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“Eu sei que não 
sou nada e que 
talvez nunca tenha 
tudo. Aparte isso, 
eu tenho em mim 
todos os sonhos do 
mundo”.
Fernando Pessoa (1888/1935)
Poeta português

Banco Central reduz juros básicos da 
economia para 12,25% ao ano

Pela quarta vez seguida, o Banco Central (BC) bai-
xou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o 
Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu ontem 
(22) a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, de 13% ao 
ano para 12,25% ao ano. A decisão era esperada pelos 
analistas fi nanceiros.

Com a redução, a Selic retorna ao nível de março de 

2015, quando também estava em 12,25% ao ano. De 
outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 
7,25% ao ano, no menor nível da história, e passou a 
ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao 
ano em julho de 2015. Somente em outubro do ano 
passado, o Copom voltou a reduzir os juros básicos 
da economia.

A Selic é o principal instrumento do Banco Central 
para manter sob controle a infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), o IPCA fi cou em 0,38% em janeiro, o menor nível 
registrado para o mês desde o início da série, em 1979.

Nos 12 meses terminados em janeiro, o IPCA acu-
mula 5,35%. Até o ano passado, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) estabelecia meta de infl ação de 4,5%, 
com margem de tolerância de 2 pontos, podendo chegar 
a 6,5%. Para 2017, o CMN reduziu a margem de tole-
rância para 1,5 ponto percentual. A infl ação, portanto, 
não poderá superar 6% neste ano (ABr).

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
negou ontem (22) que 

o governo tenha a intenção 
de recriar a CPMF como 
uma das medidas da reforma 
tributária. Na última terça-
feira (21), o ministro-chefe 
da Secretaria de Governo, 
Antonio Imbassahy, disse que 
a CPMF poderia ser recriada 
para substituir o IOF, sem 
aumento da carga. Segundo 
Meirelles, o governo preten-
de chegar a um acordo com 
o Congresso para aprovação 
da reforma tributária até o 
fi m do ano. 

“No momento certo, vamos 
trazer um projeto conjunto 

     

Ministro da Fazenda 
nega que governo tenha 
intenção de recriar CPMF

do Executivo e do Legislativo, 
que possa ser aprovado no 
Congresso e que possa, de 
fato, melhorar a tributação no 
Brasil”, disse, após mencionar 
que o tema está sendo discutido 
em uma comissão especial na 
Câmara. Depois de participar 
de um almoço promovido pelo 
banco BTG Pactual, Meirelles 
também comentou o projeto de 
recuperação fi scal dos estados. 
“[É] o justo e o correto para 
resolver a situação fi scal do 
Rio Janeiro, em um primeiro 
momento; do Rio Grande do 
Sul, em um segundo momen-
to; ou de outros estados que 
venham se encontrar nessa 
situação”.

Para ele, a não aprovação da 
proposta feita pelo governo no 
ano passado atrasou o proces-
so de recuperação do Rio de 
Janeiro.A proposta enviada pelo 
governo ao Congresso no ano 
passado, previa que os estados 
em situação mais calamitosa 
que aderissem ao regime de 
recuperação fi scal teriam uma 
moratória de 36 meses no pa-
gamento da dívida. Em troca, 
a União queria que os estados 
promovessem o aumento da 
contribuição previdenciária 
dos servidores, suspendessem 
aumentos salariais e a realização 
de concursos públicos, privati-
zassem empresas e reduzissem 
incentivos tributários. 

Tanto para o presidente Temer como para o ministro Meirelles, a expectativa da infl ação

é de que os índices encerrem 2017 próximos ao centro da meta, de 4,5%.

Todas essas contrapartidas 
foram derrubadas pelos de-
putados. Tramita, agora, na 
Câmara, uma nova proposta 
que mantém as exigências aos 
estados que serão benefi ciados. 
Meirelles voltou a dizer que a 
economia brasileira apresenta 

sinais nítidos de recuperação da 
crise. “Nós vemos indicadores 
importantes de que a atividade 
econômica está reagindo. Al-
guns itens, inclusive o consumo 
de energia, já começaram a 
reagir”, disse ao citar ainda o au-
mento do fl uxo de transporte de 

carga nas estradas. “O ajuste 
fi scal colabora muito para esse 
processo”, acrescentou.

Sobre a infl ação, o ministro 
disse que a expectativa é que 
os índices encerrem 2017 
próximos ao centro da meta, 
de 4,5% (ABr).

Brasileiro cria novo 
capacete de Hamilton

O piloto britânico Lewis 
Hamilton escolheu o desenho 
do brasileiro Raí Caldato para 
seu novo capacete para a tem-
porada 2017 de Fórmula 1. Há 
cerca de um mês, o tricampeão 
mundial da categoria abriu um 
concurso nas redes sociais para 
criar um novo layout para seu 
capacete. 

Ontem (22), Hamilton anun-
ciou o vencedor através de 
sua conta no Instagram. “Raí 
evoluiu o meu design acres-
centando novos elementos de 
listras laterais. Como uma ho-
menagem ao meu herói, Ayrton 
Senna, o capacete tem as cores 
do Brasil - verde, amarelo e 
azul”, escreveu o piloto.

O britânico disse que entre-
gará o prêmio para o vencedor 
pessoalmente e agradeceu aos 
mais de oito mil participantes 
da competição. Também pelas 
redes sociais, Caldato agrade-
ceu a escolha. “Palavras não 
são capazes de descrever o que 
sinto. Gratidão transborda dos 
meus olhos neste momento. 
Que Deus abençoe a todos com 
o mesmo sentimento”, postou 
o designer (ANSA).

Nove concessionárias de 
transmissão de energia, que 
renovaram suas concessões 
antecipadamente em 2012, vão 
receber indenizações de R$ 
62,2 bilhões nos próximos oito 
anos. Operação será repassada 
para as tarifas de energia dos 
consumidores. A estimativa da 
Aneel é que o efeito deste pa-
gamento nas contas de luz seja 
de 7,17%, que será aplicado nos 
próximos reajustes.

Mas, segundo a Aneel, isso não 
signifi ca que haverá um reajuste 
desta ordem na tarifa fi nal, já que 
outros fatores afetam a tarifa 
de energia elétrica. O impacto 
refere-se a penas ao item “trans-
missão de energia elétrica”, que 
é um dos acordos que compõe 
a tarifa. O valor da indenização 
foi defi nido pela Aneel, com a 
aprovação da metodologia para 
cálculo da remuneração dos 
ativos não depreciados das trans-
missoras de energia elétrica. 

