordo 
com a prática contábil descrita na nota nº 2.16 (ii). c. Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia está sujeita no curso nor-
mal de processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias 

        2016    2015
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  (99.772) 42.665
Outros resultados abrangentes a serem
posteriormente reclassificados para o resultado
Ajuste de conversão do exercício     (403)   2.706
Total do resultado abrangente do exercício     (100.175)   45.371

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 30 de junho (Em milhares de reais)

     Capital social
    Capital Capital a Ajuste de avaliação Prejuízos
    subscrito      integralizar      patrimonial      acumulados      Total
Saldos em 30 de junho de 2014 460.000 – 4.480 (61.759) 402.721
Lucro líquido do exercício – – – 42.665 42.665
Outros resultados abrangentes:
Ajuste de conversão de investimentos no exterior       –      –      2.706      –      2.706
Total do resultado abrangente do exercício – – 2.706 42.665 45.371
Subscrição de capital     104.000      (104.000)     –      –      –
Saldos em 30 de junho de 2015     564.000      (104.000)     7.186      (19.094)      448.092
Prejuízo líquido do exercício – – – (99.772) (99.772)
Outros resultados abrangentes:
Ajuste de conversão de investimentos no exterior       –      –      (403)      –      (403)
Total do resultado abrangente do exercício – – (403) (99.772) (100.175)
Integralização de capital       –      104.000      –      –      104.000
Saldos em 30 de junho de 2016     564.000      –      6.783      (118.866)     451.917

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios fi ndos em 30 de junho (Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais    2016    2015
Lucro/Prejuízo líquido do exercício (99.772) 42.665
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 7.590 7.715
Juros sobre empréstimos e financiamentos 42.262 30.737
Equivalência patrimonial (1.990) (3.872)
Provisão de crédito de liquidação duvidosa (8.090) –
Resultado na venda do imobilizado (267) –
Provisão de contingências    1.605    874
       (58.662)   78.119
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 75.829 (98.478)
Adiantamento a fornecedores – 8.725
Estoques 5.302 4.836
Impostos a recuperar (5.321) (81.877)
Tributos diferidos (99.558) 28.052
Consórcios 244 17.811
Dividendos pagos antecipadamente 12.353 57.647
Depósitos judiciais 1.792 13.685
Outros ativos (59.761) 9.600
Fornecedores 9.367 12.246
Obrigações sociais e trabalhistas (12.908) (31.999)
Obrigações tributárias 22.225 19.270
Adiantamento de clientes (3.151) (8.336)
Conta corrente entre empresas 216.422 (135.187)
Outros passivos     (8.601)   5.002
      95.572    (100.884)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos    (33.639)   (29.646)
Caixa proveniente (aplicado) nas atividades 
 operacionais   61.933   (130.530)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aportes nas investidas 420 495
Aquisição de bens do imobilizado e intangível (12.341) (10.172)
Venda de bens do imobilizado e intangível   13.996    14.214
Caixa aplicado nas atividades de investimentos    2.075    4.537
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos – 35.146
Liquidação de empréstimos e financiamentos (178.352) (39.890)
Aumento de capital 104.000 –
Reclassificação de empréstimos e financiamentos     –    100.932
Caixa proveniente (aplicado) nas atividades de
 financiamentos   (74.352)   96.188
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa    (10.344)   (29.805)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 14.272 44.077
No final do exercício    3.928    14.272
Redução no caixa e equivalentes de caixa   (10.344)   (29.805)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstrações de Fluxo de Caixa
Exercícios fi ndos em 30 de junho (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Exercícios fi ndos em 30 de junho
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

cível, tributária, trabalhista, ambiental e societária, dentre outras. Depen-
dendo do objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos 
administrativos que sejam movidos contra a Companhia, poderão ser adver-
samente afetados, independentemente do respectivo resultado final. A Com-
panhia é periodicamente fiscalizada por diferentes autoridades, incluindo 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e ambientais. Não é possível garantir 
que essas autoridades não autuarão a Companhia, nem que essas infra-
ções não se converterão em processos administrativos e, posteriormente, 
em processos judiciais, tampouco o resultado final tanto dos eventuais pro-
cessos administrativos ou judiciais. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as juris-
prudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua rele-
vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 
externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alte-
rações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclu-
sões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base 
em novos assuntos ou decisões de tribunais. 4. Gerenciamento de risco 
financeiro – a. Considerações gerais: A Companhia participa em opera-
ções envolvendo instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de 
caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes, adiantamento de 
clientes, outras contas a pagar, fornecedores, adiantamento a fornecedores 
e empréstimos e financiamentos, com o objetivo de administrar a disponibi-
lidade financeira de suas operações. b. Gerenciamento de riscos: A Com-
panhia está exposta a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não 
ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais, a riscos 
de mercado, decorrentes de variações de taxas de juros e ao risco de cré-
dito, decorrente da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes 
em aplicações financeiras e contas a receber. A Companhia adota procedi-
mentos de gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito, através de 
mecanismos financeiros que buscam minimizar a exposição dos ativos e 
passivos da Companhia, protegendo a rentabilidade dos contratos e do seu 
patrimônio. c. Risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Com-
panhia a incorrer em perdas financeiras. As operações que sujeitam a Com-
panhia à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas 
contas correntes bancárias e aplicações financeiras, onde a Companhia fica 
exposta ao risco da instituição financeira envolvida. A Companhia considera 
baixo o risco de crédito das operações que mantém em instituições financei-
ras com as quais opera, que são consideradas pelo mercado como de pri-
meira linha. O risco de crédito em relação às contas a receber, e adianta-
mentos é minimizado, substancialmente, em função do porte financeiro das 
empresas para as quais são prestados os serviços. Adicionalmente, moni-
tora-se continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre 
que necessário, suas políticas de crédito, objetivando mitigar eventuais per-
das. Sempre que necessário, constitui-se provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa para os clientes inadimplentes e aplica procedimentos de 
cobrança e negociação de créditos vencidos. Exposição a riscos de cré-
dito: O valor contábil dos ativos e passivos financeiros representa a exposi-
ção máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das 
demonstrações financeiras era: Nota    2016    2015
Caixa e equivalentes de caixa 6 3.928 14.272
Contas a receber de clientes 7 445.679 513.418
Conta corrente entre empresas 9    (125.512)   90.910
        324.095    618.600
d. Risco de liquidez: A gestão prudente do risco de liquidez implica manter 
caixa e aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários suficientes, bem 
como disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compro-
missadas e capacidade de liquidar posições de mercado. A Administração 
monitora o nível de liquidez da Companhia considerando o fluxo de caixa 
esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas. A previsão de 
fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada 
continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os 
limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa suficiente para 
atendimento às necessidades operacionais do negócio. A Companhia não 
possui operações com instrumentos financeiros não refletidos nas demons-
trações financeiras de junho de 2016 e de 2015, assim como não realizou 
operações com derivativos financeiros. e. Risco de taxas de juros: O 
risco da taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da 
Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições 
a taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas. As aplica-
ções financeiras e os empréstimos e financiamentos, são corrigidos pelo 
CDI pós-fixado, conforme contratos firmados com as instituições financeiras 
e por meio de negociações de valores mobiliários com investidores desse 
mercado. 5. Novas normas, alterações e interpretações: Em 2016, a 
Companhia passou a aplicar as revisões de pronunciamentos técnicos que 
entraram em vigor para períodos contábeis iniciados a partir de 01/01/2016. 
A aplicação dessas melhorias não resultou em impactos nas divulgações 
ou nas informações contábeis da Companhia. Os pronunciamentos e as 
interpretações contábeis abaixo, emitidos até 30/06/2016, pelo International 
Accounting Standards Board – IASB, não foram aplicados antecipadamente 
pela Companhia nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 
30/06/2016. Os mesmos serão implementados à medida que sua aplica-
ção se torne obrigatória. IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: Esta norma 
aborda um novo requerimento para classificação e mensuração de ativos 
financeiros, pelo custo amortizado ou valor justo, relacionado ao modelo 
de negócios da entidade e das características de seus fluxos de caixa con-
tratuais. A norma requer também a adoção de apenas um método para 
determinação de perdas no valor recuperável dos ativos. Com relação aos 
passivos financeiros, a norma mantém a maioria das exigências do IAS 39 – 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A principal alte-
ração está relacionada aos casos em que o valor da variação no valor justo 
atribuível a mudanças no risco de crédito da própria entidade passará a ser 
reconhecido como outros resultados abrangentes e não na demonstração 
de resultados, de acordo com determinados critérios. A norma é aplicável a 
partir de 01/01/2018 e a Companhia está avaliando efeitos que vai ter nas 
demonstrações financeiras e nas suas divulgações. IFRS 15 – Receita de 
Contratos com Clientes: Esta norma aborda o reconhecimento do mon-

tante da receita refletindo a contraprestação que a Companhia espera rece-
ber em troca do controle dos bens ou serviços. A nova norma irá substituir a 
maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que 
existe atualmente nas IFRS. A norma é aplicável a partir de 01/01/2018 e a 
Companhia está avaliando efeitos que vai ter nas demonstrações financei-
ras e nas suas divulgações.
6. Caixa e equivalentes de caixa   2016    2015
Conta movimento 910 5.546
Aplicações financeiras   3.018    8.726
      3.928    14.272
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros 
referem-se substancialmente a operações compromissadas e fundos de 
renda fixa, remunerados a taxa média entre 85% a 100% do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI). A exposição da Companhia a riscos de taxas 
de juros e a consideração sobre a análise de sensibilidade para ativos e 
passivos financeiros estão divulgadas na nota explicativa nº 27.
7. Contas a receber de clientes   2016    2015
Serviços faturados 17.535 159.701
No exterior 26.229 26.657
Serviços executados a faturar (i) 402.062 335.297
Provisão de créditos de liquidação duvidosa    (147)   (8.237)
    445.679    513.418
(i) Os serviços a faturar referem-se às prestações de serviços de constru-
ções, as quais foram registradas de acordo com o critério contábil descrito 
na nota explicativa nº 2.16 (i). Adicionalmente, foram reconhecidos valores 
de saldos contratuais não aprovados com a Petróleo Brasileiro S.A., con-
forme o Procedimento Arbitral nº 79/2014/SEC3. 8. Consórcios – Os resul-
tados dos consórcios são registrados no resultado do exercício da Compa-
nhia pelos mesmos critérios definidos na nota explicativa nº 1 (iv), porém 
a liquidação financeira e os saldos a receber ou a pagar nas participações 
em consórcio são realizados ao longo da vida de cada empreendimento. O 
prazo médio de desenvolvimento e finalização dos empreendimentos em 
que estão aplicados os recursos é de 3 anos, sempre com base nos projetos 
e cronogramas físico-financeiros de cada obra. Essa forma de alocação dos 
recursos permite que as condições negociais acertadas com cada parceiro 
e em cada empreendimento fiquem concentradas em estruturas específicas 
e mais adequadas às suas características. A Companhia adotou a prática 
contábil de apresentar os saldos e movimentações individualmente em cada 
rubrica das demonstrações financeiras e o valor correspondente ao saldo 
a receber ou a pagar dos consórcios na rubrica especifica “Consórcios”. 
Segue abaixo a composição dos saldos de ativo e passivo por consórcios.
Ativo   2016     2015
Consorcio Catarinasan 2.087 2.047
Consórcio PCP/Engevix 1.449 802
Consórcio Nova Tamoios 366 –
Consórcio Engevix – UFC – CONDER 264 337
Consórcio CEQ Integração 230 –
Consorcio Supervisor CEHOP 103 277
Consórcio Consultor Grupo 5 88 –
Consorcio Construtor Minuano – 1.918
Consórcio Skanska/Engevix – PROPENO – 1.600
Consórcio Cobrape Engevix – 375
Consórcio Encalso/Engevix/Kallas – 320
Outros Consórcios   434    501
     5.021    8.177
Passivo
Consórcio Rodobahia Construction 2.306 5.736
Consorcio Construtor MGE 3.905 3.811
Consórcio Construtor Minuano 1.144 –
Consórcio PE – Ato Linha 17 1.356 1.356
Consórcio Consultor EPC Linha 13 188 –
Consórcio Supervisor Via Expressa – Porto Salvador 133 –
Consórcio Engevix – UFC – Supervisor Metro Salvador 107 –
Consórcio Skanska/Engevix – URE – 822
Consórcio Concessões Rodoviárias – 193
Consórcio Integradora URC Engevix/Niplan/NM 139 175
Consórcio Geribello – Engevix – 118
Consórcio Skanska/Promon/Engevix – SPE 109 109
Outros Consórcios     441    420
Total dos passivos dos consórcios  9.828    12.740
Total líquido dos saldos entre ativo e passivos
 dos consórcios (4.807)   (4.563)
Os principais Consórcios da Companhia são: a) Consórcio Rodobahia 
Construction: consórcio de empresas formadas pela Isolux Projetos e Ins-
talações Ltda. e Engevix, tem por objeto exploração da infraestrutura e da 
prestação de serviço público de recuperação, operação, manutenção, moni-
toração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade 
do Sistema Rodoviário, compreendendo as seguintes rodovias, Rodovia 
BR 116/BA, trecho Feira de Santana – Divisa BA/MG, com extensão de 
554,1km, Rodovia BR 324/BA, trecho Salvador – Feira de Santana, com 
extensão de 113,2 km, Rodovia BA 526, trecho Entr. BR 324 – Entr. BA 528, 
com extensão de 9,3km e Rodovia BA 528, trecho Entr. BA 526 – acesso à 
Base Naval de Aratu, com extensão de 4 km, e demais serviços complemen-
tares necessários à exploração da Concessão, segundo os padrões fixados 
na legislação e regulamentos da ANTT – Agência Nacional de Transportes 
Terrestres. b) Consórcio Construtor MGE-CCM: consórcio de empresas 
formadas pela J.Malucelli Construtora de Obras S.A. e Engevix, tem por 
objeto construção de linhas de transmissão em 500 kV de circuito simples, 
com extensão aproximada de 248 km, origem na Subestação Mesquita e 
término na Subestação de Viana 2, localizada nos Estados de Minas Gerais 
e do Espírito Santo, e de linha de transmissão em 345 kV de circuito duplo, 
com extensão aproximada de 10 km, origem Subestação de Viana 2 e tér-
mino na Subestação Viana, localizada no Estado do Espírito Santo; cons-
trução de Subestação Viana 2, em 500/345 kV – 900 MVA, localizada no 
Estado do Espírito Santo; e ampliação das subestações de Mesquita e de 
Viana. c) Consórcio Catarinasan: consórcio de empresas formadas pela 
Prosul – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda., Chuo Kaihatsu Corpo-
ration, Nippon Koei Co., Ltd. e Engevix tem por objeto prestação de serviços 
técnico especializado para revisão e atualização os projetos de implantação 
e expansão da rede de esgotos para o Programa de Saneamento Ambiental 
do Estado de Santa Catarina. d) Consórcio Linha 13 – EE: consórcio de 
empresas formadas pela EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A. 
e Engevix, tem por objeto serviços técnicos de engenharia para supervisão 
da implantação das obras civis da Linha 13 – Jade, trecho entre as estações 
Engenheiro Goulart e Aeroporto Internacional de Guarulhos, localizadas no 
Estado de São Paulo. 9. Partes relacionadas e contas correntes entre 
empresas – Os principais saldos de ativos e passivos, assim como as tran-
sações que afetam o resultado do exercício, relativas a operações com par-
tes relacionadas, decorrem de transações da Companhia com empresas do 
mesmo grupo de controle e partes relacionadas, sem prazo de vencimento, 
como segue abaixo:

               Saldos
     Clientes      Conta corrente – ativo      Fornecedores      Conta corrente – passivo
         2016      2015      2016      2015      2016      2015      2016      2015
Engevix Construções 8.765 5.077 13.829 70.807 5.173 690 – –
Engevix Sistemas de Defesa 1.197 1.197 380 380 – – – –
Engevix Angola – – 561 561 – – – –
Engevix Colombia – – 613 613 – – – –
Engevix Equador – – 334 334 – – – –
Engevix Mexico – – 539 228 – – – –
Ecovix – Engevix 2.850 2.850 – – – – (13.004) (12.138)
Jackson Empreendimentos 6.430 5.756 – 30.125 8.798 8.217 (128.764) –
Infravix Participações 1.289 117 – – – – – –
São Roque Energética   3.270      –      –      –      –      4.649      –      –
    23.801      14.997      16.256      103.048      13.971      13.556      (141.768)     (12.138)

a. Transações com quotistas e empresas relacionadas aos quotistas: 
Segue abaixo o quadro com os saldos de transações e operações entre 
partes relacionadas com a Companhia e empresas do mesmo grupo eco-
nômico, o qual o quotista possua direta ou indiretamente participação sobre 
as mesmas:
Resultado do exercício   2016    2015
Receita de prestação de serviços 30.171 35.258
Despesas administrativas (11.644)   (3.100)
      18.527    32.158
Segue abaixo a abertura dos valores referente às transações e operações 
entre partes relacionadas:   Transações
     Receitas    Despesas
       2016    2015    2016    2015
Engevix Construções 23.861 2.957 (7.473) –
Engevix Sistemas de Defesa 134 – – –
Engevix Angola – 2.070 – –
Ecovix – Engevix 770 954 – (25)
Jackson Empreendimentos 5.385 – (4.171) (3.075)
Infravix Participações 17 – – –
Viabahia Concessionária de Rodovias S.A. – 7.721 – –
RG Estaleiro ERG2 S.A. – 7.594 – –
Inframerica Concessionária do
 Aeroporto de Brasília S.A. – 3.778 – –
São Roque Energética       4    10.184    –    –
       30.171    35.258    (11.644)   (3.100)
b. Operações com pessoal-chave da administração: A remuneração 
do pessoal-chave da Administração compreende ao pró-labore mensal e 
remuneração variável. O montante pago no exercício findo em 30/06/2016 
corresponde a R$ 2.249 (R$ 6.546 em 2015).
10. Tributos diferidos – Ativo   2016    2015
IRPJ diferido 127.323 41.209
CSLL diferido 45.837 14.836
COFINS diferido – 14.430
PIS diferido     –    3.127
     173.160    73.602
O saldo do IRPJ e CSLL diferidos são compostos por prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, sendo que a compensação dos 
prejuízos fiscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição 

social está limitada à base de 30% dos lucros tributáveis. As premissas para 
constituição desses créditos consideraram os históricos de lucros fiscais e 
as expectativas de auferir lucros fiscais nos próximos exercícios, fundamen-
tados por estudos técnicos que evidenciam como provável a obtenção de 
lucros tributáveis futuros.
11. Tributos a recuperar   2016    2015
CSLL a compensar 37.097 37.878
IRPJ a compensar 51.042 42.846
IRRF a compensar 19.112 18.761
INSS a compensar 10.416 7.043
Outros   17.706    23.524
     135.373    130.052
12. Investimentos em participações societárias
a. Informações financeiras das principais controladas
      2016
    Participação Lucro Patri-
    no capital (prejuízo) mônio
Empresas    social %    do exercício    líquido
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100% (333) 271
Engevix Mexicana S.A. de CV (a) 100% – 34
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% 151 880
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 2.250 2.425
Engevix Engenharia S.A. – Panamá (a) 100% – 5.706
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% (1.627) (204)
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica 100% (113) (168)
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% 1.662 1.549
      2015
    Participação Lucro Patri-
    no capital (prejuízo) mônio
Empresas    social %    do exercício    líquido
Engevix Engenharia México S.A. de CV 50% (926) 1.054
Engevix Mexicana S.A. de CV 100% – 39
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% (444) 1.185
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 543 1.382
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% – 5.722
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% (718) 538
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica 100% (20) –
(a) Não foi apresentado balanço das investidas na data posterior a 
30/06/2015, sendo reconhecida para estes casos, apenas variação cambial.