A remuneração é uma grati-
fi cação paga pelos investimen-
tos feitos pelas empresas que 
renovaram suas concessões 

Torres transmissoras de 

energia elétrica na região de 

Três Lagoas/MS.
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O ministro Edson Fachin, re-
lator da Operação Lava Jato no 
STF, negou dois habeas corpus 
e manteve presos, em Curitiba, 
o ex-ministro José Dirceu e o 
ex-senador Gim Argello. Em 
despachos praticamente idên-
ticos, Fachin entendeu que os 
pedidos de habeas corpus não 
poderiam ser apreciados, pois 
foram protocolados antes de 
os dois terem sido condenados 
pelo juiz federal Sérgio Moro, 
responsável pela Lava Jato na 
primeira instância.

O ministro do STF entendeu 
que após a sentença condena-
tória seria necessário aguardar 
a apreciação de novos pedidos 
de habeas corpus, readequados 
à nova situação, pelo TRF4, que 
é a segunda instância, logo aci-
ma de Moro. Dirceu está preso 
desde agosto de 2015, no âmbito 
da Operação Lava Jato. Em maio 
do ano passado, o ex-ministro foi 
condenado a 23 anos de prisão 
pelos crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro.

Posteriormente, o ex-ministro 
da Casa Civil teve a pena redu-
zida para 20 anos e 10 meses. 
Ele foi acusado de receber mais 
de R$ 48 milhões em propina 

Ministro do STF,

Edson Fachin.

Brasília - O governo federal 
retomou 436 obras de pequeno 
porte em todo o Brasil no esfor-
ço de ajudar na recuperação da 
economia e 79 projetos já foram 
até concluídos. Os empreendi-
mentos têm valor entre R$ 500 
mil e R$ 10 milhões. Ao apre-
sentar o balanço, o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
comemorou. “É uma evolução 
bastante satisfatória tendo em 
vista o curto prazo”, disse. 

No início de novembro, o 
presidente Michel Temer anun-
ciou programa para retomar 
pequenos projetos que estavam 
paralisados por difi culdades 
como a desistência da empresa 
contratada, falta de verba ou 
problema técnico. O governo 
mapeou 1.600 projetos de até 
R$ 10 milhões do Plano de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) que estavam parados e 
somavam R$ 3,419 bilhões. 

Entre os projetos reativados 
até 31 de dezembro de 2016, 
há 141 quadras esportivas, 89 
creches e pré-escolas e 67 obras 
de saneamento. Entre os outros 

Ministro interino do 

Planejamento, Dyogo Oliveira.

O novo ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Alexandre de Moraes, deverá 
receber cerca de 7,5 mil pro-
cessos ao tomar posse na Corte. 
Moraes, que ocupará a cadeira 
do ministro Teori Zavascki, 
morto em um acidente de avião 
no mês passado, vai relatar os 
processos que faziam parte do 
gabinete de Teori. Além disso, 
ele será o revisor das investiga-
ções da Operação Lava Jato que 
forem julgadas pelo plenário.

Moraes foi indicado ao Su-
premo pelo presidente Michel 
Temer e teve o nome aprovado 
na manhã de ontem (22) pelo 
plenário do Senado. A posse 
ainda ainda não foi marcada pelo 
STF, mas deve ocorrer em até 
30 dias. Estarão no acervo de 
Moraes casos como a descrimi-
nalização do porte de drogas e 
a validade de decisões judiciais 
que determinam o fornecimento 
de medicamentos de alto custo 
na rede pública de saúde. 

Os julgamentos foram sus-
pensos por pedidos de vista 
de Zavascki e passarão para 

Indicação foi bem recebida 

pelos ministros do STF.
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Moraes deve receber 7,5 mil 

processos ao tomar posse no STF
reconhecimento da capacidade 
dele para o cargo. Por meio do 
porta-voz, Alexandre Parola, Te-
mer disse que Moraes cumprirá 
a função com imparcialidade e 
independência.

“O presidente reitera sua 
convicção de que Alexandre de 
Moraes prestará contribuição 
relevante à realização da Justi-
ça no Brasil durante seu manda-
to, pautado sempre pela mesma 
independência, imparcialidade 
e apego resoluto às disposições 
da nossa Constituição Federal 
que sempre caracterizaram 
sua trajetória pessoal”, disse o 
porta-voz.

Ao fi nal da nota, Temer come-
morou a tendência de queda da 
infl ação apontada pelo IPCA 15. 
“A divulgação do IPCA 15 para 
o mês de fevereiro confi rma a 
tendência de queda da infl ação, 
que converge para o centro da 
meta determinada para o ano 
de 2017, ou seja, 4,5% ao ano. 
A taxa de 0,54% é a mais baixa 
em cinco anos e traz o IPCA 
acumulado em 12 meses para 
5,02%”, completou (ABr).

o novo ministro. A indicação 
de Moraes para o Supremo 
foi bem recebida pela maioria 
dos ministros. Logo após o 
anúncio feito pelo presidente 
Michel Temer, Gilmar Mendes, 
Marco Aurélio e Celso de Mello 
elogiaram publicamente o novo 
ministro.

O presidente Michel Temer dis-
se ontem (22) que a aprovação 
do nome de Alexandre de Moraes 
para ministro do STF demonstra 

Desde ontem (22), os mais de 
nove mil homens do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica 
deixaram as ruas do Rio de 
Janeiro, apesar do pedido de 
prorrogação do emprego das 
tropas federais no Estado feito 
pelo governador Luiz Fernando 
Pezão. A decisão do presidente 
Michel Temer de não manter 
os militares trabalhando na 
Operação Carioca foi tomada 
em reunião com o Ministério 
da Defesa e o Gabinete de 
Segurança Institucional.

A recusa de prorrogação foi 
baseada em argumentos usados 
pelo Ministério Público Militar 
que pediu a saída das tropas ou a 
não prorrogação, por considerar 
que elas estavam sendo usadas 
em caráter “puramente preven-
tivo”, o “que não se coaduna com 
a previsão legal”, “banalizando” 
o emprego das tropas federais e 
criando um “precedente perigo-
so no sentido de desvirtuamento 
da sua missão constitucional”.