b. Movimentação de investimentos      Adiantamento  
      Ajustes   para futuro  
    Saldo em Subscrição exercícios  Equivalência aumento Variação Saldo em
Empresas                 junho/15    de capital    anteriores    Baixa    patrimonial    de capital    cambial    junho/16
Investimentos
Engevix Engenharia México S.A. de CV 7.614 – (7.003) – (333) – (7) 271
Engevix Mexicana S.A. de CV 35 – – – – – (1) 34
Engevix Engenharia S.A. – Peru 897 – – – 151 (401) 234 881
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 640 – (299) – 2.250 – (166) 2.425
Engevix Engenharia S.A. – Panamá – – 4.721 – – – 985 5.706
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia – 17 – – 1.662 – (130) 1.549
Outros investimentos     207    –    –    (207)   –    –    –    –
      9.393    17    (2.581)   (207)   3.730    (401)   915    10.866
Passivo a descoberto de investimento
Engevix Engenharia S.A. – Equador – – 795 – (1.627) 171 457 (204)
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica    (66)   –    –    –    (113)   –    11    (168)
       (66)   –    795    –    (1.740)   171    468    (372)
      9.327    17    (1.786)   (207)   1.990    (230)   1.383    10.494

13. Imobilizado – a. Composição do saldo do imobilizado
    Taxa anual de  Depreciação   2016   2015
Descrição   depreciação   Custos   acumulada   Líquido   Líquido
Instalações 10% 573 (239) 334 620
Veículos 20% 1.093 (1.025) 68 144
Móveis e utensílios 10% 9.915 (7.263) 2.652 4.049
Máquinas e equipamentos 10% 17.946 (5.606) 12.340 14.658
Equiptos. de informática 20% 18.181 (17.341) 840 1.829
Benfeitorias em imóveis 10% 22 (22) – –
Outros    –   –   –   181
       47.730   (31.496)  16.234   21.481
b. Movimentação do custo   2015   Adição   Baixa   Transf.   2016
Instalações 1.006 – (433) – 573
Veículos 1.145 – (52) – 1.093
Móveis e utensílios 10.931 43 (1.059) – 9.915
Máquinas e equipamentos 21.319 12.184 (15.540) (17) 17.946
Equiptos. de informática 19.524 8 (1.351) – 18.181
Benfeitorias em imóveis 22 – – – 22
Outros    1.409   –   –   (1.409)  –
       55.356   12.235   (18.435)  (1.426)  47.730
c. Movimentação da depreciação    Trans-
      2015   Adição   Baixa   ferência   2016
Instalações (386) (81) 228 – (239)
Veículos (1.002) (75) 52 – (1.025)
Móveis e utensílios (6.882) (776) 395 – (7.263)
Máquinas e equipamentos (6.662) (1.640) 2.696 – (5.606)
Equiptos. de informática (17.694) (982) 1.335 – (17.341)
Benfeitorias em imóveis (22) – – – (22)
Outros  (1.227)  –   –   1.227   –
    (33.875)  (3.554)  4.706   1.227   (31.496)

A Companhia não efetuou teste de recuperabilidade, em função de não 
haver ativos com expectativa de geração de benefícios econômicos futuros.
14. Intangível Taxa anual de  Amortização   Saldo líquido
      amortização   Custo   Acumulada   2016   2015
Direito de software 20%   21.396   (16.918)  4.478   8.208
Total    21.396   (16.918)  4.478   8.208
Referem-se, basicamente, aos gastos com licença e implantação do soft-
ware do sistema integrado ERP, com objetivo de melhorar os controles e os 
processos internos da Companhia.
15. Empréstimos e financiamentos
Modalidade Taxa    2016      2015
Capital de giro CDI + 1% a 6,17% a.a. 118.827 287.582
FINAME – BNDES TJLP + 6% a.a. 8.744 9.393
Leasing     61      386
     127.632      297.361
Circulante  120.192 102.973
Não Circulante  7.440 194.388
Os empréstimos apresentados acima não possuem garantias concedidas 
ou cláusulas de conversibilidade em ações da Companhia. A movimentação 
dos empréstimos e financiamentos no exercício de 2016:
      Pagamento Juros
Agente Financeiro   2015   Encargos   do principal   pagos   2016
Capital de Giro
Banco do Brasil 80.398 12.902 (55.164) (4.756) 33.380
Banco Bradesco 36.437 4.929 (20.701) (4.722) 15.943
Banco Pine 21.530 511 (6.893) (5.706) 9.442
Banco CCB 19.187 1.701 (11.871) (3.075) 5.942
Banrisul 38.908 4.758 (22.587) (3.929) 17.150
Banco Panamericano 21.401 3.972 (13.134) (2.977) 9.262
Banco BMG 26.690 3.861 (16.123) (2.803) 11.625

      Pagamento Juros
Agente Financeiro   2015   Encargos   do principal   pagos   2016
Capital de Giro
Banco Rendimentos 10.986 3.751 (11.419) (1.128) 2.190
Banco ABC   31.587   5.185   (18.559)  (4.320)  13.893
    287.124   41.570   (176.451)  (33.416)  118.827
FINAME – BNDES
Banco do Brasil   9.393   692   (1.611)  (188)  8.286
      Pagamento Juros
Agente Financeiro   2015   Encargos   do principal   pagos   2016
Leasing
Banco Trust   386   –   (290)  (35)  61
Outros
Consórcios   458   –   –   –   458
Total 297.361   42.262   (178.352)  (33.639)  127.632
16. Arrendamento mercantil – A Companhia possui equipamentos de 
informática no montante de R$ 6.367 obtidos por meio de contratos de 
arrendamento mercantil financeiro. Os contratos possuem prazo de duração 
de três anos, com cláusulas de opção de renovação, opção de compra e de 
reajustamento após essa data. Durante o exercício findo em 30/06/2016, a 
Companhia reconheceu no resultado os montantes de R$ 35 relativo a des-
pesas financeiras e R$ 624 relativo à despesa de depreciação.
17. Obrigações tributárias   2016      2015
ISS a recolher 14.948 6.765
ICMS a recolher 2.252 9.466
PIS a recolher 413 644
COFINS a recolher 1.950 2.784
Outras obrigações tributárias 4.077 2.841
Parcelamentos federais e previdenciários (i) 31.826      10.741
    55.466      33.241
Circulante 36.320 8.506
Não Circulante 19.146 24.735
(i) Os parcelamentos federais e previdenciários compõem-se de parcela-
mento ordinário PIS e COFINS e do parcelamento simplificado previdenci-
ário, a saber: Parcelamento Ordinário PIS e COFINS: Em 26/06/2013, foi 
deferido o parcelamento ordinário de débitos tributários junto a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, relativo as contribuições do PIS e COFINS dos 
exercícios de 2011 e 2012. Parcelamento Simplificado Previdenciário: 
Refere-se aos parcelamentos simplificados previdenciários já parcelados 
anteriormente junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo aos 
exercícios de 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015 em 60 parcelas com paga-
mento inicial 26/02/2015.
18. Obrigações sociais e trabalhistas   2016      2015
Salários a pagar 10.814 16.852
Provisões trabalhistas 8.018 13.446
INSS a recolher 4.613 969
FGTS a recolher 1.290 4.328
IRRF sobre folha de pagamento 4.191 7.329
Outros  1.513      423
    30.439      43.347
19. Provisão para contingências – A Companhia é parte (pólo passivo) em 
ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo 
questões trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, 
com base em informações de seus assessores jurídicos, análise do histórico 
e das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante con-
siderado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações 
em curso, como se segue:   2016      2015
Trabalhista 12.752 11.148
Tributário – 230
Cível  6.132      5.901
    18.884      17.279
(-) Depósito judicial  (883)     (14.265)
Total 18.001      3.014
A Companhia e suas controladas possuem ainda ações de natureza tributá-
ria, trabalhista e cível, envolvendo riscos de perda que a administração, com 
base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como possíveis, 
no montante de R$ 180.515 (R$ 849.505 em 30/06/2015), não sendo, por-
tanto, requerida a sua provisão na data. 20. Cobertura de seguros e garan-
tias – a. Seguro patrimonial: A Companhia possui um programa de geren-
ciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado 
coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas foram 
contratadas por montantes considerados suficientes pela administração 
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os 
riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de 
seguros. Em 30/06/2016, a Companhia apresentava as seguintes principais 
apólices de seguro contratadas com terceiros: Limite máximo
Modalidade Riscos cobertos  de indenização
Auto frotas Casco Tabela FIPE
    Danos materiais 800
    Danos corporais 1200
    Danos morais 160
Equipamentos Básica 12.503
    Danos elétricos 1.180
    Roubo/furto 12.324
    Danos materiais 900
    Danos corporais 900
Empresarial Incêndio/queda de raio/explosão 24.000
    Danos elétricos 1.000
    Tumultos, greves, lockout e atos dolosos 1.000
    Equipamento eletrônico sem roubo 2.000
    Equipamentos portáteis 10
    Impacto de veículo terrestre 1.500
    Perda ou pagamento de aluguel a terceiros 500
    Quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos 300
    Responsabilidade civil das operações 2.000
    Responsabilidade civil – empregador 1.000
    Roubo ou furto qualificado de bens 300
    Vendaval, furacão, ciclone, granizo, tornado e fumaça 500
b. Carta de fiança bancária e garantias: A empresa contratou cartas de 
fiança bancária e seguros garantias como forma de garantir a prestação de 
serviços de seus contratos, demonstradas abaixo:
Bancos/Seguradora      Avais e fianças   Valor da dívida
Banco Pottencial S.A. Carta de fiança bancária 184
Banco Itaú BBA S.A. Carta de fiança bancária 2.936
Banco Bradesco S.A. Carta de fiança bancária 2.235
Chubb do Brasil Companhia 
 de Seguros Seguro garantia 2.305
J. Malucelli Seguradora S.A. Seguro garantia 58.507
Swiss Re Corporate Solutions 
 Brasil Seguros S.A. Seguro garantia 2.238
Berkley International do 
 Brasil Seguros S.A. Seguro garantia 4.228
Fator Seguradora S.A. Seguro garantia 11.873
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. Seguro garantia 303
Itaú Seguros S.A. Seguro garantia 16.051
Austral Seguradora S.A. Seguro garantia 81.929
AIG Seguros Brasil S.A. Seguro garantia 11.016
Argo Seguros Brasil S.A. Seguro garantia 1.499
21. Patrimônio líquido – Capital social: Em 30/06/2016 é de R$ 564.000 
(R$ 460.000 em 30/06/2015), composto por 102.398.227 de ações ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal, conforme quadro acionário apresen-
tado a seguir: Quantidade
      de ações           %
Jackson Empreendimentos S.A. 64.000.000 62,50
Caixa FIP Cevix  38.398.227           37,50
    102.398.227           100,00
Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividen-
dos conforme definido no estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o 
direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia. Os lucros líqui-
dos apurados serão destinados sucessivamente da seguinte forma: Reserva 
legal: A reserva legal é constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado 
em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o 
limite de 20% do capital social. A Companhia não constituiu a reserva legal 
em 2016, uma vez que, o lucro líquido do exercício foi integralmente utilizado 
para compensar o saldo de prejuízos acumulados. Dividendos: São desti-
nados 25% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto nos 
artigos 189, 190 e 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição, como dividendo 
obrigatório, aos acionistas.
22. Receita operacional líquida    2016   2015
Venda de produtos 5.159 18.943
Serviços prestados 197.243 516.142
Serviços executados a faturar    17.110   141.521
Receita bruta  219.512   676.606
Impostos incidentes sobre a receita  (36.536)  (31.607)
     182.976   644.999
23. Custos operacionais    2016   2015
Folha de pagamento, encargos, benefícios (89.951) (234.060)
Serviços prestados de terceiros (37.125) (89.357)
Materiais (17.906) (48.934)
Locação de máquinas e equipamentos (2.175) (27.528)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (2.793) (15.391)
Ocupação (aluguel e seguros patrimoniais) (1.652) (5.561)
Outros custos  (5.318)  (11.501)
    (156.920)  (432.332)
24. Despesas gerais e administrativas    2016   2015
Folha de pagamento, encargos, benefícios (29.755) (68.020)
Serviços prestados de terceiros (8.551) (15.067)
Ocupação (aluguel e seguros patrimoniais) (7.627) (10.132)
Luz, água, telefone e correios (1.148) (2.931)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (145) (1.282)
Materiais (1.331) (421)
Provisões para créditos de liquidação duvidosa 8.090 –



Toda vez que sou 

apresentado, quer seja 

em alguma palestra, 

ou para um grupo de 

pessoas em reuniões 

sociais ou negociais, 

sou apresentado como 

“marketeiro”. Eu ainda 

não sei se devo me sentir 

lisonjeado ou ofendido 

por ser designado assim

Lisonjeado, pois a tarefa 
do marketing, antes de 
enganar incautos, é zelar 

pela imagem das empresas e 
seus produtos. Dentro desta 
preocupação está a melhoria 
contínua do mesmo, a melho-
ria constante do atendimento 
ao cliente e, claro, a melhor 
rentabilidade da empresa. 
Entretanto, parece que, nos 
últimos tempos, apenas a úl-
tima premissa é que tem sido 
praticada, pois o objetivo das 
empresas tem sido apenas 
ganhar. E muito. 

Até aí, nada de mais, se as 
expectativas dos clientes fos-
sem plenamente satisfeitas e a 
citação de John Kenneth Gal-
braith (“Toda empresa existe 
para satisfazer plenamente 
aos seus clientes. O lucro ou 
prejuízo que ela obtém nesta 
atividade, mostra o quão bem 
ou mal ela faz isso”) fosse 
levada a sério.

Ofendido, porque, hoje em 
dia, tudo o que aparente-
mente não presta é produto 
do marketing. Basta alguma 
pessoa não gostar de alguma 
coisa de sucesso para taxar 
definitivamente: “É puro 
marketing.” Desta forma, 
parece que para vender bons 
produtos não é preciso fazer 
força, aliás muito pelo con-
trário. Mas para empurrar 
porcarias para o consumidor 
é preciso muito marketing. 
Na realidade o marketing 
empurra os dois. Só que o 
bom produto/serviço traz 
boas lembranças e claro que 
os méritos são dele. Mas o 
mau produto/serviço traz 
péssimas lembranças e aí o 
marketing paga o pato.

De maneira geral, o marke-
ting está embutido em todos 
os produtos, quer de uma 
forma maciça ou “low profi le”, 
de uma forma profi ssional ou 
amadora, mas ele está lá. Quer 
ver. Nas eleições presidenciais 
de 2012, milhões de brasileiros 
foram às urnas para escolher 
o novo presidente e, claro, o 

marketing esteve presente, em 
alguns casos ajudando, em ou-
tros atrapalhando e em outros 
não podendo fazer nada.

Onde ajudou? No Lula. A 
nova embalagem light do 
“capo” do PT o tornou mais 
digestível. O abandono da 
esquerda extrema, para uma 
proposta mais negociadora e 
política, ampliou o espectro 
de aceitação e consumo do 
candidato. Onde atrapalhou? 
No Serra. A falta de posicio-
namento do candidato que 
nunca se defi niu como sendo 
do governo o fez ser a antítese 
de si mesmo, ou seja, como 
ele pode ser um candidato de 
mudanças se ele é sucessor 
do FHC. Faltou assumir isto e 
todos os riscos implícitos, mas 
poder contar com os votos dos 
35 % que defi nem o governo 
FHC como sendo bom ou 
ótimo. Já seria 35 % de votos 
na largada.

Onde não adiantou? No Ciro. 
E também no Garotinho. Não 
houve jeito, nem mídia e nem 
campanha que sustentasse 
produtos sem consistência. 
E este é um problema. Um 
sabonete, um refrigerante, um 
pacote de açúcar, enfi m, um 
produto de consumo, não fala 
e, portanto, não diz bobagens. 
Se um destes produtos citados 
não agradar, a gente recolhe, 
muda a formulação, muda a 
embalagem e lança de novo 
com grande chance de sucesso. 
Em outras palavras, a gente 
mata o passado do produto. 
Com um candidato não dá para 
fazer isto (Maluf).

De qualquer forma, fi ca pro-
vado que nem uma boa estra-
tégia de marketing consegue 
salvar um mau produto e que 
uma má estratégia quase tira 
o PSDB do segundo turno. Por 
isso pessoal, quando cruzarem 
com um “marketeiro”, como 
eu, repensem um pouco na 
nossa profi ssão. Acho que a 
gente devia ter até um adesivo 
de carros daqueles que dizem 
assim:

“Sem farmacêutico, não há 
remédio”.

“Sem advogado não se faz 
justiça”.

“Consulte sempre um as-
trólogo”.

O nosso podia ser assim: 
“Marketeiro. Não saia para o 
mercado sem ele”.

(*) - É formado em Engenharia 
Elétrica, Administração de Empresas 
e Marketing. Atualmente, é diretor da 

Inteligência de Marketing (sidney@
inteligenciamkt.com.br).

O marketing...
sempre o marketing

Sidney Coldibelli (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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De acordo com o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
cerca de 10 milhões de brasileiros vivem em terrenos 
de marinha. Ferraço foi o relator do projeto aprovado 

no ano passado, que deu origem à lei que trata dos terrenos 
de marinha.

O senador destaca que a lei simplifi ca os processos, reduz 
os encargos e torna mais transparente e mais justo o instituto 
dos terrenos de marinha. Ele lamenta, no entanto, que vetos 
do governo tenham impedido maior redução no valor pago 
pelos posseiros. Para se ter uma ideia do alcance da legislação 
sobre o tema, cerca de 240 municípios brasileiros têm terrenos 
de marinha. As populações de municípios com sede em ilhas 
costeiras e oceânicas, como Florianópolis, São Luís e Vitória, 
ainda têm de pagar taxas por isso.

Dois terços do território da capital do Espírito Santo, segundo 
Ferraço, são considerados terrenos de marinha, o que obriga 
mais de 70 mil de seus moradores a pagar não só impostos 
municipais, como também as taxas cobradas pelo governo fe-
deral. Para ele, isso é um absurdo e uma apropriação indébita. 
Os terrenos de marinha são terras da União no litoral, situados 
entre a linha imaginária da média das marés registrada no ano 
de 1831 e 33 metros para o interior do continente. É uma faixa 
costeira considerada estratégica pelo governo. Também são 
consideradas nessa condição as margens de rios e lagoas que 
sofrem infl uência das marés.

Apesar do nome, terrenos de marinha nada têm a ver com 
a força armada Marinha. São determinados por estudos técni-
cos, com base em plantas, mapas e documentos históricos. O 
conceito foi instituído ainda no tempo do Império, com a vinda 
de Dom João VI e da família real. As terras eram destinadas à 
instalação de fortifi cações de defesa contra invasões marítimas. 
A medida de 15 braças, equivalente a 33 metros, era considerada 
a largura sufi ciente para permitir o livre deslocamento de um 
pelotão militar na orla e assegurar o livre trânsito para qualquer 
incidente do serviço do rei e defesa do país.

Também era um espaço estratégico para o serviço de pesca, já 
que era uma faixa onde os pescadores puxavam as redes. Quem 
vive nos imóveis em terrenos de marinha é obrigado a pagar 
o laudêmio (uma taxa de 5% sobre o valor do imóvel quando 
comercializado) e o foro (taxa anual correspondente a 0,6% do 
valor da edifi cação). Há ainda a taxa de ocupação, de 2% ou 5%, 
cobrada de quem ainda não fi rmou um contrato de aforamento, 
uma espécie de arrendamento, com a União.

Segundo o governo, a União arrecadou R$ 700 milhões ao longo 
de 2014 com os terrenos de marinha, e 83% dos proprietários 
pagam R$ 500 uma vez por ano, valor que pode ser dividido. Ao 
longo dos anos, muitos imóveis particulares foram ocupando as 
áreas de marinha — o que daria ao governo o direito de cobrar 
pela ocupação. Há moradores, no entanto, questionando os 
cálculos, critérios e marcações do governo. A Associação SOS 
Terrenos de Marinha, de Pernambuco, elaborou um documento, 
disponível na internet, para questionar as metodologias aplicadas 
pela SPU na marcação dos terrenos e no cálculo dos valores.

A associação alega, por exemplo, que muitos terrenos consi-
derados de marinha pela medição feita em 1831 nem existem 
mais, pois foram invadidos pelo mar. Na visão da associação, a 
maioria dos terrenos considerados de marinha está hoje fora da 
faixa onde, legalmente, a cobrança poderia ser realizada. Outros 
moradores se organizaram para tentar acabar com esse tipo 
de classifi cação — e assim pagar menos taxas. O argumento é 
que a faixa, que seria destinada à segurança nacional, hoje não 

Quem vive nos imóveis em terrenos de marinha é obrigado 

a pagar o laudêmio (5% sobre o valor do imóvel quando 

comercializado) e o foro (taxa anual correspondente a 0,6%

do valor da edifi cação).

Cobranças sobre terrenos 
de marinha são contestadas
Quase 500 mil imóveis no país são classifi cados como terrenos de marinha. A informação é da Secretaria 
de Patrimônio da União (SPU), responsável pela demarcação desses terrenos. A SPU registra 270.929 
responsáveis únicos cadastrados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas

faz sentido, já que em um possível confronto internacional os 
ataques mais recorrentes seriam os aéreos.

A Lei 13.139/2015 trouxe uma série de regras que a União deve 
seguir sobre o parcelamento de terrenos de marinha. Segundo 
o governo, a lei visa desonerar o ocupante, diminuindo as taxas 
incidentes sobre esses terrenos, e estimular a formalização da 
ocupação. Agora, para demarcar uma nova área, o governo 
deverá realizar uma série de audiências públicas e informar 
a população atingida. Há ainda regras sobre multas, redução 
de taxas e perdão de dívidas relacionadas à utilização desses 
terrenos.

A lei ainda estabelece que a taxa de ocupação passa a ser devida 
somente a partir da inscrição do terreno e que as benfeitorias 
serão excluídas dos cálculos — medidas que são antigas deman-
das dos ocupantes dessas áreas. Outra norma sobre o assunto foi 
aprovada também no ano passado. A Lei 13.240/2015, com origem 
em medida provisória (MP 691/2015), autoriza e regulamenta 
a venda de parte dos imóveis da União, entre eles os terrenos 
de marinha. A lei estabelece desconto de 25% sobre o valor 
de mercado no prazo de um ano para imóveis à venda listados 
em portaria do Ministério do Planejamento. Os já ocupados de 
boa-fé passam para o domínio pleno do comprador.

No caso dos imóveis sob aforamento, pela impossibilidade da 
transferência de propriedade, a consolidação do domínio pleno 
se dará por meio do pagamento de 17% do valor do terreno a 
título de remição do aforamento, sobre o qual incidirá também 
o desconto. As pessoas carentes ou de baixa renda serão dis-
pensadas do pagamento pela remição. Os senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e Ricardo Ferraço apontaram avanços na 
legislação ao trazer mecanismo para que os moradores humildes 
de áreas de marinha não sejam sobretaxados.

De acordo com a assessoria de imprensa da SPU, as recentes 
alterações na lei benefi ciaram quase 56 mil usuários de bens 
da União. A SPU também destaca que houve diminuição nos 
percentuais das taxas. Na maioria dos casos (67,4%), ocorreu 
redução no valor cobrado em relação a 2015 ou o valor foi rea-
justado apenas com base na infl ação. A SPU ainda explica que 
as mudanças na lei trazem a possibilidade, indireta, de alienação 
plena do domínio desses imóveis — o que poderá benefi ciar as 
pessoas que tenham registrado em cartório a propriedade de 
imóveis localizados em terrenos de marinha, permitindo sua 
regularização.

Além das alterações de iniciativa do governo, a União tem 
procurado, segundo a SPU, alternativas legais para preservar 
os direitos dos particulares que residem ou exercem atividade 
econômica nessas áreas, por exemplo, com a concessão de 
títulos, muitas vezes gratuitamente, de acordo com o perfi l 
socioeconômico do cidadão e com as características de uso do 
imóvel.

No Senado, há várias iniciativas relacionadas aos terrenos de 
marinha. O projeto do senador licenciado José Serra (PSDB-SP), 
isenta da cobrança de certas taxas os imóveis arrendados da 
União em área urbana — o que inclui os terrenos de marinha. 
Outro projeto em tramitação, de iniciativa do senador licenciado 
Marcelo Crivella (PRB-RJ), tira o valor das benfeitorias do cálculo 
do laudêmio, o que pode diminuir o valor das taxas pagas pelos 
moradores desses terrenos. Outra proposta, de Ricardo Ferraço, 
deixa claro a exclusão das ilhas costeiras, sede de municípios, 
do rol de bens da União (Agência Senado).
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Divulgação

Engevix Engenharia S.A.… continuação
       2016   2015
Provisão para contingências(trabalhistas,
 fiscais e cíveis) (1.131) (15.452)
Outras despesas  (16.737)  (8.992)
     (58.335)  (122.297)
25. Resultado financeiro
Receitas financeiras   2016     2015
Juros recebidos e auferidos 3.078 857
Variações monetárias e cambiais ativas 1.037 440
Rendimento de aplicações financeiras 1.288 817
Descontos obtidos 150 249
Outras receitas financeiras     –     1
       5.553     2.364
Despesas financeiras
Juros financeiros (59.627) (60.457)
Fiança e seguro garantia (4.445) (757)
Multas contratuais – (777)
IOF – Impostos sobre operações financeiras – (732)
Variação monetária e cambiais passivas – (811)
Tarifas e serviços bancários (63) (104)
Outras despesas financeiras   (1.375)    (2.670)
    (65.510)    (66.308)
Resultado financeiro líquido (59.957)    (63.944)
A uniformidade no tratamento de riscos na Companhia é assegurada atra-
vés da Política de Seguros e da Política de Garantias (“Políticas”), que defi-
nem os conceitos básicos, diretrizes gerais e competências para a contrata-
ção e administração dos mesmos e para o relacionamento com o mercado 
segurador. Para o exercício findo em 30/06/2016 e 2015, as “Políticas” foram 
cumpridas em toda sua extensão, não havendo notícia de qualquer risco 
sob o amparo das “Políticas” que não tenham sido devidamente analisados 
e mitigados, ou de ocorrência de sinistro sem cobertura adequada.

26. Imposto de renda e contribuição social – Reconciliação da despesa 
de imposto de renda e da contribuição social corrente e diferido:
       2016   2015
Lucro (prejuízo) operacional antes dos impostos (216.885) 70.717
Provisões não dedutíveis (5.958) (115.997)
Demais despesas não dedutíveis 32.124 15.664
Resultado de equivalência patrimonial (1.990) (3.872)
Prejuízo real antes da compensação de 
 prejuízos fiscais (192.709)  (33.488)
Compensação de prejuízo fiscal e Base de 
 Cálculo negativa de CSLL – –
Prejuízo real depois da compensação de 
 prejuízos fiscais (192.709)  (33.488)
Alíquota nominal combinada do IRPJ e da CSLL – % 34% 34%
Impostos diferidos do exercício   117.114   (28.052)
27. Instrumentos financeiros – a. Análise de sensibilidade: Em atenção 
ao disposto no CPC 39 Instrumentos financeiros – Apresentação, a Compa-
nhia não está apresentando a análise de sensibilidade dos seus instrumen-
tos financeiros, por entender que os potenciais ajustes/efeitos que sofra em 
decorrência da exposição dos seus instrumentos financeiros indexados aos 
índices de Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP e Certificados de Depósi-
tos Interbancários – CDI, não sejam relevantes no contexto das operações 
da Companhia.
b. Instrumentos financeiros por categoria:
2016 Ativos ao Emprés- Passivo
     valor justo timos e ao custo
Ativos e passivos, confor- por meio do rece- amor-
 me o balanço patrimonial   resultado   bíveis   tizado   Total
Caixa e equivalentes de caixa 3.928 – – 3.928
Contas a receber de clientes – 445.679 – 445.679
Conta corrente entre empresas – 16.256 – 16.256
Outros ativos       –   75.964   –   75.964
        3.928   537.899   –   541.827
Fornecedores – – 55.941 55.941
Empréstimos e financiamentos – – 127.632 127.632
Conta corrente entre empresas – – 141.768 141.768
Outros passivos       –   –   7.268   7.268
          –   –   332.609   332.609

Ao Conselho de Administração, Administradores e Acionistas da
Engevix Engenharia S.A. Barueri-SP.
Examinamos as demonstrações financeiras da Engevix Engenharia S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30/06/2016 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as 
demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações finan-
ceiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabili-
dade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e exe-
cutada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve 
a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações finan-
ceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa ava-

Wilson Vieira – Presidente
André Luis Morais – Contador CRC 1SP 198.135/O-7

2015 Ativos ao Emprés- Passivo
     valor justo timos e ao custo
Ativos e passivos, confor- por meio do rece- amor-
 me o balanço patrimonial   resultado   bíveis   tizado   Total
Caixa e equivalentes de caixa 14.272 – – 14.272
Contas a receber de clientes – 513.418 – 513.418
Conta corrente entre empresas – 90.910 – 90.910
Outros ativos       –   16.204   –   16.204
        14.272   620.532   –   634.804
Fornecedores – – 46.574 46.574
Empréstimos e financiamentos – – 297.361 297.361
Adiantamento de clientes – – 3.151 3.151
Outros passivos       –   –   15.869   15.869
          –   –   362.955   362.955
c. Determinação do valor justo dos instrumentos financeiros: A Compa-
nhia divulga seus ativos e passivos financeiros a valor justo, com base nos 
pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, os quais se 
referem a conceitos de avaliação e requerimentos de divulgações sobre o 
valor justo. Especificamente quanto a essa divulgação, a Companhia aplica 
os requerimentos de hierarquização, que envolve os seguintes aspectos: 
• Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, 
ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso em 
transação sem favorecimento; • Hierarquização em 3 níveis para a mensura-
ção do valor justo, de acordo com inputs observáveis para a valorização de 
um ativo ou passivo na data de sua mensuração. A valorização em 3 níveis 
de hierarquia para a mensuração do valor justo é baseada nos inputs obser-
váveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem dados de mercado 
obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem 
as premissas de mercado da Companhia. Esses dois tipos de inputs criam 
a hierarquia de valor justo apresentada a seguir: • Nível 1 – Preços cotados 
para instrumentos idênticos em mercados ativos; • Nível 2 – Preços cotados 
em mercados ativos para instrumentos similares, preços cotados para ins-
trumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de ava-
liação para os quais inputs são observáveis; e • Nível 3 – Instrumentos cujos 
inputs significantes não são observáveis. A composição abaixo demonstra 
ativos financeiros da companhia à classificação geral desses instrumentos 
em conformidade com a hierarquia de valorização.

Ativos Nível da hierarquia    2016    2015
Ativos financeiros: Ativo financeiro 
 mensurado pelo valor justo por meio do resultado 2 2 714
Os investimentos em ativos financeiros nas modalidades de fundo de inves-
timentos são classificados no Nível 2, pois a forma de valorização a valor 
justo ocorre através da cotação de preços de instrumentos financeiros 
semelhantes em mercados não ativos. 28. Benefícios a empregados – 
Plano de suplementação de aposentadoria – A Companhia não mantém 
planos de pensão, previdência privada ou qualquer outro plano de aposen-
tadoria ou de benefícios para os empregados e dirigentes pós sua saída. 
Adicionalmente, também não mantêm plano de benefícios a dirigentes e 
empregados na forma de planos de bônus ou de participação nos lucros, 
além daqueles exigidos por lei. 29. Operação “Lava Jato” – Em março de 
2014, a Companhia tomou conhecimento da denominada “Operação Lava 
Jato”. A Administração da Companhia, apoiada por especialistas externos 
por ela contratados, adotou diversas medidas objetivando esclarecer os 
fatos, identificar possíveis riscos e as consequências nas operações e nas 
demonstrações financeiras. A Administração e seus especialistas contra-
tados analisaram os registros contábeis e financeiros, e efetuaram inves-
tigações de natureza forense nos arquivos, documentos e transações da 
Companhia, com o objetivo de identificar eventuais indícios de desvios de 
conduta ou descumprimento das normas de Compliance, regidas pelo Pro-
grama Interno de Gestão da Ética e Integridade. Em decorrência destas 
investigações, pagamentos efetuados a prestadores de serviços avaliados 
como suspeitos foram desconsiderados das despesas dedutíveis. Em Ação 
Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal através da Justiça Fede-
ral do Estado do Paraná, a Companhia garantiu o juízo no montante de 
R$ 153.000, através do bloqueio de bens imóveis e ações da Companhia 
detidas pela holding Jackson Empreendimentos S.A.. A Companhia estima 
que já incorreu em prejuízo em contratos com a Petrobras, desde 2011 
até a presente data, no montante de R$ 700.000. As investigações conti-
nuam em andamento e, portanto, outros fatos poderão vir a ser conhecidos 

e serão avaliados pela Administração, se houver impacto na continuidade 
das operações e capacidade financeira. A Administração e seus consul-
tores jurídicos avaliam que o eventual desembolso, se houver, decorrente 
dos riscos quantificados será exigido no médio e longo prazos e poderão 
ser suportados pelo fluxo de caixa gerado pelas operações. A Companhia 
negocia com a Controladoria-Geral da União (CGU) um eventual acordo 
de leniência visando aperfeiçoar seus controles internos e garantir conti-
nuidade nas suas operações. Em julho de 2016 foi deflagrada a operação 
Pripyat, fatiamento da Lava Jato, referente a obra da Usina de Angra 3. 30. 
Eventos subsequentes – (i) Operação “Greenfield”: Em 26/09/2016, o 
Ministério Público Federal e a Polícia Federal apresentaram termo de ciên-
cia e compromisso firmado com os investigados Engevix Engenharia S.A. e 
José Antunes Sobrinho e requereram: a) suspensão até o dia 25.11.2016 
dos efeitos das decisões proferidas nas medidas cautelares proferidas nos 
processos nºs 37357-72.2016.4.01.3400 e 37374-11.2016.4.01.3400 em 
desfavor dos referidos investigados (sequestro/indisponibilidade/bloqueio 
de bens valores, bem como medidas diversas da prisão), revogando-se em 
definitivo, após a referida data, diante do cumprimento satisfatório e inte-
gral do compromisso firmado. Em tal acordo, a Engevix Engenharia S.A. se 
compromete a firmar compromisso de, até o dia 25/11/2016, garantir o juízo, 
por meio de garantia equivalente ao total de R$ 200.000. (ii) Venda de par-
ticipação acionária: Foi realizado em 15/09/2016 o Contrato de Promessa 
de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, em que os sócios Cris-
tiano Kok e Gerson de Melo Almada transferiram a totalidade de suas ações 
na empresa controladora Jackson Empreendimentos S.A. e em quaisquer 
outras empresas do Grupo Engevix e nos Fundos de Investimento em Par-
ticipação (FIP) CEVIX, FIC-FIP Jackson e FIP RG Estaleiros, ao acionista 
José Antunes Sobrinho. 