O ministro-chefe do GSI, 
general Sérgio Etchegoyen, 
justifi cou à reportagem a ne-
cessidade de saída dos militares 
explicando a situação no Rio 
é de tranquilidade. “A análise 

Ministro da Defesa,

Raul Jungmann.
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Forças Armadas 
deixaram as ruas do Rio

continuada da situação do Rio 
demonstra que não existem 
mais as condições que a lei 
impõe como necessárias ao 
emprego das FFAA (Forças Ar-
madas) em operações de GLO 
(esgotamento ou ausência dos 
órgãos de segurança pública 
estadual)”, disse ele. 

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, foi na mesma dire-
ção. Lembrou à reportagem que 
“o MPM manifestou-se contraria-
mente à continuidade da GLO 
(garantia da lei e da ordem) no 
Rio”. Segundo ele, “na cidade o 
clima é de normalidade, a ordem 
pública está sob controle (AE).

Fachin nega liberdade a 
José Dirceu e Gim Argello

proveniente do esquema na 
Petrobras. O ex-senador Gim 
Argello, por sua vez, foi preso 
em abril do ano passado. Moro 
o condenou, em outubro, a 19 
anos de prisão pelos crimes de 
corrupção, lavagem de dinheiro 
e obstrução das investigações da 
Lava Jato. De acordo com a acu-
sação do MPF, Argello recebeu 
R$ 7,8 milhões em propina para 
deixar de convocar empreitei-
ros para depor na antiga CPI da 
Petrobras, em 2014 (ABr). Consumidor pagará 

R$ 62,2 bilhões a 
transmissoras de energia

antecipadamente em 2012. 
Em 2012, o governo publicou 
a Medida Provisória 579, para 
antecipar a renovação das 
concessões de energia, mas as 
empresas deveriam baixar em 
20% o custo da tarifa para os 
consumidores, e receberiam 
indenizações por investimen-
tos que ainda não tinham sido 
amortizados (ABr).

Planejamento anuncia 
retomada de 436 obras

equipamentos públicos benefi -
ciados, há unidades de saúde, 
centros de artes e esportes e 
melhorias para prevenção de 
áreas de risco. 

Dyogo citou que, entre as 
iniciativas para retomada das 
obras, há, por exemplo, a 
fl exibilização dos termos de 
convênios com prefeituras.  
O ministro reafi rmou ainda o 
calendário que prevê retomar 
1.120 obras - universo que cor-
responde a 70% dos projetos 
mapeados (AE).



OPINIÃO
Lavoura sectária

Não creio em salvador 

da lavoura. Creio em 

salvadores do país, em 

todos os brasileiros

Por outras palavras, numa 
ampla mudança de nos-
sos costumes políticos 

sedimentados no período su-
perveniente à ditadura militar. 
A conquista da democracia 
não é apenas a derrota de uma 
ditadura. É o processo de cons-
trução de consciência de um 
regime de liberdade e justiça 
entre os homens. Sem muros 
físicos, políticos e até mesmo 
familiares. Por isso temos 
democracias e democracias. 
Muitos confundem democra-
cia com uma Carta Popular e 
o funcionamento aberto das 
instituições. 

Todavia, em muitas experi-
ências históricas a Carta Magna 
não funciona em vários de seus 
pontos ideais - não logra “densi-
dade normativa” - na linguagem 
dos juristas. É apenas o texto. 
E instituições enferrujadas 
são inefi cazes e promotoras de 
frustrações generalizadas. Bem 
por isso, as democracias são 
classifi cadas numa espécie de 
escala de valores. Umas mais, 
outras menos aperfeiçoadas. 
Mas a última da escala não é 
uma ditadura. É uma demo-
cracia. Axiologicamente pobre, 
mas uma democracia. 

Uma democracia jamais é 
uma ditadura. Democracia é 
democracia e ditadura é dita-
dura, com essa simplicidade o 
saudoso professor Goffredo da 
Silva Telles Júnior saudou uma 
estrela que brilhava sobre os 
céus da Faculdade e de Direito 
do Largo São Francisco, ao 
iniciar, logo após o segundo cre-
púsculo, sua memorável “Carta 
aos Brasileiros”. Aqueles que 
foram apanhados no jardim de 
sua juventude pelo militarismo 
autoritário de 1964 sabem bem 
do que falamos. 

O Ministro da Cultura, Rober-
to Freire, com certeza. O aplau-
dido literato Raduan Nassar, 
não o sabemos. O primeiro teve 
sua voz calada e viveu, como 
tantos, o temor de descobrir 
que quem batia à nossa porta 
quando os primeiros raios de 
sol já vestiam estas terras de 
cruzes não era o padeiro.

Mais ainda: “interna corpo-
ris”, participou de pesados 
combates para reciclar-se, 
contribuir à formação do PPS 
e dar por encerrado o comu-
nismo, que foi a miragem do 
velho Partidão por quase um 
século. Tendo enfrentado as 
balas amigas e  os projéteis 
inimigos, não é, efetivamente, 
homem para ouvir calado des-
pautérios contra um governo ao 
qual serve como Ministro. 

Um ato que seria homenagem 
a mais nobre das atividades 
humanas - a literatura, em suas 
diversas formas - converteu-se 

em melancólicas dissensões e 
ombradas dadas por um grupo 
que insiste em tornar diviso e 
confl ituoso nosso país. Será 
esse o caminho da felicidade 
nacional?  Sim, de modo equi-
vocado,  para aqueles em que 
a liberdade e o respeito não 
são atributos da essencialida-
de humana, mas o direito de 
alinhar-se livremente a um 
grande plano ideológico, a um 
determinismo político no qual 
não podem estar errados seus 
conceitos, ajustados a um con-
junto de regras - conservadoras 
ou revolucionárias.  

Pensar, hoje, de um determi-
nado modo, e amanhã, de outro, 
sem alinhamento, é suprema 
heresia que se pratica contra 
esse grande plano cósmico, uni-
versal, religioso, politicamente 
correto, inevitável. Diversa-
mente do que dizia o Dr. Ulysses 
Guimarães, políticas não são 
nuvens; são um céu azul - deles 
- ou um céu borrascoso - o de 
seus inimigos. 

Sem um conceito fi lósofi co 
fi rme de liberdade, longe de 
adotar as lições momentosas 
de Isaiah Berlim, que reduziu 
a escombros os argumentos 
favoráveis ao totalitarismo 
marxista, leninista, stalinista 
e castrista, esse grupo que 
remanesce do petismo, não 
por obra do Senado ao aprovar 
o “impeachment”, mas que 
morreu conduzido pelo maior 
funeral político saído das urnas 
do Brasil, nas últimas eleições 
municipais, não tem nenhuma 
vocação para a autocrítica, o 
diálogo e juntar-se aos patriotas 
que, num governo efêmero e 
provisório, tentam debastar 
o mato da lavoura arcaica e 
triste.

Freire sabia das hostilidades 
que viriam e foi preparado para 
mais uma batalha. O pequeno 
auditório se preparara para pas-
sar ao diplomata português pre-
sente na solenidade a falsa ideia 
do golpe e seus desmembra-
mentos contemporâneos.  Os 
detratores não se deram conta 
do insólito de desancar uma 
“ditadura” que premiava um 
dos seus, “tête à tête” com um 
de seus ministros. Ou é ditadura 
ou é democracia. Saudades das 
aulas do professor Goffredo, 
todas elas, sem exceção, com 
jovens  aplaudindo-o em pé, um 
fenômeno talvez nunca visto em 
outras academias. 

Porque as coisas devem ser 
precisas, “simples assim”,  sal-
vo no campo da maravilhosa 
literatura fantástica, que não é 
a de Raduam e embalam nos-
sos sonhos de sobreviventes. 
“Que paixão mais pressentida, 
que pestilências, que gritos!” 
(Raduan Nassar, “Lavoura 
Arcaica”, p. 9).

(*) - É poeta e autor do livro “Universo 
Invisível”. Advogado e membro da 

Academia Latino-Americana de 
Ciências Humanas.  

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)
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Um cristão egípcio foi queimado vivo pelo 
Estado Islâmico (EI, ex-Isis) e seu pai foi 
assassinado a tiros em Alarixe, na região 
nordeste da península do Sinai. Segundo 
fontes de segurança do Egito, as duas mor-
tes aconteceram após os jihadistas terem 
ameaçado atacar cristãos egípcios, prin-
cipalmente os do grupo étnico-religioso 
dos copta, através de um vídeo publicado 
por eles na madrugada na última segunda-
feira (20).

O homem que foi queimado vivo se 
chamava Medhat Hana e tinha 45 anos. Já 
a vítima que foi morta a tiros era seu pai, 
Saad, de 65 anos. As fontes de segurança do 
país apenas confi rmaram a causa da morte 
dos dois e que os corpos foram encontrados 
na manhã de ontem (22) “atrás de uma 
escola no centro de Alarixe”. Os coptas 
representam cerca de 10% da população 
do Egito e a maior comunidade cristã do 
Oriente Médio. 

Por isso, os jihadistas egípcios do EI 
afi rmaram em vídeo que este grupo era a 
“presa favorita” do Estado Islâmico e que 
o atentado a uma igreja no Cairo que re-
sultou na morte de 27 pessoas foi “apenas 
o começo” da perseguição contra esses 
“infi éis”. Só neste ano outros três coptas 
foram mortos a tiros em Alarixe, onde o 
grupo terrorista conduz há três anos e meio 
uma sangrenta guerrilha contra as forças 
armadas do Egito (ANSA).

Maior ícone dos Estados Uni-
dos e símbolo de acolhimento 
a imigrantes no passado, a 
Estátua da Liberdade foi usada 
para um protesto a favor dos 
refugiados, barrados pelas 
políticas do novo presidente 
Donald Trump.    

Uma faixa de seis metros de 
comprimento com a mensagem 
“Refugiados são bem-vindos” 
(Refugees Welcome) foi colo-
cada no monumento em Nova 
York. 

A inscrição fi cou lá por cerca 
de uma hora, até que policiais 
a retiraram. Foi um protesto 
contra as medidas anunciadas 
por Trump em seu primeiro 
mês de governo que proibem a 
entrada de qualquer refugiado 
nos EUA e bloqueiam o acesso 
de cidadãos de sete países de 
origem islâmica. Além disso, 
Trump também leva adiante a 
ideia de construir um muro na 
fronteira com o México. 

A Estátua da Liberdade fi ca 
na ilha da Liberdade e foi pro-
jetada pelo escultor Frédéric 
Auguste Bartholdi como um 
presente da França aos EUA. 
Perto do monumento, está 
localizada a Ellis Island, que 
serviu como principal porta 
de entrada de imigrantes aos 
EUA entre os séculos XIX e 
XX e hoje hospeda um museu 
(ANSA).

Faixa diz “Refugiados são 

bem-vindos” no pedestal da 

Estátua da Liberdade.

Em segundo lugar apa-
recem as famílias que 
não se consideram en-

dividadas (27%), seguida por 
menos endividados (22%) e 
mais endividadas (19%). É o 
que mostra a pesquisa Pulso 
Brasil, encomendada pelo 
Departamento de Pesquisas 
Econômicas (Depecon), da 
Fiesp e Ciesp, junto ao Ins-
tituto Ipsos Public Affairs, 
divulgada ontem (22).

A pesquisa teve uma mostra 
de 1200 entrevistados em 72 
municípios em todo o Brasil. O 
cenário apurado mostra-se di-
ferente quando são avaliadas 
as classes sociais. Enquanto 
nas classes AB e C a maior 
parte das pessoas manter o 
mesmo endividamento em 
relação a 2016 (32% e 33%, 
respectivamente), a maior 
parte da classe DE (33%) 
informou não possuir dívi-
das no início deste ano. A 
pesquisa ainda revelou que 
a maioria dos entrevistados 

Um ponto de destaque é o fato de que a maior parte dos 

entrevistados (66%) afi rma não ter dívidas com bancos.

A Nasa descobriu um novo 
sistema solar com sete plane-
tas similares à Terra, sendo 
que três deles estão em “área 
habitável”, o local considerado 
pelos cientistas em que há 
mais probabilidade de existir 
água em forma líquida. A 
pesquisa foi anunciada ontem 
(22) e foi coordenada pela 
Universidade de Liége, na 
Bélgica, e descreve o maior 
sistema planetário já desco-
berto, com vários “sósias” do 
planeta Terra.

Segundo a descoberta, to-
dos eles têm características 
que, em corretas condições 
atmosféricas, permitem a 
existência de água, mas três 
tem estas especifi cidades mais 
fortes. “Essa descoberta pode 
ser uma peça signifi cativa na 
busca por ambientes habitá-
veis, locais onde é possível ter 
vida. Responder a pergunta 
‘nós estamos sozinhos’ é o topo 
da nossa lista de prioridades 
científi cas e encontrar tantos 
planetas como estes, pela 
primeira vez, em uma zona 
habitável é um passo notável”, 
diz Thomas Zurbuchen, admi-
nistrador da agência “Science 
Mission Directorate”.