bloqueio de bens imóveis e ações da Companhia detidas pela holding Jack-
son Empreendimentos S.A., e os pagamentos efetuados a prestadores de 
serviços como suspeitos desta operação foram levantados e serão conside-
rados passíveis de tributação. A Companhia também é alvo de investigação 
na operação Pripyat, desdobramento da 16ª fase da Operação Lava Jato, 
a Radioatividade, deflagrada em julho de 2016 referente à obra da Usina 
de Angra 3. As investigações continuam em andamento e, portanto, outros 
fatos poderão vir a ser conhecidos. Nossa opinião não está ressalvada em 
função desse assunto.
Eventos subsequentes – Operação Greenfield: Conforme mencionado na 
nota explicativa nº 30 (i), em 05/09/2016, a força-tarefa da operação Green-
field (Polícia Federal, Ministério Público Federal, Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar e a Comissão de Valores Mobiliários) passou 
a investigar possíveis desvios aos fundos de pensão envolvendo Fundos 
de Investimentos em Participação (FIPs), uma vez que as aquisições de 
cotas dos FIPs eram precedidas de avaliações econômico-financeiras com 
o objetivo de superestimar o valor dos ativos das empresas e, consequente-
mente, aumentar a quantia que os fundos deveriam pagar às empresas para 
adquirir as suas participações indiretas. Dentre os fundos sob investigação 
está relacionado o FIP CEVIX.
Venda de participação acionária: Conforme mencionado na nota expli-
cativa nº 30 (ii), em 15/09/2016, foi celebrado o Contrato de Promessa de 
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças na qual os sócios Cristiano 
Kok e Gerson de Melo Almada transferiram a totalidade de suas ações que 
detinham na empresa controladora Jackson Empreendimentos S.A. e em 
quaisquer outras empresas do Grupo Engevix e nos Fundos de Investimento 
em Participação (FIP) CEVIX, FIC-FIP Jackson e FIP RG Estaleiros, englo-
bando todas as participações, direitos, obrigações, ativos, passivos, diretos 

ou indiretos, da Companhia ou suas empresas controladas e coligadas ou 
participações nos fundos de investimento supramencionados ao acionista 
José Antunes Sobrinho.
Encerramento da Sucursal Costa Rica: Em 22/07/2016, a Companhia 
decidiu pelo encerramento das atividades da sucursal na República da 
Costa Rica, conforme ata registrada na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo em 03/10/2016.
Outros assuntos – Auditoria de exercício anterior: As demonstrações 
financeiras do exercício social findo em 30/06/2015 foram por nós audita-
das e emitimos o relatório, datado de 06/10/2015, com ressalvas referentes 
aos seguintes assuntos: Reconhecimento de receitas: A administração da 
Companhia reconheceu os valores referentes a pleitos de projetos no mon-
tante de R$ 220.000. Entretanto, apesar da formalização quanto ao emba-
samento da natureza dos pleitos e das expectativas de sucesso, as partes 
contratantes ainda não haviam formalizadas as respectivas aprovações. 
Desta forma, o ativo, o resultado do exercício e o patrimônio líquido estavam 
apresentados a maior em R$ 220.000.
Compensação de saldos ativos e passivos: A Companhia apresentou, 
em 30/06/2015, de forma líquida os saldos relativos as suas operações de 
clientes com adiantamento de clientes, fornecedores com adiantamento a 
fornecedores, impostos a recolher com impostos a compensar, e operações 
entre empresas do grupo ativo com as de passivo. Como consequência, os 
valores do ativo e passivo relativo a essas contas estavam apresentados a 
menor no ativo e no passivo no montante de R$ 384.000. 

Barueri, 25 de outubro de 2016

Unity Auditores Independentes Edison Ryu Ishikura
CRC 2SP 026.236 Contador CRC 1SP 200.894/O-0

liação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para 
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apro-
priados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Bases para opinião com ressalva – Realização de crédito tributário: 
Conforme demonstrado na nota explicativa nº 10, a Companhia registrou 
os créditos tributários relativos a prejuízo fiscal e base negativa de imposto 
de renda e contribuição social, cuja realização depende do sucesso da im-
plementação do plano de negócios da Companhia. No entanto, em função 
de prejuízos operacionais apresentados nos últimos anos e pela não apre-
sentação de evidências quanto a expectativa de auferir lucros fiscais nos 
próximos anos, o montante de R$ 173.160 registrado como ativo diferido 
será de difícil realização nos próximos anos. Dessa forma, o saldo desse 
ativo diferido nesse exercício e o resultado do exercício estão superavalia-
dos em R$ 117.114. E, quanto ao saldo acumulado, o ativo e o patrimônio 
líquido estão superavaliados em R$ 173.160. Compensação de saldos ati-

vos e passivos: A Companhia está apresentando, em 30/06/2016, de forma 
líquida os saldos relativos as suas operações de clientes com adiantamento 
de clientes, e fornecedores com adiantamento a fornecedores. Como con-
sequência, os valores de clientes e adiantamentos de clientes estão suba-
valiados em R$ 138.800, e os valores de fornecedores e adiantamentos a 
fornecedores estão subavaliados em R$ 30.512.
Reconhecimento de receitas: Conforme nota explicativa nº 7, a Compa-
nhia reconheceu valores de saldos contratuais a receber junto aos entes 
contratantes não aprovados no montante de R$ 321.398. Tais valores devem 
ser reconhecidos somente após suas aprovações. Dessa forma, o ativo, o 
resultado do exercício e o patrimônio líquido estão apresentados a maior 
em R$ 321.398.
Opinião com ressalva: Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assun-
tos descritos nos parágrafos “Bases para opinião com ressalva”, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Engevix Enge-
nharia S.A. em 30/06/2016, o desempenho de suas operações e os seus flu-
xos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase – Operação “Lava Jato”: Conforme mencionado na nota explica-
tiva nº 29, a Companhia está sendo investigada na “Operação Lava Jato”. A 
Companhia ofereceu em garantia o montante de R$ 153.000, por meio de 
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Na Inglaterra, reclama-

se dos juros baixos, mas 

a economia não anda. 

No Brasil reclama-se dos 

juros absurdos, mas a 

economia também não 

anda

O que fazer? É preciso 
rever tudo e fazer a situ-
ação voltar à naturalida-

de, com produção, comércio, 
empregos, consumo. Mas com 
tantos problemas contradi-
tórios, armados nas últimas 
décadas, não se sabe o que vem 
pela frente nas fi nanças. Vamos 
ver se dá para entender: o Ban-
co Central Europeu baixou os 
juros e comprou ativos, ou seja, 
papéis que estão hibernando 
no mercado e são trocados por 
dinheiro. 

O dinheiro, por sua vez, se 
ficar depositado em banco 
entra nos juros negativos, 
perde valor. O que se espera 
com isso? Que o dinheiro seja 
investido em produção? Mas 
isso está difícil? Para o capital 
não fi car parado e com perdas, 
os investidores usam o dinhei-
ro em busca de oportunidades 
lucrativas, seja comprando 
títulos do Brasil ou ações, cujo 
mercado está inquieto.

O cassino global da galinha 
dos ovos de ouro atraiu mui-
ta gente com a ideia de que 
as valorizações e os ganhos 
seriam infi ndáveis. O econo-
mista norte-americano Nouriel 
Roubini já advertiu que nova 
bolha está a se formar, a qual 
estaria sendo mantida artifi -
cialmente pela fl exibilização 
monetária, enquanto isso a 
história econômica e mone-
tária de nossos dias ainda é 
pouco conhecida.

No Brasil, o governo perdulá-
rio é restringido via juros altos 
e aumento de dívidas, mas isso 
também fragiliza o mercado 
interno, a população e o país. 
Como produzir se a demanda é 
baixa? Reduzir a carga horária 
é uma atitude adequada à situ-
ação. Todavia, faltam estudos 
econômicos que organizem as 
coisas para que a vida possa 
transcorrer de forma natural, 
sem as fl utuações que incham 
a demanda para logo cair em 
depressão, deixando tudo 
deprimido e instável. 

Na natureza não adulterada 
pela mão do homem tudo 
funciona em equilíbrio; por 
que a economia não consegue 
seguir dessa forma? Lamen-
tável cortar renda de quem 
já ganha pouco. Não há estí-
mulos para quem desenvolve 

o trabalho com competência, 
visando a excelência. A direção 
e propósitos de vida foram 
perdidos. Estudar para quê? 
Ensinar para quê? Refl exões 
que devem ser feitas por todos: 
autoridades, professores, pais, 
empresas. 

As crianças devem entender 
desde cedo que sem educação 
e bom preparo não consegui-
rão progredir na direção de 
seres humanos de valor; nisso 
a mídia também deve colabo-
rar incentivando o preparo 
das novas gerações para que 
surjam seres humanos de qua-
lidade, espiritualmente fortes 
e responsáveis, benéfi cos a si 
mesmos e ao planeta. 

Há na caixa craniana uma 
ofi cina formada pelo cérebro 
e cerebelo, e toda uma rede 
destinada a captar o lampejo 
intuitivo gerado pelo eu in-
terior e transformá-lo para 
compreensão do raciocínio 
e a correspondente ação. 
Essa explicação foi dada pelo 
autor alemão Abdruschin no 
livro Na Luz da Verdade. Sem 
visão mais elevada, as novas 
gerações estão resvalando para 
as sombras da vida vazia de 
propósitos e infelicidade. 

O clima continua emitindo 
sinais para a humanidade. 
No mês de outubro, em plena 
primavera, a temperatura nas 
avenidas da cidade de São Pau-
lo chegou aos quarenta graus 
gerando condições inóspitas. 
Resultado de muita destruição 
de fl orestas, poluição e muito 
concreto.

Enquanto isso, nos Estados 
Unidos, está tudo exemplar-
mente organizado para a 
eleição presidencial que ganha 
importância e se reveste de um 
caráter extraordinário, pois é 
a esperança de futuro melhor 
para o planeta que está em 
jogo, da economia, da paz, das 
condições gerais de vida e da 
elevação da qualidade humana. 
São discutidos temas de suma 
importância, mas o conteúdo 
dos debates dos candidatos ao 
governo do principal país do 
mundo deixa a desejar. Se lá 
está assim, imagine no Brasil 
e demais países. 

Estamos enfrentando con-
dições adversas na vida eco-
nômica e social em todos os 
continentes. 

(*) - Coordena os sites (www.
vidaeaprendizado.com.br) e (www.

library.com. br). Autor dos livros: 
Nola – o manuscrito que abalou 
o mundo; O segredo de Darwin; 

2012...e depois?; Desenvolvimento 
Humano; O Homem Sábio e os 

Jovens; e A trajetória do ser humano 
na Terra – em busca da verdade e da 
felicidade (bicdutra@library.com.br).

Baixar os juros e elevar
a humanidade

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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84.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr. Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DLPM - DISTRIBUIDORA DE MATERIA 
PRIMA LTDA., CNPJ 11.261.014/0001-85, e EZIBOR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 
05.154.525/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
NASSIMUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, alegando em síntese que os executados firmaram, 
com a exequente, um contrato de prestação de serviços jurídicos, sendo que não foram quitadas parcelas 
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penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 
quantos necessários forem para a satisfação da dívida e (ii) para, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresentar resposta. 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. NADA MAIS. São Paulo, 22 de março de 2016. 

TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA. – EPP, torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010471, válida até
28/10/2020, para fabricação de telas para projeções cinematográficas e slides,
situada na Rua Baltazar Pinto nº 444 – Vila Matilde – São Paulo – SP.

Será em clima de uma 
cerimônia conjunta, 
sem conflitos e re-

criminações, a 17ª viagem 
internacional realizada pelo 
Pontífi ce, na qual Jorge Mario 
Bergoglio visitará as cidades 
de Lund e Malmö, terá dois 
encontros ecumênicos e ce-
lebrará uma missão para os 
católicos. 

Foram convidados grandes 
chefes luteranos mundiais 
que, segundo o secretário-
geral da LWF, o reverendo 
Martin Junge, têm intenção 
de comparecer ao evento. 
Francisco percorrerá os 28 
km que separam Lund e Mal-
mö com um pequeno ônibus, 
no qual também estarão o 
presidente da LWF, Munib 
Younan, o presidente do 
Conselho para a Promoção 
da Unidade dos Cristãos, 
Kurt Koch, e Junge. “Esta 
é uma novidade, um sinal 
ecumênico do ‘viajar junto’”, 
comentou Burke.

Esta celebração entre as 
duas religiões acontece após 
longos 50 anos de diálogo 
entre ambas as partes. Com 

Papa Francisco irá à Suécia comemorar

os 500 anos da Reforma de Lutero.

Em viagem histórica
à Suécia, Papa se 

reunirá com luteranos
Nesta segunda-feira (31), o papa Francisco irá para a Suécia comemorar, junto à Federação Luterana 
Mundial (LWF), os 500 anos da Reforma de Lutero
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na Catedral de Lund, onde 
o Francisco e Younan farão 
um discurso cada, e o se-
gundo será feito no estádio 
de Malmö, que contará com 
a presença de instituições 
religiosas de caridade, como 
a Caritas e a própria LWF, 
principalmente na área dos 
refugiados. Sobre a viagem, 
Junge falou da simpatia que 
é sentida pelos luteranos em 
geral em relação ao Pontífi ce 
e que a imprensa acredita que 
o encontro entre as religiões 
é um evento esperado até por 
quem não é representado por 
uma das crenças. 

Todas as pessoas interessa-
das no encontro se pergun-
tam se dessa viagem poderá 
ser criado um sinal mais 
concreto e forte de unidade 
entre as religiões e muitas 
delas acreditam que é possí-
vel alcançar, fi nalmente, um 
gesto de intercomunicação. O 
tema é delicado e será neces-
sário fi car atento em como a 
viagem se desenvolverá para 
saber se esse objetivo será ou 
não alcançado (ANSA).

os luteranos, os católicos 
conseguiram realizar a pri-
meira “mesa bilateral” das 
conversas resultantes do 
Concílio Vaticano II, por 
exemplo. Já em 1999, católi-
cos e luteranos assinaram a 
“Declaração Conjunta sobre 
a Doutrina da Justifi cação”, 
o problema teológico mais 
importante que dividia as 

duas religiões, e, neste ano, 
representantes luteranos e 
católicos aprovaram a cir-
culação do documento “Do 
Confl ito à Comunhão”, que 
é o mote da viagem do Papa 
e de onde serão retiradas as 
orações que serão realizadas 
na Suécia.

Serão dois os encontros 
ecumênicos durante a via-

A estrutura curricular atual do 

Ensino Médio brasileiro está 

pautada em uma visão de ensino 

a partir da qual os conhecimentos 

das diferentes disciplinas são 

absolutamente particularizados e 

não conversam entre si

Trata-se de um paradigma disciplinar 
despreocupado com as possíveis 
interconexões entre as diferentes 

áreas do conhecimento. Desse modo, os 
aspectos e os temas da vida cotidiana 
raramente são abordados e discutidos em 
aula. Assim, muitos temas, tais como sexu-
alidade, ética, política, cultura, cidadania, 
são muitas vezes negligenciados e tratados 
como assuntos menores ou periféricos.

Como resultado desse processo, temos 
um desenho de um currículo que não 
está conectado a questões presentes e 
vivas no universo dos jovens. Esse modelo 
de currículo e de escola acaba por gerar 
desinteresses e falta de envolvimento de 
grande parte dos alunos com o universo 
escolar. 

A reformulação desse projeto escolar 
tradicional deve se pautar a partir de um 
grande debate que envolva não apenas 
os especialistas das diferentes áreas do 
conhecimento e os gestores dos órgãos 

públicos educacionais, mas necessaria-
mente os jovens, principais interessados 
em mudanças que efetivamente estejam 
conectadas ao universo da cultura juve-
nil. 

Por princípio, o currículo deve ser 
visto como lugar de fronteira, de mar-
cação das diferenças e produção de 
identidade. É objeto de muitas práticas, 
se molda numa multidão de contextos, 
é afetado por diferentes forças sociais, 
por marcos organizativos, pelo material 
didático escolhido, pelo ambiente da sala 
de aula, etc.

Nesse sentido, educação e cultura es-
tão inteiramente interligadas. A escola 
é, por princípio, um lugar de discussão 
e produção cultural. Por isso é também 
lugar de diálogo, de criação e recriação 
do conhecimento e, sobretudo, lugar onde 
as diferenças se encontram e convivem. 
Assim, a escola e a educação escolar, 
entendendo-as como lugares de produção 
cultural, não devem se pautar em mode-
los reprodutivos ancorados em receitas 
prontas para a resolução de desafi os que 
não estejam conectados às especifi cida-
des socioeconômicas e culturais daquele 
determinado contexto. 

Seu papel deve ser, sobretudo, repre-
sentar um espaço de refl exão e criação, 
aberto a discutir os desafi os que se colo-

cam, bem como a encontrar e considerar 
múltiplas possibilidades de respostas a 
esses desafi os. Além disso, na conjuntura 
atual, na qual há um acelerado processo 
de homogeneização cultural, a escola 
torna-se um lugar de resistência a partir 
do qual as diferentes práticas culturais 
podem ser conhecidas, respeitadas e va-
lorizadas. Trata-se de evidenciar o valor e 
a importância do conceito de diversidade 
tanto no plano cultural como no plano 
ambiental.

Nesse contexto, o ser humano vivencia 
e expressa seus múltiplos universos cul-
turais por meio de diferentes linguagens: 
música, cinema, teatro, literatura, dança, 
oralidade, histórias em quadrinhos, práti-
cas e manifestações religiosas, entre tantas 
outras formas de expressões. Assim, toda 
essa diversidade de expressões culturais 
deve ser incorporada ao currículo escolar, 
de modo que o aluno se torne protagonista 
de sua própria aprendizagem e se aproprie 
efetivamente dessas linguagens. 

Trata-se de desenvolver um capital 
cultural que permita ao educando ler e 
interpretar o mundo a partir de múltiplas 
ferramentas de expressão, bem como 
criar, recriar e expressar suas próprias 
percepções de mundo. 

(*) - É professor de História do Colégio Marista 
Arquidiocesano.

Ensino Médio: tempo e lugar de discussão
e produção cultural

Domingos Ricca (*)

Impacto e 
aquecimento 
no passado
Artigo publicado na Scien-

ce sugere que um grande 
objeto espacial atingiu a 
Terra num período de in-
tensa liberação de carbono 
na atmosfera e aquecimento 
global, ocorrido há 56 mi-
lhões de anos. Essa época é 
conhecida como a do Máximo 
Térmico Paleoceno-Eoceno 
(MTPE), quando a tempera-
tura média do planeta subiu 
de 5º C a 8º C. O MTPE tem 
sido muito estudado como 
um possível análogo histó-
rico do aquecimento global 
visto no presente.

O trabalho, de autoria de 
pesquisadores americanos, 
aponta a descoberta, em 
escavações na costa da Amé-
rica do Norte, de minúsculas 
esferas de vidro, possivel-
mente criadas durante o im-
pacto de um cometa durante 
o MTPE. Nota divulgada 
pela Science lembra que 
um impacto extraterrestre 
é citado entre as possíveis 
causas da grande injeção 
de carbono na atmosfera, 
durante esse período (Jornal 
da Unicamp).
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Especial
Fotos: Divulgação

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Os 50 anos do álbum 
Revolver e a curiosa 
história de Eleanor Rigby
Não é o álbum dos Beatles que os brasileiros mais gostam, porém os entendidos, consideram Revolver, sétimo álbum do 
grupo, um dos mais inovadores por ter colocado os rapazes de Liverpool na onda do psicodelismo.

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Outros motivos para os elogios estão no fato de George 
Harrison ter tido uma participação mais efetiva na 
banda, a partir deste trabalho, além de Ringo Starr 

se consagrar como intérprete. 

Há três canções compostas por George neste disco das 
quais se destacam “Taxman”, que faz crítica aos políticos e 
aos altos impostos cobrados na Inglaterra e “Love You To”, 
onde o guitarrista se utiliza pela primeira vez de instru-
mentos indianos como a tabla e a cítara, sendo ele o único 
a participar da gravação fi nal da faixa. 

O psicodelismo era uma espécie de expressão fi losófi ca nos 
anos 60, tentando provar que o mundo poderia ser melhor, 
mais colorido e mais humano. Por isso na canção “Yellow 
Submarine”, interpretada por Ringo, a letra diz: “Vamos 
vivendo uma bela vida/Achamos para tudo uma saída/Céu 
azul, mar verde e belo/Em nosso submarino amarelo". 

A contradição, entretanto, fi ca para a capa do LP que 
desenha os Beatles em preto e branco misturados a uma 
sequência de fotos também de duas cores. Ao contrário 
do que se pensa, Revolver, não tem nada a ver com a arma 
de fogo e nem com uma volta ao passado dos rapazes a 
Liverpool. Segundo a Wikipédia, o nome faz referência ao 
movimento de rotação de um disco na vitrola.

Só que a mais discutida música do álbum é mesmo “Ele-
anor Rigby”. Em meados dos anos 80, um túmulo de uma 
mulher que viveu entre 1895 e 1939 foi achado na St. Peter's 
Church, local onde Lennon e McCartney se conhecerem. 
Na ocasião, Paul chegou a afi rmar que a imagem do epitá-
fi o na igreja possa ter fi cado no subconscientemente até 
escreverem a canção.

Em 2008, Paul McCartney doou para um leilão de carida-
de registros antigos de um hospital em Parkhill, bairro de 
Liverpool, onde consta nos documentos uma assinatura de 
uma garota de 14 anos chamada "E. Rigby", que trabalhava 
como faxineira, iniciando uma polêmica entre os fãs que 
até hoje discutem quem seria a verdadeira personagem 
da música.

Na gravação de “Eleanor Rigby”, Paul é o único beatle 
presente. Ele canta e toca violão acompanhado por um quar-
teto de cordas conduzido pelo maestro e arranjador George 
Martin. O vocal de Paul foi “dobrado” em alguns trechos, 
de modo que ele fi zesse também as segundas vozes. 

“Eleanor Rigby” é a terceira canção dos Beatles mais 
regravada em todos os tempos, atrás de “Yesterday” e 
“Something”. Até Caetano Veloso a gravou em seu álbum 
intitulado, “Qualquer Coisa”.

Lançado em 5 de agosto de 1966, primeiramente no Reino 
Unido, Revolver chegou aos Estados Unidos três dias depois 
em 8 de agosto do mesmo ano. Atingiu o primeiro lugar nas 
paradas de sucesso americana e inglesa. 

Revolver aparece na 42° posição na lista dos 200 álbuns 
defi nitivos do Rock and Roll Hall of Fame e são os Beatles 
que fi guram no primeiro lugar da lista com lendário Sgt. 
Pepper's Lonely Hearts Club Band, que chegou às lojas na 
Inglaterra em 1° de junho de 1967.

Fotos: Divulgação

eraldo Nunes*

Eleanor Rigby
Ah, preste atenção nas pessoas solitárias
Ah, preste atenção nas pessoas solitárias
Eleanor Rigby recolhe o arroz
De uma igreja onde houve um casamento
Vive em um sonho
Espera na janela, usando uma máscara
Que guarda em um jarro ao lado da porta
Para quem será?
Todas as pessoas solitárias
De onde elas todas vêm?
Todas as pessoas solitárias
De onde elas todas são?
Padre McKenzie escreve as palavras
De um sermão que ninguém ouvirá
Ninguém se aproxima
Vejam-no trabalhando, remendando sua meias
À noite quando não há ninguém por perto
Ele não está nem aí
Todas as pessoas solitárias,de onde elas todas vêm?
Todas as pessoas solitárias,de onde elas todas são?
Ah, preste atenção em todas as pessoas solitárias
Ah, preste atenção em todas as pessoas solitárias
Eleanor Rigby morreu na igreja
E foi enterrada com seu nome
Ninguém apareceu
Padre McKenzie limpando a sujeira
De suas mãos enquanto se afasta do túmulo
Ninguém foi salvo
Todas as pessoas solitárias
(Ah, preste atenção nas pessoas solitárias)
De onde elas todas vêm?
Todas as pessoas solitárias
(Ah, preste atenção nas pessoas solitárias)
De onde elas todas são?

ELEANOR RIGBY – The Beatles 
Composição original em inglês (John Lennon & Paul Mc Cartney)
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News@TI
e-commerce para PME 

@A Hasbro, empresa global compromissada em criar as melhores 
experiências em jogos e brincadeiras, anuncia o lançamento de 

seu primeiro site B2B dedicado à venda de produtos Hasbro a todas as 
pequenas e médias empresas (PMEs) de varejo brasileiras. O Hasbro 
na Sua Loja é operado exclusivamente por distribuidores autorizados: 
EMDISA, para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e os estados de 
Minas Gerais e Espírito Santos; Nilo Tozzo, para a região Sul; e Hobby 
Brinquedos, que atende aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A 
iniciativa quer aumentar a cobertura e distribuição dos produtos Hasbro 
e cada distribuidora será responsável por sua política comercial. “As 
empresas irão gerenciar o site de forma independente. Nossa parceria 
forneceu a plataforma para a venda B2B, mas não se trata de um canal 
de compras direto da Hasbro”, explica Thaisa Borges, gerente de Trade 
Marketing da Hasbro (www.hasbro.com.br).  

Ecommet incorpora Fábrica de Aplicativos 

@Com o intuito de democratizar o desenvolvimento da tecnologia, 
a Fábrica de Aplicativos - plataforma online para criação de 

apps – foi lançada em 2011. Hoje, com mais de 380 mil aplicativos 
publicados e cinco mil clientes ativos, a tecnologia permite 
que qualquer pessoa crie seu próprio app com facilidade e sem 
necessidade de programação. A Fábrica é a empresa de aplicativos 
que mais cresce na América Latina e quer se tornar a maior porta 
de entrada para a economia mobile com ajuda da Ecommet (www.
ecommet.com.br), – startup que facilita a gestão e aumenta as 
vendas em marketplaces – que fez um aporte de investimento e 
incorporou a empresa pensando em facilitar a entrada de lojistas 
no mercado de vendas por aplicativos.

Acompanhamento de bagagem via 
aplicativo

@Visibilidade do trajeto de bagagens dentro do aeroporto ou de 
um voo para o outro ainda é um problema para passageiros que 

despacham malas em suas viagens, mas isto já está mudando para os 
clientes da Delta Air Lines, que agora têm acesso à última localização 
digitalizada de sua bagagem por meio do aplicativo Fly Delta. “Somos 
a primeira companhia aérea a oferecer este nível de visibilidade”, disse 
Bill Lentsch, vice-presidente sênior de Operações Aéreas e Atendimento 
ao Cliente em Aeroportos da Delta. “Desde o momento em que os 
passageiros despacham suas bagagens, queremos que saibam que estamos 
cuidando delas em cada etapa do trajeto e trabalhando para minimizar as 
preocupações da viagem de forma inovadora.” Para o cliente visualizar 
a localização de suas bagagens, a tela do aplicativo mostra um mapa 
geral dos Estados Unidos, com a mala viajando de um aeroporto a outro. 
Automaticamente, o app aplica o zoom e foca o aeroporto no qual o cliente 
está e permite o acompanhamento da bagagem ao longo de seu trajeto 
com marcadores, com a última localização digitalizada identifi cada por 
um ícone. Ao tocar nos marcadores ou no ícone, informações adicionais 
são fornecidas sobre a localização da bagagem.
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Levando o Customer 
Engagement Center

a outro nível
Hoje em dia, falar sobre 

atendimento ao cliente 

não é mais sufi ciente

Certamente que era há 
alguns anos, quando pe-
didos, reclamações e/ou 

reivindicações eram realizados 
por meio de uma rede telefôni-
ca e atendidos por um agente 
especializado. Porém, ao longo 
dos anos, novas tecnologias 
surgiram. O atendimento ao 
cliente transcendeu aos ca-
nais digitais (não esquecendo 
o canal de voz tradicional) e 
call centers evoluíram para 
contact centers, oferecendo 
atendimento multicanal.

No entanto, nem mais o 
serviço multicanal atende as 
exigências tecnológicas deste 
mercado. Para fornecer um 
serviço de qualidade é neces-
sário fazê-lo de uma forma 
concisa, independentemente 
do canal de comunicação que a 
pessoa tenha usado. Isto é con-
seguido, indo um passo além 
e transformando os contact 
centers em CECs (Customer 
Engagement Centers), con-
centrando todos os esforços 
em uma estratégia sólida de 
omnichannel.

Juan Antonio Olivares, dire-
tor de Marketing, Experiência 
do Cliente e Soluções de BPO 
e CRM  da Atento México,  em-
presa líder em BPO na América 
Latina e cliente da Presence 
Technology, observa que o 
omnichannel é uma estratégia 
de negócio que  permite seg-
mentar e entender muito bem 
seus clientes: “Como parte da 
metodologia que praticamos, 
é possível entender o tipo de 
canal o qual o cliente quer ser 
servido. Depois, há ainda toda 
a robustez que a ferramenta 
desenvolvida pela Presence  
nos oferece em que podemos 
atender diferentes tipos de ca-
nais com a mesma pessoa, com 
uma ou mais habilidades e que 
permite não perder a sequên-
cia de gestão de clientes "

Evidentemente, este é um 
fator crucial no momento de 
oferecer uma ótima experi-
ência omnichannel: garantir 
que o agente nunca perca o 
contexto do requerimento 

solicitado pelo cliente. "Um dia 
te chamam ao telefone, outro 
dia mandam um e-mail, abrem 
seu portal e te contatam por 
chat e aí você deve ser capaz 
de oferecer atendimento de 
modo consistente e coerente”, 
adiciona Olivares.

Isso permite não apenas 
realizar um atendimento sem 
interrupções, mas também 
proativamente ao antecipar as 
necessidades do cliente, sem 
esquecer de manter os níveis 
ideais em cada um dos canais 
de interação.

Essa ação é conhecida no 
mercado como jornada de 
conhecimento da experiência 
do cliente e refere-se a todos 
os pontos de interação que o 
consumidor tenha e que lhe 
permita construir o seu perfi l, 
fornecendo o contexto para o 
agente de serviço, com pergun-
tas do tipo: Como ele interagia 
conosco anteriormente? Qual 
tem sido o seu pedido? Quais 
os próximos passos? Aqui 
estão algumas perguntas que 
as empresas focadas em pro-
porcionar uma experiência 
omnichannel devem ser capa-
zes de responder. Entender a 
experiência do cliente como 
um todo.

O consumidor está evoluindo 
para o mundo digital, fazendo 
com que as empresas também 
tenham que migrar para esse 
ambiente, oferecendo pro-
dutos e serviços, e processos 
para apoiar os cuidados através 
destes canais. O desafi o para 
as empresas que prestam ser-
viço ao cliente não é fazer essa 
alteração, ou encontrar novos 
canais de comunicação, mas 
como ampliar o espectro de 
canais e os serviços que serão 
realizados por meio deles.

Também é conhecer as 
necessidades do cliente e pre-
ver o que pode ser feito para 
melhorar esse fator no futuro. 
Compreender comportamen-
tos e até mesmo personalida-
des. Estabelecer compromis-
sos e garantir fi delização. Um 
cliente comprometido é um 
cliente fi el.

(*) É country manager da Presence 
Technology.

Maurício Visnardi (*)

Um dos maiores desafios 
encontrados pelas empresas 
atualmente é conquistar e 
valorizar os jovens da Gera-
ção Z, que agora começam 
a ocupar as novas vagas do 
mercado. Fernando Alves 
e Rafael Galdino, sócios 
fundadores da agência de 
lançamento de produtos 
digitais Neuari, afirmam ter 
descoberto o caminho ideal 
para extrair o melhor de-
sempenho dos funcionários 
jovens, que são maioria entre 
as 41 pessoas que compõem 
a equipe. “Muitas empresas 
reclamam que o novo perfil dessa geração não aceita ficar 
muito tempo em uma empresa, mas na verdade eles per-
manecem quando são valorizados”, afirma Fernando, CMO 
da empresa.

Nascidos entre os primeiros anos da década de 1990 e o 
início dos anos 2010, os profi ssionais da Geração Z se caracte-
rizam por não diferenciar a vida online da off-line, por serem 
autodidatas e especialmente por terem menos afi nidade com 
hierarquias e excesso de rigor. “Por compreender isso, temos a 
política de contratar mais pelo perfi l de profi ssional do que pelo 
conhecimento técnico, pois a capacidade autodidata permite 
que possamos ensinar as técnicas necessárias”, afi rma o COO 
Rafael Galdino.

Gamifi cação: o segredo

Por terem se desenvolvi-
do num mundo muito mais 
conectado, no qual as hierar-
quias são diferentes e novas 
habilidades podem ser desen-
volvidas mais rapidamente, os 
jovens da Geração Z são mais 
confi antes e precisam de mais 
estímulos para se sentirem 
satisfeitos com o trabalho 
que realizam. “Foi pensando 
nisso que nós incorporamos a 
gamifi cação, que permite um 
plano de carreira dividido em 
fases e totalmente baseado 

nos resultados, o que é muito mais fácil de ser assimilado por 
essa geração”, explica Fernando, que cita o livro “Promova-se”, 
de Dan Schawbel, como opção de estudo para o tema.

Rafael destaca que o processo, capaz de aumentar a satisfação 
dos colaboradores com base nos resultados obtidos, combina 
perfeitamente com o comportamento da nova geração. “A 
gamifi cação funciona como um estímulo que aumenta o desem-
penho e ainda é divertido, e ainda valoriza a capacidade que 
cada um tem de se superar”, explica. É com este princípio que 
a Neuari consegue crescer: sendo mais democrática, aberta ao 
novo e muito menos padronizada, assim como a internet! “Já 
contratamos 22 funcionários em 2016, e planejamos chegar a 
2020 com 300”, completa Rafael.

Gamifi cação é a saída para trabalhar 
com a Geração Z

Uma das principais obrigações de qual-
quer empreendedor está mais fácil e rápida 
de ser cumprida: a emissão da Nota Fiscal 
de Serviço Eletrônica (NFS-e). Essa rotina, 
que costuma tomar tempo e esforço do 
contribuinte, já pode ser feita de uma forma 
muito mais simples por meio de um aplicati-
vo para smartphones e tablets desenvolvido 
em Santa Catarina. O IPM NFS-e permite, 
além de emitir as notas, consultá-las, enviá-
las por e-mail e até solicitar cancelamentos. 
A solução é gratuita e pode ser baixada por 
qualquer usuário na loja de aplicativos dos 
sistemas Android e iOS.

Usando uma conexão à internet (Wi-Fi 
ou redes móveis das operadoras), é pos-

sível executar os procedimentos fi scais a 
qualquer momento, sem a necessidade de 
um computador. Os dados inseridos no 
app são enviados à plataforma IPM Fiscal, 
que é adotada por municípios para aper-
feiçoar a gestão tributária. Dessa forma, 
os documentos obedecem aos padrões 
determinados pelas Secretarias de Fazenda 
e tem validade fi scal e jurídica.

“Os principais diferenciais são a mobili-
dade e a facilidade de operar as rotinas de 
emissão da NFS-e”, aponta o coordenador 
de desenvolvimento da IPM Sistemas, Ro-
drigo João Fronza. A empresa catarinense é 
especialista no desenvolvimento de soluções 
baseadas na computação em nuvem para 

a gestão pública municipal. Entre os seus 
clientes, está Biguaçu - município da Grande 
Florianópolis que adota o aplicativo para a 
emissão de NFS-e de forma pioneira.

“Recebemos muitos elogios, devido a 
facilidade de utilização que ele proporciona 
aos contribuintes”, diz Bruno Marques, 
diretor-geral de tributos da Secretaria da 
Fazenda de Biguaçu.

Para usar a novidade, os cidadãos pre-
cisam apenas baixar o aplicativo na loja 
correspondente ao sistema operacional do 
seu smartphone ou tablet. O acesso pode 
ser feito usando o mesmo usuário e a mesma 
senha cadastrados no sistema convencional 
de emissão de notas fi scais.