Reprodução artística da descoberta feita pelo telescópio 

espacial Kepler.

Além do consumo do rádio 
e do seu perfi l demográfi co, 
a Kantar IBOPE Media apre-
senta, pela primeira vez, a 
audiência comportamental do 
meio na 3ª edição do Book de 
Rádio. O estudo traz insights 
sobre os hábitos, preferências, 
opiniões e consumo dos seus 
ouvintes. Assim, é possível 
saber que 80% dos ouvintes de 
rádio em São Paulo acreditam 
que é muito importante estar 
bem informado. 

No Rio de Janeiro, 64% sem-
pre procuram os melhores pre-
ços ao comprar equipamentos 
eletrônicos. Já em Recife, 85% 
dos ouvintes gostam de produ-
tos que facilitem o dia a dia. “O 
TGR Rádio, que cruza os dados 
de aferição regular do meio e 
do estudo single source Tar-
get Group Index, permite que 
anunciantes e agências estru-

Em média, o brasileiro escuta 4 horas e 36 minutos ao dia.
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Famílias que continuam 
endividadas este ano somam 31%
As famílias que mantiveram mesmo grau de endividamento neste início de 2017 em relação ao mesmo 
período do ano passado são 31% do total

compromissos, entre eles, as 
contas de serviços, como luz, 
água e telefone. Em seguida, 
24% deixariam em aberto as 
parcelas com compras de ele-
trodomésticos, eletrônicos, 
telefonia e informática. Paga-
mentos a bancos receberam 
20% das respostas e IPTU e 
IPVA, 17%. Já os pagamentos 
das dívidas com cartão de 
crédito receberam apenas 
2% das respostas, próximo a 
categorias como saúde (6%) 
e educação (2%).

Levando em consideração a 
situação fi nanceira das pesso-
as, a pesquisa mostra que 48% 
das famílias não têm nenhu-
ma possibilidade de assumir 
uma nova dívida em 2017 e 
25% têm menos chance. A 
constatação é a mesma para 
todas as classes econômicas 
ouvidas, ou seja, todos os gru-
pos apontaram a expectativa 
de não contrair novas dívidas 
em 2017: AB (42%), C (44%) 
e DE (67%) (ABr).

(66%) afirma não ter dívidas 
com bancos. 

Mas entre os que possuem, a 
maior parte (12% do total) diz 
que, apesar de dificuldades, 
consegue pagar no prazo. Os 
que deixam de pagar somam 
7%, os que têm dificuldade 
para pagar mas negociam 
o prazo são 5%, e os que 
não têm sentido dificuldade 
para pagamento são 10%. As 

contas de serviços, como luz, 
telefone, aluguel, mensalida-
de de planos de saúde, são as 
mais difíceis de serem pagas 
para 54% dos entrevistados, 
mas eles afirmam que conse-
guiram quitá-las no prazo. 

Apesar do cenário de crise, 
68% das pessoas afirmaram 
que não consideram ficar 
inadimplentes,  mas 32% 
deixariam de quitar alguns 

Nasa descobre novo sistema 
solar com 7 planetas

O novo sistema solar está a 
cerca de 40 anos-luz da Terra 
e o sistema de planetas está 
“relativamente” próximo, se-
gundo a Nasa, na constelação 
de Aquário. O sistema de 
exoplanetas foi batizado de 
Trappist-1. A descoberta foi 
confi rmada com o telescópio 
Spitzer, após pesquisadores 
terem localizado três plane-
tas em maio de 2016 com o 
telescópio Trappist, situado 
no Chile. Agora, os estudos se 
concentrarão sobre as caracte-
rísticas dos sete astros, já que 

a massa deles ainda não foi 
determinada.

Apesar de aparentarem ser 
rochosos, essa observações 
futuras poderão confirmar 
ou não a existência de água. 
Até hoje, os estudos dos exo-
planetas - aqueles que estão 
fora do nosso sistema solar 
- já confi rmou a existência 
de 3.449 exoplanetas, sendo 
que 2.577 estão em sistemas 
semelhantes ao da Terra e 
348 apresentam característi-
cas como as encontradas em 
nosso planeta (ANSA).

Para ouvintes de rádio é 
importante estar bem informado

turem suas campanhas de rádio 
de forma mais personalizada e 
efetiva”, explica Dora Câmara, 
diretora comercial Brasil da 
Kantar IBOPE Media.

Ainda de acordo com dados 
do Book de Rádio, o meio 
continua a desempenhar um 
papel fundamental no dia a 
dia do brasileiro. Em 2016, o 
meio alcançou 89% das pessoas 
nas 13 regiões metropolitanas 
onde a audiência é aferida pela 
empresa, o equivalente a 52 mi-
lhões de indivíduos. Em média, 
o brasileiro escuta 4 horas e 36 

minutos ao dia – com destaque 
para a Grande Goiânia, onde 
os ouvintes dedicam 5 horas 
e 34 minutos do seu dia para 
o rádio.

“O rádio é um meio versátil e 
ágil, ligado ao movimento. Além 
de ouvir em casa, as pessoas 
escutam rádio no carro indo 
para o trabalho, pelo celular en-
quanto caminham, na academia 
enquanto se exercitam. O meio 
é o grande companheiro dos 
ouvintes”, analisa Dora. Mais 
informações no site: (www.
kantaribopemedia.com).

Faixa de apoio 
a refugiados 
na Estátua da 

Liberdade

Cristão é queimado vivo pelo EI no Egito
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Franquia ou negócio 
próprio: será que existe 

uma terceira opção?

Um dos primeiros 

questionamentos que 

devem ser feitos pelo 

empreendedor a si 

mesmo é qual modelo 

de negócio ele pretende 

montar

Abrir um negócio não 
é fácil. Apesar de ser 
a postura que melhor 

dialoga com as tendências 
de mercado atuais, além de 
ofertar as melhores garantias 
de uma vida melhor, o “ser 
empreendedor” é uma tarefa 
cheia de obstáculos e desafi os 
que demandam uma análise 
cuidadosa. 

Atualmente muito se tem 
falado sobre franquias, tanto 
para bem, com números positi-
vos no cenário mundial, quanto 
para mal, que tange a pouca 
fl exibilidade, por exemplo.

Outro modelo é o do negócio 
próprio, puro, do zero. Esse 
também tem facilidades e di-
fi culdades. E que se diferencia 
da franquia por maior autono-
mia. O caso é que há vantagens 
em ambos os lados, e essa não 
é bem uma decisão que envolve 
apenas duas possibilidades. 
Não há bom ou mau, há o mais 
adequado. Existe uma lista de 
vantagens e desvantagens em 
ambos os modelos, porém, a 
escolha parte muito mais da 
seguinte questão: “eu como 
empreendedor, me sinto mais 
a vontade de trabalhar com 
quais desvantagens?”.

Digo desvantagens, porque é 
com elas que o empresário terá 
de lidar no dia a dia, e terá de 
saber resolver. Justamente por 
isso modelos híbridos, como 
a Marca Branca, surgiram, 
numa tentativa bem sucedida 
de unir ambos os cenários, 
minimizando desvantagens e 
ampliando vantagens. A Marca 
Branca consiste em obter uma 
plataforma, produto ou serviço 
de um determinado segmento, 
com suporte garantido, porém 
sem a demanda de usar uma 
marca franqueada. 

A marca é própria do inves-
tidor, assim como a estratégia 
de negócios e comunicação. 
A gestão é totalmente fl exível 
aos moldes do dono, e quem 
oferta o produto com a marca 
branca apenas recebe um valor 
menor de taxa periódica. Nem 
todo empreendedor quer rein-
ventar a roda. Não é porque 
se tem tino empresarial que 
necessariamente se possui 

uma grande ideia de inovação 
em um campo, seja produto 
ou serviço. 

Muitas vezes falta inclusive 
competência técnica para 
desenvolver algo novo, por 
melhor que seja o olhar gestor 
desse empresário. Nesse caso 
a alternativa é optar com algo 
que já existe, só que o negó-
cio próprio já nascerá com 
competidores que fazem exa-
tamente a mesma coisa que o 
novo negócio, tirando algumas 
poucas diferenças. Nesse caso 
vale a pena possuir algo que 
já é garantidamente funcional 
e de qualidade para ofertar a 
seu cliente. 

Outro aspecto é o do in-
vestimento necessário para 
começar. Franquias têm inves-
timentos muito mais baixos do 
que negócios próprios, porém 
muitas vezes possuem taxas 
altas e modelos que não permi-
tem uma gestão mais inovado-
ra. Na Marca Branca é possível 
excluir as desvantagens de am-
bos os casos. O investimento e 
taxa são menores, e a gestão 
e estratégia de comunicação 
e gestão são inteiramente a 
cargo do empreendedor. Além 
disso, o produto está garantido, 
é funcional, tem qualidade, 
suporte, e isso permite que o 
foco do dono do negócio seja 
administrativo.

Esse é um modelo que 
combina muito bem com ad-
ministradores. Flexibilidade 
existente no negócio próprio 
também é permitida, pois o 
modelo não está engessado por 
um grupo de franqueadores. 
Conseguir crédito para com-
pletar o investimento também 
tem a vantagem do modelo de 
franquia. É mais fácil para o 
banco aprovar créditos base-
ados em negócios de produtor 
já existentes e sólidos.

No fi m de contas cada em-
preendedor vai determinar o 
que mais se alinha com seu 
perfi l de gestão, porém é pos-
sível buscar o melhor de dois 
mundos, inovar e explorar 
possibilidades. É uma época 
de independência profi ssional. 
Os ricos são altos porque os 
lucros são altos. Atingir novos 
patamares e ter mais liberdade 
também vem com maiores 
responsabilidades e demanda 
de poder gestor. 

O leque de possibilidades 
está à disposição.

(*) - É CEO da Seu Professor
Empreendedor & Negócios

(www.seuprofessor.com.br).

Ricardo Althoff (*)

A - Negociando com Tubarões 
A versão brasileira de um dos realities de maior sucesso em todo mundo 
tem sua segunda temporada garantida no Canal Sony. Com estreia pre-
vista neste semestre, o programa já está com inscrições abertas para os 
empreendedores que buscam alavancar de vez seus negócios ou ideias 
de projetos em andamento e que necessitem de aporte fi nanceiro para 
crescer. Na primeira temporada, ‘Shark Tank Brasil’ – Negociando com 
Tubarões recebeu 64 empreendedores e desses, 22 convenceram pelo 
menos um dos Tubarões, somando um total de mais de seis milhões de 
reais investidos. Mais informações e inscrições podem ser feitas no site 
(https://br.canalsony.com/programas/shark-tank-brasil/inscricoes). 

B - Padaria Drive-thru
Não ter que enfrentar fi las, procurar vagas para estacionar, pagar guar-
dadores ou mesmo descer do carro para comprar pão e outros produtos. 
Levar ao pé da letra o slogan ‘Pão Nosso, Tempo Seu’ é o objetivo da 
Pão to Go, primeira rede de padarias drive-thru do Brasil, e que, desde 
o último dia 10, está de portas abertas na Av. Ricardo Jafet, 1105 – Vila 
Mariana, para oferecer aos clientes produtos de qualidade – itens diver-
sos encontrados em panifi cadoras convencionais –, além de agilidade, 
segurança e comodidade. Com a nova loja, primeira instalada na capital 
paulista, a marca contabiliza mais de 20 franquias abertas em diversas 
regiões do país, além do exterior, com lojas nos EUA e em Portugal. 
Outras informações: (www.paotogo.com).

C - Autopeças e Equipamentos 
A unifi cação dos setores de mecânica e serviços de veículos “leves” e 
“pesados” da indústria automobilística na Automec 2017 - Feira Inter-
nacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, deverá trazer mais 
facilidades aos expositores, aumentar o número de visitantes e otimizar 
as ações que ocorrerão durante o evento. Acontece no São Paulo Expo 
Exhibition&Convention Center, de 25 a 29 abril, e é o maior evento de 
equipamentos de reposição da América Latina que volta a reunir os se-
tores da indústria de veículos pesados, leves e comerciais. É uma feira 
de negócios realizada a cada dois anos desde 1993, palco de grandes 
lançamentos e negociações do setor, proporcionando aos distribuidores, 
lojistas, atacadistas, varejistas e ofi cinas o contato direto com represen-
tantes da indústria. Saiba mais em (www.automecfeira.com.br).

D - Reputation Institute
O BMW Group Brasil foi eleito pelo ranking anual do Reputation Institute 
como a empresa de melhor reputação no País entre as participantes da 
indústria automotiva e segunda colocada na avaliação geral. O instituto 
avaliou a reputação de 330 empresas no Brasil e a marca bávara se destaca 
com 78,4 pontos. A pesquisa foi feita com mais de 10 mil entrevistados 
que têm relação com as marcas. Aproximadamente 110 avaliações por 
empresa foram feitas com os consumidores, que classifi caram o grau 
de confi ança, empatia, estima e admiração. Com a nota de 78,4 pontos, 
o BMW Group Brasil conquistou o topo do ranking automotivo (www.
bmw.com.br).  