Aplicativo permite emitir notas fi scais pelo celular

João Paulo Camargo (*)

Embora os dados reforcem 
a importância que estes 
centros virtuais de com-

pras possuem para os micro e 
pequenos empreendedores, 
um obstáculo ainda desafi a o 
crescimento deste modelo de 
negócio: o frete. Entregar os 
produtos no prazo e na condição 
exigida pelo consumidor não é 
fácil, principalmente quando 
não há recurso fi nanceiro para 
investir em transportadoras pri-
vadas. Contudo, o conceito de 
social delivery, em que pessoas 
comuns realizam entregas com 
custo baixo, ajuda a solucionar 
esse problema: Confi ra cinco 
motivos para os marketplaces apostarem em alternativas de 
entrega: 

Novos modelos: a grande maioria (73,1%)  dos vendedores 
em marketplaces utiliza o serviço dos Correios, segundo a 
ABComm. Ter apenas esta opção faz com que o lojista fi que 
refém dos prazos e condições da estatal. Ao adotar o social 
delivery, o marketplace oferece ao empreendedor uma alter-
nativa efi ciente para entregar os pedidos. 

Cinco motivos para o marketplace 
investir em social delivery

A cada dez compras realizadas no e-commerce brasileiro, duas são provenientes dos marketplaces, de 
acordo com a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico)

Mais segurança no frete: com entregadores autônomos, o 
pedido é transportado com segurança até o consumidor 
porque não chama a atenção de assaltantes. Além disso, se 
acontecer algum roubo ou extravio do produto, a empresa 
responsável pelo aplicativo cobre essa despesa extra. 

A relação custo-benefício é melhor: para diversifi car as 
entregas, alguns lojistas no marketplace investem em 
transportadoras privadas ou até mesmo criam modelos 
próprios. Entretanto, essas opções encarecem o frete para 
o consumidor fi nal. No social delivery, o empreendedor pode 
negociar diretamente com o entregador o valor pelo serviço, 
promovendo economia. 

As entregas são mais rápidas: os atrasos nas entregas são as 
principais reclamações dos e-commerces com os Correios, 
ainda segunda a pesquisa da ABComm. Com a plataforma 
de entregadores independentes, o produto pode chegar no 
mesmo dia da confi rmação do pagamento, dependendo da 
localização entre eles.

Praticidade para o lojista: Se com serviços tradicionais de 
frete é preciso imprimir a etiqueta e postar a encomenda, 
no social delivery o entregador apenas busca no endereço 
solicitado. 

(*) É CEO e Co-Fundador do Eu Entrego, um aplicativo que conecta pessoas 
e empresas à comunidade de entregadores independentes, oferecendo uma 

alternativa fácil, fl exível e de baixo custo para levar ou trazer qualquer coisa de 
qualquer lugar 24 horas por dia, sete dias por semana – www.euentrego.com.

VMware vCenter Operations Manager: Install, 
Confi gure, Manage[v5.x]

Data: 16 a 18/11/2016
Local: D’Click - Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, 164, 2º 
andar – Brooklin – SP
Tel.: +55 11 5186-4300
Inscrições: treinamento.br@westcon.com
Website: http://br.westcon.com/content/academy
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda, o primeiro dia da lunação é muito bom para começar coisas novas e iniciar novas relações. A Lua em 
Escorpião fi ca fora de curso no fi nal da segunda-feira até ingressar em Sagitário. Por isso o fi nal do período é estéril, 
incerto e descontínuo. Com a Lua Nova em Escorpião poderá expandir negócios e agir para aumentar o salário ou subir 
de posto. Deve-se evitar cirurgia nessas horas desta segunda-feira, pois, pode-se não conseguir os resultados esperados 
ou ainda precisar refazê-la. Decisões importantes ou atividades para as quais esperamos desdobramentos futuros não 
devem ser iniciadas no fi nal da noite.
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O dia é de um bom astral e otimismo 
com a Lua em Escorpião. Mantenha 
a diplomacia e poderá obter bons 
lucros em assuntos de dinheiro, só 
depende de você. Pode melhorar 
seus ganhos e receber algum di-
nheiro a mais nesta semana. 98/398 
– Vermelho.

A Lua dá um forte entusiasmo no fi nal 
desta segunda. Estude ou aprenda 
algo e desenvolva-se melhor garan-
tindo um futuro melhor. Apaixone-se 
pelo que faz e terá sucesso neste 
fi nal de ano. Cuide da aparência e 
satisfaça seu prazer na vida à dois. 
53/253 – Branco.

Terá conhecimento de situação nova 
e chance de redefi nir direções. A 
Lua Nova em Escorpião aumenta a 
sensibilidade. As viagens serão de 
grande prazer e diversão no fi nal do 
mês com o Sol na casa sete. Procure 
gente alegre e animada e celebrar a 
vida. 78/378 – Amarelo. 

Com a Lua Nova poderá expandir 
negócios e agir para aumentar o 
salário ou subir de posto. Preparar-se 
antes de agir torna maior a chance 
de alcançar sucesso. Com a Lua em 
Escorpião pode sair da rotina, de 
apostar no grande, até mesmo ousar. 
64/364 – Branco.

Muito otimismo e disposição neste 
começo de semana. A satisfação virá 
através da empolgação e da vaidade 
junto da família e da pessoa amada. 
Evite cometer extravagâncias ou 
atitudes que sufoquem as pessoas, 
querendo ser o dono da verdade e dar 
a última palavra. 40/340 – Cinza. 

As confusões no trabalho também 
deverão ser resolvidas rapidamente, 
desde que deseje isso. Mantenha-se 
alerta às chances de uma conquista 
amorosa se estiver só. Se não estiver 
só é porque está apaixonado e irá 
curtir profundamente este senti-
mento. 89/789 – Verde.

Aproveite para realizar viagens cur-
tas, passeios e até fazer mudanças 
ou rever pessoa que estava afastada. 
Controle as emoções extremas que 
atrapalham os relacionamentos mais 
íntimos. Se já passou o aniversário 
poderá dar início a algo novo já 
preparado. 48/948 – Verde.

Atue de modo ético e não perca a 
chance de fazer cursos com a Lua 
em seu signo. Conviva com gente 
alegre e animada que o ajude a 
celebrar a vida. Precisa cuidar das 
suas atividades fi nanceiras e en-
cerrar tudo o que fi cou pendente.  
67/778 – Cinza.

Tumultos na vida afetiva como 
traições e situações conturbadas 
começam a fi car para trás. Mantenha-
se equilibrado nos relacionamentos, 
curtindo os bons momentos íntimos. 
Pode iniciar viagens longas ou ter-
minar o que preparou antes. 87/687 
– Branco.

Com a Lua Nova, prepare-se para 
que uma situação que surgir nestes 
dias se defi na até o fi nal do mês. E 
talvez algumas escolhas mudem de 
última hora pela empolgação. Uma 
boa nova irá melhorar as relações 
íntimas e sexuais neste início de 
semana. 77/677 – Verde.

Algo novo sempre chega para Peixes 
quando o Sol está em Escorpião 
como acontece agora. A crença na 
vida e nas pessoas se destaca nesta 
segunda. Pode surgir uma paixão 
por algo ou alguém marcante em 
sua vida e duradoura. 17/617 – 
Branco.

Surge oportunidade de reconheci-
mento do seu talento profi ssional. O 
dia é propício para tratar e contrair 
casamento, iniciar ou continuar 
viagens longas.   Precisa acreditar 
mais na felicidade íntima e no bom 
relacionamento social também. 
55/355 – Azul. 

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 31 de Outubro de 2016. Dia de Santa Lucila, São Afonso 
Rodrigues de Palma, São Foilano e Dia do Anjo Acaiah, cuja virtude é a 
realidade. Dia Mundial da Poupança, Dia Nacional da Juventude, 

Dia do Futebol, Dia da Reforma, Dia do Comissário de Bordo e 

Dia das Bruxas. Hoje faz aniversário o ex-jogador e técnico de futebol 
Dunga que chega aos 53 anos, o ator Dermot Mulroney, que também 
nasceu em 1963, o cantor de rap Vanilla Ice que completa 49 anos e a 
atriz Piper Perabo que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é sempre vigoroso e pronto para 
lutar no dia a dia. Força de vontade determinação e necessidade de 
expressão são algumas de suas qualidades. Muitas vezes você combina 
a sua intuição com a habilidade prática de tomar as decisões corretas. 
Trabalhador precisa de tempo para o amor e as diversões. Vive profunda 
paixão amorosa em determinada fase da vida. Possui uma tendência 
de exercer mais de uma atividade de cada vez ou querer fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo. Um fl uente conversador podendo dedicar-se 
a comunicação, às artes e atividades esportivas.

Simpatias que funcionam
Segurar o marido: Pegue um lápis preto, papel branco 
liso e açúcar. Faça em qualquer dia da lua Nova. Escreva 
três vezes no papel o nome completo dele em forma de 
cruz. Jogue uma pitada de açúcar sobre o papel e dobre 
três vezes sem deixar o açúcar cair. Ponha o papel do-
brado embaixo do pé da cama no lado direito.

Dicionário dos sonhos
DIAMANTE – Indica um sentimento de inferioridade. 
Simboliza a ânsia de conquistar fortuna, êxito na vida. 
Vê-lo bruto, receberá um presente. Em forma de joia, 
muitas despesas e gastos fi nanceiros. Possuir muitos, 
cuidado pois suas ambições só serão realizadas de forma 
desonesta. Números de sorte: 53, 65, 76, 90 e 97.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Elenco do drama “Eu, Chaplin”.

O espetáculo “Eu, Chaplin” tenta estabelecer uma re-
fl exão a respeito dos arquétipos do inconsciente humano 
a partir dos primeiros anos de vida do ator e diretor. Os 
episódios marcantes da biografi a do britânico emergem em 
um fi ccional encontro de Chaplin com seu irmão Sid, em 
um ambiente que alude a uma sala de psiquiatria. Esses 
acontecimentos servem de suporte para uma discussão 
sobre o valor da arte e as angústias do artista. Embora 
livremente inspirado em Minha Vida, autobiografi a de 
Chaplin, a peça transcende sua história para pensar sobre 
o teatro e seus personagens, além de estabelecer um 
olhar sobre a construção da personalidade. Com Tadeu 
Pinheiro, Leandro D’Errico e Fernanda Zaborowsky.

Serviço: Espaço Parlapatões, Pça Franklin Roosevelt, 158, Centro, tel. 3258-
4449. Quintas e sextas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 25/11.

“OVONO”, novo 
espetáculo da 
Kompanhia do 
Centro da Terra 
estreia dia 5 de 
novembro, tem 
direção do artista 
multimídia Ricardo 
Karman, reconhecido 
por montagens 
ousadas e inusitadas

A peça  é uma aventura 
de ficção científica, 
satírica e filosófica, 

na qual um gigantesco osso 
vindo do espaço está prestes 
a destruir a Terra. A única 
esperança do planeta é Ovo-
no, o mais perfeito cérebro 
artifi cial já criado, mas esta 
“máquina” está aprendendo 

Buscando o tesouro
A peça “O Ilha do Tesouro” começa numa taverna na qual o ator 

Yunes Chami participa da primeira cena com as crianças (obrigatoria-
mente com de mais de 7 anos). Depois, elas entram por um alçapão e 
partem em busca do tal tesouro. Do outro lado, os adultos presentes 
viram piratas e também brincam em túneis, labirintos e sequências 
de lutas de espada até o desfecho.

Serviço: Teatro do Centro da Terra, R. Piracuama, 19, Perdizes, tel. 3675-1595. Domingos às 
11h. Ingresso: adulto mais criança de 7 a 12 anos, R$ 120. Até 11/12.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Dona Cleide
A peça “Dona Cleide - Uma Funcionária 

Por Um Fio” conta estória de uma funcionária 
desleixada que após se contratada por uma 
empresa, passa por vários setores que envol-
vem o atendimento telefônico. Descubra e 
aprenda as melhores práticas de atendimento 
telefônico nesta divertida comédia. Direção: 
Carlinhos Machado e Yann De La taille.

Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario Amaral, 209, 
Paraíso, tel. 2148-2904. Quartas às 21h. Ingresso: R$ 40. 
Até 16/11.

Comédia
Estreis no próximo dia 5 a peça “Mistérios da 

Mente” que responderá às perguntas: Você sabe 
o que acontece quando misturamos Psicologia, 
Mágica, Teatro e Improviso num único espetáculo? 
Pois é, nós também não! O que podemos prometer 
é uma noite repleta de mistérios e muito bom 
humor, conduzida por Beto e Rafa, dois psicólogos 
com crise de identidade. Venha de mente aberta e 
preparado para fazer parte de algo muito especial. 
Com Beto Parro e Rafael Moritz.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, 
tel. 3151-4141. Sextas às 21h30. Ingresso: R$ 30. Até 16/12.

Musical
No espetáculo “Fino no Samba”, três cantores 

da noite convidam o público a um passeio pelo me-
lhor do samba. Esse é o mote que traz à cena: Rosa 
do Morro, João do Pandeiro e Zé da Quebrada. 
As músicas serão executadas ao vivo e um corpo 
de baile dará o contorno às cenas, mostrando 
toda a elegância do samba. Com, Heloisa Jorge, 
Guilherme Silva e Esdras de Lúcia.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, 
tel.  3255-1979. De terça a quinta às 21h. Ingresso: R$ 
20. Até 24/11.

Estreia

a pensar, a ter sentimentos, e 
pode não estar preparada para 
a difícil missão de destruir o 
objeto ameaçador e salvar a 

humanidade. Com Gustavo 
Vaz, Paula Arruda, Paula 
Spinelli, Fábio Herford, Bruno 
Ribeiro e César Brasil.

Serviço: Centro Cultural Banco do 
Brasil, R. Álvares Penteado, 112, Centro, 
tel. 3113.3651. Sábados e segundas às 20h 
e domingos às 19h. Ingressos: R$ 20 e R$ 
10 (meia). Até 12/12.

Bernardo Galegale

Drama Letícia Godoy

ENQUANTO TEMOS TEMPO: “... Enquanto temos tempo, 
façamos bem a todos...” – Paulo. (Gálatas, 6:10.). Às vezes, o am-
biente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer 
silêncio com a luz íntima da prece. Em muitas circunstâncias, o 
companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos 
que a forma de ajuda-lo é esperar que a vida lhe renove o campo 
do espírito. Aparecem ocasiões em que determinado aconteci-
mento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso 
senão contemporizar com a difi culdade, aguardando melhores dias 
para o trabalho esclarecedor. Repontam males na estrada com 
tanta força de expansão que, em muitos casos, não há remédio 
senão entregar os que se acumpliciam com eles às conseqüências 
deploráveis que se lhes fazem seguidas. Entretanto, as ocasiões 
de construir o bem se destacam às dezenas, nas horas do dia a 
dia. Uma indicação prestada com paciência... Uma palavra que 
inspire bom ânimo... Um gesto que dissipe a tristeza... Um favor 
que renova a afl ição... Analisemos a trilha cotidiana. A paz e o 
concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras 
morais que pedem serviço edifi cante como as realizações da 
esfera física. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Constrói-se 
a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E, tanto 
numa quanto noutra, a diligência é indispensável. Não vale espe-
rança com inércia. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem 
busca-lo. Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

Marcelo Lemer
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A formação do Capital 
Societário pode dar-
se de três formas ou 

conjuntamente a saber: bens, 
dinheiro e direitos.

Vamos tratar da formação 
com bens:

O artigo 7º  da Lei das S.As 
dispõe que o capital pode-
rá ser formado com contri-
buições em dinheiro ou em 
qualquer espécie de bens 
susceptíveis de avaliação em 
dinheiro, porem desde que 
devidamente avaliados.

Como será feito a avalia-

ção? 

Será feita através de laudo 
de avaliação que poderá ser 
realizado por 3 (três) peritos 
ou por empresa especializa-
da, que deverão fundamen-
tá-lo, indicando os critérios 
e elementos de comparação 
adotados, instruídos com do-
cumentos. O laudo então será 
levado à Assembléia e, con-

corde o subscritor com a ava-
liação, os bens serão transfe-
ridos para a companhia.

Bens intangíveis

A difi culdade aumentará 
muito quando se tratar de 
conferir bens intangíveis para 
subscrever o capital, como 
marcas, patentes e direitos, 
dentre outros, pelo caráter, 
digamos, imaterial de que se 
revestem. Entretanto, uma 
marca pode valer muito mais 
do que imóveis ou máquinas. 

Subscrição com direitos

Direitos são bens que o 
subscritor detém, passiveis 
de serem mensurados em di-
nheiro. Exemplos: direito de 
subscrição de ações, direito de 
explorar determinado negó-
cio, direito de concessão para 
explorar determinada ativida-
de. Nesse caso também haverá 
necessidade de avaliação.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais. 

Formação do Capital 
Societário com bens

Leslie Amendolara (*)

Como boa parte dessas políticas é 
executada em parceria com os go-
vernos estadual e federal, é comum 

haver dúvida sobre a extensão das respon-
sabilidades municipais, especialmente em 
áreas como saúde, educação, assistência 
social, saneamento. Também entram nes-
sa lista temas como mobilidade urbana e 
segurança pública, que cada vez mais vêm 
tendo destaque nas campanhas eleitorais 
dos municípios.

Em geral, a ajuda dos governos estadual e 
federal se dá por meio de repasses de ver-
bas, convênios e auxílios de toda natureza 
para a realização de obras e a implantação 
de programas sociais. Às prefeituras cabe 
essencialmente cuidar de programas de as-
sistência social, da limpeza das ruas, coleta 
de lixo, do transporte público, assim como 
debater e defi nir, em conjunto 
com a Câmara de Vereadores, o 
zoneamento urbano da cidade. 
Eventualmente, a depender 
do interesse, os municípios 
podem assumir os serviços de 
abastecimento de água e coleta 
e tratamento de esgoto.

Educação e saúde
No caso da educação, a res-

ponsabilidade dos municípios 
se dá na garantia da educação 
infantil e do ensino fundamen-
tal. Na saúde, compete aos 
municípios garantir os serviços 
de atenção básica. As prefei-
turas também criam políticas 
de saúde e colaboram com a 
adoção das políticas nacionais e estaduais, 
aplicando recursos próprios (mínimo de 
15% de sua receita) e os repassados pela 
União e pelo estado.