E - Programa de Talentos
A NL Informática - fornecedora de soluções de gestão empresarial para 
empresas de todos os portes - abre inscrições para o seu primeiro Pro-
grama de Talentos, uma iniciativa que visa contribuir para a formação 
e capacitação de jovens talentos de TI. As inscrições vão até terça-feira 
(28), podendo participar estudantes de cursos relacionados à área de 
TI. O programa tem início no dia 6 de março e os fi nalistas farão uma 
imersão nas diversas áreas da empresa. Com sede em Caxias do Sul e 
escritório em São Paulo, a empresa atende a clientes de todo o país. As 
inscrições deverão ser feitas pelo site: (www.nl.com.br/talentos).

F - CEO por um Mês 
O Grupo Adecco, líder mundial em soluções de RH e forças de trabalho, 
lançou a quarta edição global do CEO for One Month (CEO por um mês), 
parte do programa mundial do Grupo Adecco, Way to WorkTM, que 
oferece a 49 candidatos ambiciosos de todo o mundo a oportunidade de 
estarem junto da liderança do Grupo Adecco em seu país de residência. 
Um desses candidatos será selecionado para trabalhar por um mês ao lado 
do CEO do Grupo Adecco, Alain Dehaze, em Zurique. O programa ajuda 
jovens talentos a aumentarem a sua empregabilidade e perspectivas de 
carreira através de um treinamento altamente efi caz baseado no trabalho 
qualitativo. Saiba mais em (https://www.adeccowaytowork.com/en/).

G - Preços Derretidos
Com o objetivo de aquecer as vendas, o Shopping Light (centro), o 
Mais Shopping (Santo Amaro) e o Top Center Shopping (Bela Vista) se 

unem para a campanha “Preços Derretidos”, de 6 a 12 de março. Marcas 
como: Lacoste, Vult, Tommy Hilfi ger, Polo Wear, M.Offi cer, Óticas Carol, 
Pizza Hut, Imaginarium, Tent Beach, O Boticário, e KidStok participam 
da campanha. A ação consiste em uma semana de liquidação com mais 
de 370 lojistas, reunidos nos três empreendimentos com descontos que 
chegam a 70%. O objetivo dos empreendimentos é aplicar a promoção 
após o período de festas e férias, em que o varejo precisa aquecer no-
vamente, para otimizar as vendas em conjunto. Para essa ação, os três 
Shoppings esperam um crescimento de 25% nas vendas.

H - Cerimônia Inesquecível
A região da Provença, no sul da França, é um daqueles destinos que 
parece ter saído de um conto de fadas. As cerca de 2.500 horas de sol 
por ano possibilitam uma iluminação singular para as cores de suas 
paisagens bucólicas compostas por castelos e vilas no melhor estilo 
medieval e pelos inebriantes campos de lavanda e girassóis. Este cená-
rio, que serviu de inspiração para Van Gogh e Paul Cézanne, é também 
um dos mais almejados por noivos que sonham ofi cializar a sua união 
em uma cerimônia requintada e elegante em um cenário esplendoroso 
fora do Brasil. O Hotel La Bastide de Marie, na cidade de Ménerbes, é o 
lugar perfeito para transformar tudo isso em realidade. Verifi que pelo 
site (http://en.labastidedemarie.com/).

I - Enfermagem em Cardiologia 
Até a próxima terça-feira (28), estão abertas as inscrições para o Curso 
de Especialização em Enfermagem em Cardiologia e Cuidados Críticos, 
oferecido pela UFSCar. O objetivo é capacitar enfermeiros para a as-
sistência em situações delicadas em cardiologia clínica, cirúrgica e em 
emergências. É destinado a profi ssionais graduados em Enfermagem, 
atuantes em centros cirúrgicos, UTIs, emergência e hemodinâmica, dentre 
outros segmentos. As aulas são presenciais e acontecem quinzenalmente, 
aos sábados. O início está previsto para março, com 19 meses de duração 
total. Os interessados podem se inscrever no site do curso, em (www.
cardiologia-denf17.faiufscar.com), no qual há mais informações. Dúvidas 
pelo e-mail (enfermagem.cardio.ufscar@gmail.com). 

J - Feirão de Imóveis 
 O Mercado Livre Classifi cados - área exclusiva onde pessoas e empresas 
podem anunciar veículos, imóveis e serviços - anuncia seu primeiro Feirão 
de Imóveis de 2017 com promoções até o dia 26 de fevereiro de 2017. 
Serão 300 imobiliárias e corretoras participantes e mais de 9 mil ofertas 
de imóveis. São casas, apartamentos, sítios e chácaras - lançamentos e 
usados. As ofertas estarão reunidas na página especial do feirão (http://
ofertas.mercadolivre.com.br/feiraodoimovel). Há imóveis anunciados em 
São Paulo, no Rio e em mais cinco estados: Minas Gerais, Bahia, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do DF. Após optar pelos imóveis 
de interesse, o consumidor deverá visitar o local, verifi car documentação 
e fi nalizar a negociação pessoalmente com a imobiliária e proprietário.

j

A - Negociando com Tubarões
A versão brasileira de um dos realities de maior sucesso em todo mundo 

D - Reputation Institute
O BMW Group Brasil foi eleito pelo ranking anual do Reputation Institute

Esta é a segunda alta con-
secutiva do índice, que 
iniciou o ano com uma 

elevação de 6,2%. Os dados 
relativos à Sondagem do Consu-
midor foram divulgados ontem 
(22) pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV). A alta de 
fevereiro refl ete expansões em 
todos os quesitos que compõem 
o ICC.

O Índice da Situação Atual 
(ISA) avançou 2,2 pontos, para 
70,3 pontos, o maior nível desde 
agosto de 2015. O Índice de 
Expectativas (IE) subiu para 
90,6 pontos, alcançando o 
maior patamar desde outubro 
de 2014. “Esta segunda alta 
consecutiva neste ano parece 
estar relacionada à aceleração 
do ajuste orçamentário das 
famílias propiciado pela desace-
leração da infl ação e aceleração 

Uma recuperação mais espalhada e sustentável ainda depende 

de notícias favoráveis sobre o mercado de trabalho.