Para o cientista político e professor da 
Universidade de Brasília (UnB) Flávio Brit-
to, em políticas nas áreas de saúde e edu-
cação, a população está mais consciente 
do papel desempenhado pelos municípios. 
“Acredito que nessas políticas a população 
já está mais ciente de quem deve cobrar, 
mas, em outros casos, pode haver confusão 
com relação ao papel do prefeito, a exemplo 
da questão da segurança pública”, disse à 
Agência Brasil.

Segurança
O professor da Fundação Getulio Var-

gas (FGV) e doutor em direito público e 
direitos humanos pela University College 
London (UCL) Michael Mohallem consi-
dera que temas como mobilidade urbana 
e segurança pública passaram a ter mais 
atenção por parte do eleitorado, que rei-
vindica às autoridades soluções para os 
problemas, mesmo que a responsabilidade, 
no caso da segurança pública não seja das 
prefeituras.

Em cada publicação, surgem 
milhares de curtidas e comen-
tários. Assim acontece nas 
páginas das redes sociais de 
jovens famosos, fi lhos de estre-
las do cinema e representantes 
políticos, atletas medalhistas, 
entre outras celebridades.

Apesar de muitos serem 
menores de 20 anos, todos são 
considerados reais infl uenciado-
res da sociedade. Confi ra os 10 
adolescentes mais amados e se-
guidos nas redes sociais, segundo 
seleção do site “skuola.net”.
 1) Sasha e Malia Obama, 

15 e 18 anos - Não 
pertencem ao mundo da 
moda, nem do espetáculo. 
Elas não dão entrevistas 
e raramente participam 
de eventos públicos. No 
entanto, Malia, e Sasha 
Obama tornaram-se, es-
pecialmente nos últimos 
anos, os ícones para 
muitas meninas norte-
americanas. Com looks 
simples e elegantes, as 
fi lhas do presidente dos 
Estados Unidos, Barack 
Obama, são admiradas e 
tornaram-se uma fonte 
de inspiração, inclusive 
ganharam a hashtag #Bla-
ckGirlMagic.

 2) Laurie Hernandez, 16 

anos - Além de ser refe-
rência nas competições 
de ginástica, a norte-
americana tornou-se 
também estrela de TV, ao 
participar da última edi-
ção do programa “Dan-
cing with the Stars”.

 3) Jaden Smith,  18 

anos - Filho de um dos 
mais famosos atores de 
Hollywood, Will Smith, 
Jaden tem sido um dos 
mais seguidos e comenta-
dos das redes, principal-
mente por sua “batalha” 
contra as tradicionais 
normas de gênero, após 
ser fotografado para uma 
campanha da grife Louis 
Vuitton em que usava 
uma saia.

 4) Katie Ledecky, 19 

anos - A nadadora norte-
americana tornou-se um 
fenômeno após participar 
dos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro e con-
quistar cinco medalhas, 
sendo quatro de ouro, 
durante a competição. 
Depois da Rio 2016, Ka-
tie garantiu mais de 370 
mil seguidores em seu 
Instagram.

 5) Maisie Williams, 19 

anos - Com quase 4 mi-
lhões de seguidores no 
Instagram, a atriz da série 
“Game of Thrones” faz 
sucesso ao publicar ima-
gens de sua vida privada 
ou no tapete vermelho.

 6) Carlotta Ferlito, 21 

anos - A ginasta italiana 
tornou-se famosa não só 
pelas qualidades despor-
tivas, mas por apresentar 
programas de TV na 
“MTV”. Além de ganhar 
diversos seguidores, Car-
lotta virou embaixadora 
de algumas marcas.

 7) Simone Biles,  19 

anos - A ginasta norte-
americana deixou todos 
atordoados durante os 
Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro ao conquistar 
cinco medalhas na com-
petição, entrando para o 
seleto grupo de maiores 
medalhistas da história 
da ginástica. Seu perfi l 
no Instagram registrou 
milhares de seguidores 
em pouco tempo.

 8) Luka Sabbat, 18 anos 

- Filho de uma agente 
de modelos com um 
estilista, é modelo das 
marcas Tommy Hilfi ger, 
American Eagle e Hoody 
by air.

 9) Beatrice Vio, 19 anos 

- Com sua participação 
nos últimos Jogos Para-
límpicos do Rio de Ja-
neiro, onde ganhou uma 
medalha de ouro e uma 
de bronze, Beatrice Vio, 
tornou-se um verdadeiro 
exemplo para muitas 
pessoas. A paratleta tam-
bém conquistou diversos 
seguidores após “quebrar 
as regras” e fazer uma 
selfi e com o presidente 
norte-americano, Bara-
ck Obama, durante um 
jantar na Casa Branca.

 10) Malala Yousafzai, 19 

anos - Malala tornou-se 
famosa após ter sido alvo 
de um ataque Talibã ao 
sair da escola, quando 
tinha 15 anos. Seu crime 
foi se destacar entre as 
mulheres e lutar pela 
educação de meninas e 
adolescentes no Paquis-
tão. A ativista foi a pessoa 
mais nova a conquistar 
o prêmio Nobel da Paz 
(ANSA).

Ability Tecnologia e Serviços S.A.- CNPJ Nº 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, hora, local: 01.08.2016, 12hs, na sede, Rua Manoel Beckmann, 494, Térreo, Osasco/SP. Presença: Totalidade do Capi-
tal Social. Mesa: Presidente: Walcyr Viana, Secretário: João Carlos Faislon Santana. Deliberações aprovadas: 1. Entrada na 
Companhia de Ivan Correa de Toledo Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 6.894.002 SSP/SP, CPF/MF 808.219.368-91, 
endereço comercial em Osasco/SP, como acionista, mediante capitalização de mútuo existente no valor de R$ 55.848.401,22, 
com emissão de 190.400 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; 2. Aumento do capital social de R$ 
39.680.699,00 para R$ 95.529.100,22. Alterado o artigo 5º: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 95.529.100,22, representado 
por 325.677 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º. A cada ação ordinária da Companhia corresponderá um 
voto nas deliberações sociais. §2º. As ações são indivisíveis perante a Companhia.” Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. 
Acionistas: Tecnosulamericana Participações S/A; TLAP Participações S.A. e FMAC Participações Ltda por Ivan Correa de Toledo Fi-
lho. JUCESP nº 459.936/16-5 em 24.10.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Saiba qual é o papel 
dos prefeitos

Na reta fi nal para o segundo turno em 57 
municípios, o papel dos prefeitos ainda é motivo 
de dúvida entre eleitores. Representante máximo 
do Poder Executivo municipal, é o prefeito quem 

comanda a administração da cidade, sendo 
responsável pela gestão dos serviços públicos do 

município como educação, saúde, transporte e 
limpeza pública, entre outros

Segundo Mohallem, essa confusão 
mostra a preocupação da população com 
temas que dizem respeito ao dia a dia e 
que acabam “respingando” na campanha. 
“Em alguns lugares, esse debate tem sur-
gido entre os candidatos a prefeito e tem 
gerado alguma confusão, especialmente 
no que diz respeito à segurança pública. 
Isso acaba colocando em segundo plano o 
debate sobre algumas competências essen-
ciais do município, como a coleta de lixo e 
a questão do transporte público”.

O professor lembra que a responsabi-
lidade sobre a segurança pública é dos 
estados e que, no caso dos municípios, as 
guardas municipais têm muito mais o papel 
de proteger o patrimônio público do que 
tratar da segurança pública. “O governador 
do estado é quem comanda tanto a Polícia 

Civil quanto a Militar e são elas que têm 
o papel de investigação, de prender ban-
didos. No caso municipal, o que a gente 
tem são as guardas civis metropolitanas, 
com papel muito mais patrimonial do que 
repressivo” afi rma.

De acordo com Mohallem, apesar de o 
tema ter entrado na agenda política das 
eleições municipais, a maioria das pro-
postas ainda é superfi cial. “A maior parte 
das propostas gira em torno de se criar 
sinergias, como um bom diálogo com o 
governo estadual, uma forma de atuação 
conjunta da Polícia Militar com a Guarda 
Civil Metropolitana, de modo que a Guar-
da Civil possa fazer a proteção de alguns 
ambientes, de alguns espaços públicos e 
possa afastar a criminalidade”, disse.

Na opinião do professor da FGV, a atua-
ção conjunta da prefeitura e do governo 
do estado pode possibilitar que mais áreas 
da cidade sejam cobertas por algum tipo 
de segurança. Para ele, tanto prefeitos 
quanto vereadores têm papel fundamental 
no debate sobre segurança pública. “Essa 
é uma das áreas em que a população mais 
espera resposta e, como é uma área que 
não está sob responsabilidade direta do 

prefeito, a situação é delicada no sentido 
de se tentar uma resposta que não seja 
simplesmente uma negativa.”

De acordo com Mohallem, prefeitos e 
vereadores podem entrar no debate de 
temas como a desmilitarização da Polícia 
Militar ou da redistribuição das competên-
cias constitucionais da União, de estados e 
municípios. “É competência do deputado 
federal e do senador alterar a Constitui-
ção e as leis federais, mas o prefeito pode 
atuar como um agente na discussão desses 
temas”, disse. “Infelizmente não se vê isso 
com muita frequência nas propostas. Em 
geral, fi ca mais no âmbito de promessas 
como ‘vou colocar a Guarda Civil na rua’, 
‘vou atuar com o governador’”, afi rmou.

A professora de direito da FGV no Rio de 
Janeiro Silvana Batini disse à Agência Brasil 

que é comum encontrar esse tipo 
de confusão em época de eleições. 
Doutora em direito público e 
especialista em direito eleitoral, 
Silvana afi rma que apesar da 
confusão de papéis, é importante 
que o debate apareça nas eleições. 
“Até para que o eleitorado saiba 
o alcance das propostas dos can-
didatos”, destaca.

Para Silvana, apesar de os 
municípios terem limitações 
constitucionais no que diz 
respeito à segurança pública, é 
falso dizer que eles não podem 
desempenhar um papel impor-
tante nessa área, especialmente 
com políticas de prevenção. 
“Não precisa nem falar somente 

de Guarda Municipal, que também faz 
parte desse complexo de medidas, mas de 
outros aspectos como iluminação pública, 
ocupação do espaço público, melhoria da 
mobilidade urbana, políticas de acesso à 
cultura e ao lazer. São medidas que podem 
contribuir para essa pauta ampla e com-
plexa de segurança pública”.

Prevenção
De acordo com a professora, políticas 

de prevenção também ajudam a construir 
uma cidade mais segura. Ela cita como 
exemplos projetos voltados para a ocupa-
ção de espaços nas cidades, como praças 
e passeios públicos, ente outros. “Essa 
ocupação interessa à cidade. Não adianta 
você fazer uma política para reduzir a 
violência e criminalidade de uma deter-
minada área se a prefeitura não vier com 
a sua máquina, com as suas competências 
para ocupar essa área e trazer melhorias 
à população. Isso também diz respeito à 
segurança pública. É importante o eleitor 
saber qual o papel do prefeito. Mas é im-
portante também que esse debate [sobre 
a segurança] seja trazido para as eleições 
municipais”, acrescenta (ABr).
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Divulgação

I.B.J.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 17.825.402/0001-28 - NIRE 35.300.451.007

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 03/10/2016
Data, hora e local: No dia 03/10/2016, às 9h, na sede social, Rua Pais de Araujo, 29, 10º andar, conjunto 101,
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Marcelo Rezende
Rainho Teixeira - Secretário: Thiago Bellini Motta Leomil. Deliberações aprovadas por unanimidade: i) Aumentar
o capital social da Companhia atualmente de R$ 75.400.200,00, para R$ 77.600.200,00, ou seja, um aumento
de R$ 2.200.000,00, mediante a emissão de 2.132.876 novas ações, nominativas, sem valor nominal, com preço
de emissão de aproximadamente R$ 1,03 cada, sendo que o preço de emissão foi fixado adotando-se o valor do
patrimônio líquido da ação, nos termos do inciso II, §1º, do Artigo 170, da Lei 6.404, conforme balanço apurado
em agosto de 2016. Referidas novas ações serão integralmente subscritas e integralizadas pela acionista Vista
Real Estate Fundo de Investimento em Participações,  conforme Boletim de Subscrição constante do Ane-
xo I da presente ata, com a anuência da acionista Vista Investimentos Imobiliários Ltda. que expressamente
renuncia ao seu direito de preferência na subscrição das novas ações. 2. Em razão do aumento de capital ora
aprovado, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo.
5º - O capital social é de R$ 77.600.200,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
dividido em 77.785.209 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Formalidade legal
registrada na JUCESP nº 442.784/16-8 em 13/10/16. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Irmãos Vitale S/A Indústria e Comércio
CNPJ nº. 61.160.685/0001-28, NIRE nº. 353.000.114.06

Extrato da Ata da AGE realizada em 12 de setembro de 2016
Às 14 hs, na sede social Presença: mais de 79% do capital. Convocação: DOE e Empresas & Negócios nos dias
03,06 e 07/09/2016. Mesa: Presidente: Luiz Antonio Vitale, Secretário: Sergio Vicente Vitale. Diretor presente:
José Mendes Amaral. Aprovados, por unanimidade, a verificação de subscrição de aumento de capital autorizado na
AGOE de 30/05/16, pelos boletins de subscrição das novas ações e de suas sobras, de R$5.220.000,00, represen-
tados por 870.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$ 6,00 por ação, sua integraliza-
ção total e o aumento em definitivo do capital social, ficando efetivada essa elevação de R$ 1.128.230,00, dividido
em 130.00 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R$ 6.348.230,00 (seis milhões, trezentos e qua-
renta e oito mil, duzentos e trinta reais) dividido em 1.000.000 (hum milhão) de ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, homologando-se, assim, o referido aumento do capital social. A nova redação do caput do artigo 2º
dos Estatutos Sociais, passa a ter o seguinte teor. “Artigo 2º - Capital Social e Ações - O Capital Social é de R$
6.348.230,00 (seis milhões, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta reais), dividido em 1.000.000 (hum
milhão) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais. Assinado pela mesa, diretor
e acionistas presentes. JUCESP nº 2.063.052/16-5 em 20.10.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VR I Participações S.A.
CNPJ/MF: 17.901.699/0001-63 - NIRE: 35.300.451.864

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 17/08/2016
Data, Hora e Local: 17/08/2016, às 10h, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101,
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Composição da Mesa: Presidente:
Marcelo Fabiano da Silva; Secretário: Marcelo Rezende Rainho Teixeira. Ordem do Dia: Deliberar sobre a desti-
tuição, eleição e reeleição dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (i) A destituição do Conselheiro da Companhia, o Sr. Henrique Teixeira
Alves, RG nº 17.186.087-1, CPF/MF nº 116.692.448-30; (ii) Em substituição ao conselheiro ora destituído, a
eleição do Sr. Thiago Bellini Motta Leomil, RG nº 29.414.663-5 SSP/SP, CPF/MF nº 279.374.248-18, para
ocupar o cargo de Conselheiro da Companhia; e (iii) A reeleição do Sr. Marcelo Rezende Rainho Teixeira,
RG nº 36.556.944, CPF/MF nº 295.654.088-26, e do Sr. Jan Gunnar Karsten, RG nº 25.141.232-5 SSP/SP,
CPF/MF nº 000.400.649-64, para ocuparem os cargos de Conselheiros da Companhia. Os membros do Conse-
lho de Administração eleitos, todos com mandatos até a realização da AGO que examinar as demonstrações finan-
ceiras relativas ao exercício a se encerrar em 31/12/2016, aceitam o cargo e declaram, sob as penas da lei, que
não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis. Encerramento: Formali-
dade legal registrada na JUCESP nº 442.176/16-8 em 13/10/16. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

        35º Subdistrito - Barra Funda
Michelle Messias Estevam Renosto - Ofi ciala

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: WAGNER DE MORAIS BESSE, estado civil divorciado, profi ssão sono-
plasta, nascido em São João da Boa Vista - SP, no dia 06/08/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Iredes Besse e de Maria Gustavina de Morais 
de Besse. A pretendente: SILMARA BOSSO, estado civil solteira, profi ssão especialista 
de projestos, nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 03/07/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vagner Bosso e de Lourdes Maria Bosso.
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

Os 10 jovens famosos 
mais seguidos nas redes

VIAÇÃO PIRAJUÇARA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia
e de Instalação nº 72000549 (Ampliação) e requereu a Licença de Operação  (Ampliação)
p/ Comércio Varejista de Combustíveis p/ Veículos Automotores, sito à Av. Rotary, nº
600. Prq. Indl. Ramos de Freitas. Embu das Artes/SP.
AUTO POSTO RIO BRANCO DE PIRACICABA LTDA. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação nº 21007269, válida até 26/10/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Dois Córregos, nº 1.040. Pira-
cicamirim. Piracicaba/SP.

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 6008638 (Ampliação), válida até 27/10/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Brasil, nº 376. Posto.
Terra Vermelha. Sorocaba/SP.
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 6008628, válida até 27/10/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Brasil, nº 376. Posto.
Terra Vermelha. Sorocaba/SP.
AUTO POSTO CIDADE JARDIM TIETÊ LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Licença Prévia e de Instalação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, sito à Rua Francisco de Toledo, nº 184. Caixa D’água. Tietê/SP.
MONT CAR INDÚSTRIA E COM. DE MÁQUINAS LTDA ME. torna público que requereu na
SEMA a Licença Ambiental Unificada p/ Fabricação de outros Aparelhos Eletrodomés-
ticos não especificados anteriormente, Peças e Acessórios, sito à Av. Delfinópolis, nº
549. Cidade Seródio. Guarulhos/SP, através do Proc. Administrativo PA nº 59593/2016.



Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Mauricio Sita – Literare – Casal apaixona-
do, por motivos profi ssionais, separa-se, gravando 
dentro de cada um, a marca indelével de um amor 
fervoroso. Seguem rumos opostos. Após dez anos, 
reencontram-se. Um tórrido relacionamento irrom-
pe. Como que por osmose, um grupo com interesses 

sexuais afi ns forma-se. O desenrolar das histórias, onde corpos 
e almas entrelaçam-se , farão o delírio do leitor, levando - o 
a uma viagem extasiante, permeada por sucesso, tédio, frus-
tação e muito sexo. O autor, psicanalista, criador do método 
Mindfulness, sempre surpreende!!

A Casa dos Desejos
Líria Porto – Penalux – Mineira, professora 

dotada de um genial lirismo, traz com seus poemas, 
um frescor de tintas gritantes, pena fl uida, sagaz, 
irônica, sempre conectada nos sons e dons humanos. 
Nada lhe escapa. Fico a imaginá-la em sala de aula, 
seus alunos sorvendo seus conhecimentos, num tom 
elevado. Poesia em altíssimo astral!

Cadela Prateada

Mario Avelino – Prefi xo – Administrador de empresas, 
especialista há mais de trinta anos em FGTS e relacionamentos 
legais, entre empregadores e empregados domésticos, lançou 
um manual facilitador, que disseca a Lei complementar 150 
de 01/6/2015 – PEC das Domésticas - Passo a passo, as  duas 
partes, podem observar o quão justa, procedente e socialmente 
benéfi ca ela é. Mais e boas informações: www.domesticalegal.
com.br . Muito útil. 

Emprego Doméstico: Como 
gastar menos dentro da lei

Monica Mehler – Miró – Espirito nômade, 
criativo e muito empreendedor, essas eram algumas, 
das boas características encrustadas na índole do 
avô da autora psicanalista. Um relato vibrante das 
peripécias, engendradas por uma família de judeus 
europeus,  que buscando refúgio, instalou-se na 
Argentina, onde nasceu a narradora, e depois no 

Brasil. Apesar das agruras socioeconômicas enfrentadas, sem-
pre obtiveram êxito. Uma justa homenagem e digno exemplo 

a ser seguido.

Cristaleira de Lembranças
Maria Elisa Moreira – Paulinas –  Pensar, 

sentir, agir, esse é o tripé “mágico”, entremeado 
por histórias, que remontam à infância, da maioria 
dos adultos,  que  a psicóloga e mestre em criação 

e inovação utiliza para literalmente, chacoalhar executivos e 
profi ssionais de todas as áreas de atuação. Em gostosas linhas, 
os leitores poderão dar asas aos ideais mais recônditos. A lide-
rança será instigada e devidamente provada. A criatividade, na 
maioria das vezes, afl ora num processo solitário e não solidário, 
embora em sociedade repercuta. Impactante.

Era Uma Vez Dentro de Nós: 
Na era da inovação desperte a 
criatividade da sua equipe

Assista ao canal Livros 
em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

INSS
1) Existe alguma obrigação legal, para fi ns de 

manutenção de pagamento dos benefícios, de 
que os segurados façam comprovação de vida 
para o INSS?

Sim. A Legislação Previdenciária estabelece que, para 
efeito de manutenção de pagamento dos benefícios, deverá 
ser realizada anualmente a comprovação de vida dos be-
nefi ciários, pelos recebedores de benefícios do INSS junto 
à rede bancária.

2) A comprovação de vida e renovação de senha 
deverá ser feita obrigatoriamente pelo titular?

A Instrução Normativa nº 77/15 dispõe que a comprovação 
de vida e renovação de senha deverão ser efetuadas, prefe-
rencialmente, pelo titular do benefício mediante identifi cação 

por funcionário da instituição fi nanceira de pagamento ou por 
sistema biométrico em equipamento de autoatendimento que 
disponha dessa tecnologia.

3) Qual o procedimento que deverá ser adotado na 
hipótese de o titular não poder comparecer?

Neste caso, a comprovação de vida poderá ser realizada 
pelo representante legal ou pelo procurador do benefi ciário 
devidamente cadastrado no INSS.

4) Quando se tratar de benefi ciários que estejam 
residindo no exterior, qual o procedimento que 
deverá ser adotado para fi ns de comprovação de 
vida?

A comprovação de vida será realizada conforme o disposto no 
artigo 655 e parágrafos da IN nº 77/15.   Neste sentido, dispõe 
o “caput” do citado artigo 655 da IN nº 77/15, documento hábil 
utilizado para garantir a manutenção dos benefícios previ-
denciários poderá ser emitido por representações consulares 
brasileiras no exterior, em formulário próprio ou organismo 
de ligação do país acordante”.

Mais informações em (www.sage.com.br).

Perguntas e respostas
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1ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049225-
78.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CONSTREC CONSTRUCÕES LTDA, CNPJ 47.428.511/0001-72, na pessoa de seus representantes 
legais, que lhe foi proposta uma ação de Adjudicação Compulsória, de procedimento comum, por parte 
de FRANCISCO BENJAMIN NETO, bem como contra a R Reid Construções Ltda, objetivando formalizar 
a Escritura Definitiva do imóvel situado à Rua Aglae Reis, 330 - Campo Limpo, em São Paulo - SP, com 
área total de 126,00m², conforme Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra, firmado entre 
as partes em 20/10/1990. Encontrando-se a correquerida CONSTREC CONSTRUÇÕES LTDA. 
atualmente em local 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, a fluir após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. 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. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2016. 

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - 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: FELIPE CARVALHO DE MELLO, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião 
dentista, nascido em São Paulo - SP (Registrado em São Bernardo do Campo - SP), 
no dia 28 de março de 1987, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo 
- SP, fi lho de Sued Carvalho de Mello e de Lilian Cristina Campos de Souza Mello. 
A pretendente: NATHALIA ARRUDA PÓVOA, estado civil solteira, profi ssão médica 
veterinária, nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira César) SP, no dia 10 de 
dezembro de 1985, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha 
de Norberto Póvoa e de Fatima de Souza Arruda Póvoa. R$ 35,00

O pretendente: ARTHUR HENRIQUE NUNES GONZALEZ, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 28 de 
outubro de 1993, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho 
de Luiz Antonio Gonzalez e de Gislaine Nunes Gonzalez. A pretendente: MONIQUE 
ÉLIDE PIOVESAN, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Bernardo 
do Campo (Registrada no 2º Subdistrito) SP, no dia 01 de fevereiro de 1990, residente 
e domiciliada em Poá - SP, fi lha de Gilberto Piovesan e de Jeane Santana de Souza 
Piovesan. R$ 35,00

O pretendente: SANDRO DOUGLAS DE AGUIAR, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 22 de outubro de 
1977, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Silvio de Aguiar 
e de Sueli Meneguesse de Aguiar. A pretendente: TATHIANE SILVEIRA BARRETO, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes - 
SP, no dia 24 de dezembro de 1983, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcio Luiz Barreto e de Sueli Silveira Barreto. R$ 35,00

O pretendente: CARLOS ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de produção, nascido em Ibiporã (Registrado em Sertanópolis) - PR, no dia 23 de maio 
de 1978, residente e domiciliado no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lho de Luiz 
da Silva e de Sebastiana da Rocha Silva. A pretendente: MÁRCIA RODRIGUES DE 
AMORIM, estado civil solteira, profi ssão gerente comercial, nascida em São Paulo 
(Registrada em Belenzinho) SP, no dia 01 de outubro de 1970, residente e domiciliada 
na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de José  Gomes de Amorim e de Genelisia 
Rodrigues de Amorim. R$ 35,00

O pretendente: TALES BRINCA MARQUES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo (Registrado no Cambuci) SP, no dia 28 de janeiro 
de 1981, residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Otacilio 
Soares de Lima e de Lindinalva Brinca Marques Soares. A pretendente: ISABEL 
CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Paulo (Registrada na Penha de França) SP, no dia 21 de outubro de 1983, 
residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Francisco 
Freitas de Oliveira e de Maria Aparecida Martins de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: MILTON ALVES PEIXOTO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo (Registrado no Ibirapuera) SP, no dia 10 de agosto 
de 1987, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Milton Alves 
Peixoto e de Vivian Maria Kikuchi Peixoto. A pretendente: DÉBORA MAEDA TAÍRA, 
estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida em Campo Grande 
- MS, no dia 07 de janeiro de 1987, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - 
SP, fi lha de Edson Taíra e de Denise Maeda Taíra. R$ 35,00

O pretendente: YUNRUI CHEN, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
Província de Zhejiang, República Popular da China, no dia 11 de novembro de 1985, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Yexiong Chen e de Xiaofen 
Chen. A pretendente: LILI LIU, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida na 
Província de Zhejiang, República Popular da China, no dia 03 de novembro de 1983, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Chang Qing Liu e de Song 
Ying Yang. R$ 35,00

O pretendente: DENIVAL GONÇALVES DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 22 de outubro 
de 1991, residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Derivaldo 
Gonzaga de Matos e de Marta Gonçalves dos Santos de Matos. A pretendente: RENATA 
DE CERQUEIRA MONTINO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Tucano - BA, no dia 26 de setembro de 1983, residente e domiciliada na Chácara 
Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Ailson dos Santos Montino e de Sonia Maria de 
Cerqueira Montino. R$ 35,00

O pretendente: RU YE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Zhejiang, 
República Popular da China, no dia 20 de setembro de 1992, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jinping Ye e de Aili Ji. A pretendente: CAUANA SILVA 
CABRAL, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Santos (Registrada no 2º 
Subdistrito) - SP, no dia 05 de março de 1995, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcelo Cabral e de Fabiana Aparecida Silva. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL CAPELLA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão jateador, 
nascido em São Paulo (Registrado no Pari) SP, no dia 14 de dezembro de 1982, residente 
e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Neri Gonçalves Pereira e de 
Maria Regina Capella Pereira. A pretendente: ALINE CRISTINA HAMDAN BORGES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, 
no dia 24 de novembro de 1988, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - 
SP, fi lha de Sergio Silva Borges e de Sara Maria Hamdan Borges. NIHIL

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE LIMA TAVARES, estado civil divorciado, 
profi ssão sondador ambiental, nascido em Igarape Grande - MA, no dia 30 de março de 
1985, residente e domiciliado no Jardium Aricanduva, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Pereira Tavares e de Maria Sônia Alves de Lima. A pretendente: RAQUEL BEZERRA 
DE MENEZES, estado civil solteira, profi ssão analista de suporte I, nascida em São 
Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 28 de maio de 1994, residente e domiciliada 
no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lha de José Adelino de Menezes e de Maria 
Aparecida Pereira da Silva. NIHIL

O pretendente: DAVID WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão metalúgico, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no 
dia 01 de agosto de 1992, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lho de Katia Rosemeire Pereira dos Santos. A pretendente: NEDINA VITA DE 
LANA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de delivery, nascida em São 
Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 02 de setembro de 1989, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Ferreira da Silva e 
de Francisca Vita de Lana. NIHIL

O pretendente: VANDERSON ALVES DE PAULO, estado civil solteiro, profissão 
encarregado, nascido em São Paulo (Registrado em Pirituba) SP, no dia 03 de 
abril de 1973, residente e domiciliado no Jardim Catarina, São Paulo - SP, filho de 
Noel Alves de Paulo e de Zilda Jesus Moreira de Paulo. A pretendente: MAGALY 
MOREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 13 de abril de 1962, residente e domiciliada o Jardim Catarina, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Moreira dos Santos e de Custodia Rodrigues 
Pereira. NIHIL

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 
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Inspiração. Uma única 
palavra que representa 
um esforço homérico 
para se atingir o que hoje 
chamamos de criatividade. 
O combustível para a 
tão enaltecida inovação, 
a deusa e o demônio de 
nossos dias

As palavras inovação ou 
disruptivo parecem 
ser o mote do momen-

to. O mundo parece estar o 
tempo todo correndo, como 
um cachorro corre atrás do 
rabo, atrás de inspiração 
para inovar. Ser criativo virou 
graduação curricular. Como 
profi ssional da comunicação, 
estou o tempo todo cortejando 
as musas em busca de inspira-
ção. Na Grécia Antiga se podia 
orar para essas entidades, 
parte deusas, parte titanides, 
que traziam ao coração toda 
a criatividade necessária para 
se atingir um objetivo.

Bom, hoje as musas se tor-
naram esquecidas, e preces a 
elas são apenas superstições 
de religiões pagãs há muito 
engolidas por novas crenças. 
Crenças essas que não são 
mais tão religiosas. Os novos 
deuses são o dinheiro, a in-
ternet, a “maldita inovação”. 
Todos tão invisíveis e cheios 
de signifi cado subjetivo tal 
qual Zeus foi um dia.

Mas como conseguir atingir 
a inovação? Parece que nosso 
mundo está afundando em 
um caminho sem volta, onde 
quem não inova está fadado ao 
ostracismo, ou mesmo à extin-
ção. Muitos encontram meios 
e os ensinam. É possível se 
instruir. Aprender é uma coisa 
basicamente sem limites. Seu 
conhecimento é a única coisa 
que ninguém pode te tirar, já 
dizia Alexandre Dumas.

É possível propor brains-
torms, trocar ideias e estudar 
mais um pouco. Ler, prestar 
atenção aos problemas. A 
inspiração vem do inesperado. 
Problemas cotidianos podem 
esconder o próximo Uber, o 
próximo iFood, o próximo 
NuBank.

Desde tempos imemoriá-
veis, as melhores ideias são 
sempre as que buscam sim-
plifi car algo ordinário. Nin-
guém começa uma inovação 
querendo abraçar o mundo. 
Talvez o Elon Musk. Mas ele é 
um pouco diferente. Ele mira 
alto, mas suas ações primárias 
se focam no mundo próximo. 
Foi assim que ele fundou a 
Tesla. E é assim, com ações 
ligadas ao cotidiano, que ele 
está resolvendo problemas 
que irão concretizar o Space 
X e realmente mandar pessoas 
para Marte.

Um exemplo simples des-
se caso é que Musk queria 

chegar à Marte e, quando 
terminou de desenvolver seu 
foguete, descobriu que ele 
podia ir muito além. Porém, 
os problemas continuavam 
em coisas cotidianas, como 
“como convencer as pessoas a 
desbravarem o universo, sem 
a mínima chance de voltarem 
à Terra?”. Até os gênios tem 
problemas com as “miudezas” 
do mundo. Até eles tem que 
inovar nesse aspecto. 

A busca por ideias novas 
guia todos os mercados, e 
basicamente todas as ações do 
mundo. Sua empresa precisa 
crescer? Combater a crise? 
Se tornar notória? Não é com 
grandes campanhas megalo-
maníacas que se conquista 
isso. O que os comerciais 
da Coca Cola mostram? Pe-
quenas atitudes e vivencias 
felizes das pessoas que “por 
acaso” estão tomando Coca 
Cola. O que Apple vende? Não 
são smartphones. É um estilo 
de vida, é o “ter um telefone 
branco com a maçãzinha”. 

É por isso que o storytelling 
é tão popular hoje em dia. 
O segredo das coisas está 
nos detalhes. Para mim, é o 
mesmo. As melhores pautas 
jornalísticas são aquelas que 
falam do cotidiano, dos pro-
blemas das pessoas comuns. 
Claro que a explosão de um 
reator nuclear ou um tsunami 
também são notícia, mas esses 
são pontos fora da curva. O 
cotidiano, as verdadeiras his-
tórias interessantes estão nos 
detalhes. Foi unindo detalhes 
que se construíram grandes 
reportagens, como o livro 
Rota 66 do jornalista premiado 
Caco Barcellos. 

Bom, mas eu falei tudo 
isso, sobre inovação, sobre 
inspiração, sobre detalhes, e 
aonde eu quero chegar com 
isso? Simples. Você quer ser 
um profi ssional melhor? Um 
comunicador melhor? Quer 
inovar? Se foque no pequeno. 
Resolva problemas simples. 
Alimente sua mente, se ins-
pire com grandes coisas, mas 
veja os detalhes dentro delas. 
São eles que tornam obras 
grandiosas.

Grandes coisas são cons-
truídas de pequenas coisas, 
e é partindo daí que se se 
encontra inovação. Se inspire 
com o simples. Você verá que 
existem tantos problemas só 
esperando alguém prestar 
atenção neles. Ao encontrar 
a solução, achará tolice o 
fato de não ter inovado antes, 
seja qual for a sua área de 
atuação.

(*) - É jornalista na InformaMídia Co-
municação, e colaborador do Blog da 

PME (www.informamidia.com.br).

Inovação: já parou para 
pensar de onde ela vem?

Welton Ramos (*)

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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FORNECE REFEIÇÃO NA EMPRESA
No caso de empresas do segmento de hotéis, que NÃO são cadastradas

Ç

no PAT, porém fornecem refeição no próprio estabelecimento para seus
funcionários, na qual desconta um valor simbólico, tem que tributar
INSS e FGTS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GORJETA DADA POR
PESSOA JURÍDICA DIRETAMENTE PARA PESSOA FÍSICA EM

ÇÇ

SITUAÇÕES DIVERSAS, DESTACANDO QUE A PESSOA FÍSICA NÃO 
TEM VINCULO EMPREGATÍCIO?

Ç ,

Informamos que é de nosso entendimento que independente do nome
dado, o pagamento feito a pessoa física sem vínculo empregatício será 
remuneração e assim considerado salário de contribuição para o cálculo 
previdenciário tanto da pessoa física como da empresa.

RESCINDIR CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Empresa pretende dispensar representante comercial com mais 09
anos. Por ser pessoa jurídica temos alguma obrigação a acertar, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REAJUSTE SALARIAL PARA A MESMA FUNÇÃO
Reajuste salarial devido dissídio coletivo, quando temos funcionários
na mesma função com período de registro diferente na empresa ,
podemos fazer o reajuste salarial proporcional? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI APONTAMENTO DE JORNADA DE TRABALHO COM
CARTÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO. FUNCIONÁRIO PARA
PRESTAR SERVIÇOS FORA DO ESTABELECIMENTO PODERÁ FAZER
DE FORMA MANUAL?

Considerando que se trata do registro de ponto manual, infor-
mamos que não haverá impedimento, podendo este empregado, 
pelo fato de trabalhar externamente, fazer uso da papeleta
externa nos moldes do art.74, §3º.
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Processo Digital nº: 1039277-12.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Duplicata Requerente:
MB Equipamentos Industriais Ltda - EPP Requerido: USINPRES MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

p q

LTDA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1039277-12.2014.8.26.0100
q p q Ç

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah
de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) USINPRES MANUTENÇÃO

( )

INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 03.775.882/0001-55, que MB Equipamentos Industriais Ltda - EPP, lhes
ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 1.522,12, referente às notas fiscais nº 3874 e 3843. Não
localizado o representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra,
pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento,
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os
fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de outubro de 2016.                             (29/10 e 01/11)