Défi cit do setor 
eletroeletrônico 
cresceu 54% 

O défi cit da balança comer-
cial dos produtos elétricos e 
eletrônicos atingiu US$ 2,2 
bilhões em janeiro. Segundo 
dados da Abinee (Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica), o resultado é 
54% superior ao registrado no 
mesmo período do ano passado 
(US$ 1,4 bilhão). O crescimento 
do défi cit refl ete o desempenho 
das importações, que aumenta-
ram 39,2%, passando de US$ 1,8 
bilhão para US$ 2,5 bilhões no 
primeiro mês deste ano. 

A alta das importações atingiu 
todas as áreas representadas 
pela Abinee, com exceção do 
segmento de automação, e 
com destaque para o aumento 
de 45,5% dos componentes 
elétricos e eletrônicos, cujo 
montante representa 60% das 
importações totais do setor. As 
exportações, por sua vez, apre-
sentaram redução, somando 
349,3 milhões em janeiro, queda 
de 13% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

É importante observar que o re-
sultado das exportações é refl exo 
de um fato isolado. A queda foi 
puxada pelo baixo desempenho 
das vendas externas de Equipa-
mentos Industriais (-62,6%) que 
sofreu forte impacto da retração 
de apenas um item: dispositivos 
de  tratamento de materiais por 
mudança de temperatura que, 
em janeiro de 2016, apresentou 
montante muito expressivo e 
pontual, atingindo US$ 90 mi-
lhões (Abinee).

A infl ação medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor 15 (IPCA-15) fechou 
o mês de fevereiro em 0,54%, 
registrando uma alta de 0,23 
ponto percentual em relação 
aos 0,31% da taxa de janeiro 
deste ano. Apesar da alta, esta 
é a menor taxa para os meses 
de fevereiro desde os 0,53% 
registrado no mesmo mês de 
2012. Os dados relativos ao 
IPCA-15 foram divulgados 
ontem (22), pelo IBGE. 

Com a alta, o IPCA-15, uma 
prévia da infl ação ofi cial do 
país, fechou os dois primei-
ros meses do ano com taxa 
acumulada de 0,85%. No 
acumulado dos últimos 12 
meses, o índice fechou com 
alta de 5,02%, fi cando abaixo 
dos 5,94% registrados nos 12 
meses anteriores. Em feve-
reiro do ano passado, a taxa 
foi 1,42%.

Em fevereiro, o aumento 
dos preços refl etiu no grupo 
educação, que chegou a subir 
5,17% em relação a janeiro, 
causando um impacto de 0,24 
ponto percentual na alta de 
0,54% no IPCA-15, relativo 
a fevereiro. A alta do grupo 

Apesar da alta, esta é a menor taxa para os meses de fevereiro 

desde os 0,53% registrado no mesmo mês de 2012.
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Confi ança do consumidor 
atinge segunda alta consecutiva
O Índice de Confi ança do Consumidor (ICC) subiu 2,5 pontos em fevereiro, alcançando 81,8 pontos, o 
maior nível do indicador desde dezembro de 2014

sitivo são os que se mostram 
efetivamente mais satisfeitos 
com a situação fi nanceira no 
momento e otimistas em rela-
ção aos próximos meses”. Para a 
economista, “uma recuperação 
mais espalhada e sustentável 
continuará dependendo de 
notícias favoráveis sobre o 
mercado de trabalho, mas que 
ainda não vieram.”

A publicação da FGV indica, 
ainda, que o indicador de satis-
fação do consumidor em relação 
à situação fi nanceira familiar 
atual subiu 4 pontos em relação 
a janeiro, atingindo 65,6 pontos. 
A intenção de compra de bens 
duráveis nos próximos meses 
foi o fator que mais contribuiu 
para o aumento da confi ança 
no mês. A edição de fevereiro 
de 2017 coletou informações de 
2.047 domicílios entre os dias 1 
e 20 de fevereiro (ABr).

no ritmo de queda dos juros 
básicos da economia”, afi rmou 
a coordenadora da Sondagem 
do Consumidor, Viviane Seda 

Bittencourt, em publicação 
divulgada pela FGV.

Segundo a Viviane, “os consu-
midores com maior poder aqui-

Prévia da infl ação de fevereiro sobe 
0,54%, mas é a menor desde 2012

refl ete “os reajustes habitual-
mente praticados no início 
do ano letivo, em especial os 
aumentos nas mensalidades dos 
cursos regulares, cujos valores 
subiram 6,94%”, esclarece o 
IBGE.

O IPCA-15 também foi pres-
sionado pelas tarifas dos ônibus 
urbanos e intermunicipais, que 
subiram 3,24% e 3,84%, respec-
tivamente. O grupo dos alimen-
tos, que fechou fevereiro com 
defl ação (infl ação negativa) de 

0,07%), exerceram pressão 
contrária, contribuindo para 
conter o índice do mês, após 
terem aumentado 0,28% em 
janeiro. Os preços do óleo de 
soja (4,42%), das hortaliças 
(4%) e de outros produtos 
ficaram mais caros de um 
mês para o outro. Alguns 
se destacaram pelas quedas 
expressivas, como o feijão 
carioca (-14,68%), a batata-
inglesa (-7,63%) e o tomate 
(-6,62%) (ABr).
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Recuperar
ou punir?

?Quando eu comecei 

a escrever este artigo, 

meus pré-leitores 

perguntaram: ora, você 

não vai escrever sobre 

hotelaria ou turismo 

desta vez? 

Claro que vou. Vou escre-
ver sobre hospedagem 
longstay. Para quem 

não sabe, longstay é o termo 
que nós hoteleiros usamos 
para longa permanência, para 
aqueles que se hospedam co-
nosco por semanas ou meses. 
Eu vou falar agora sobre os que 
fi cam hospedados por anos. 
Antes de ler, lembre-se que eu 
não sou pacifi sta-budista. Sou 
pragmático.

Historicamente a aplicação 
de penas de reclusão ou de 
privação da liberdade sempre 
tiveram o caráter punitivo, 
de expiação de pecados, in-
fl igindo as maiores dores e 
toda sorte de crueldades aos 
condenados. 

Com o passar dos séculos, a 
liberdade passou a ser o bem 
jurídico afetado na penalização 
das condutas criminalizadas e 
daí, a prisão surgiu com caráter 
de sanção. Isto signifi ca, para 
que eu e você possamos nos en-
tender, que para que a punição 
e a reintegração do criminoso 
na sociedade logrem êxito, tal 
pena não pode ser nem injus-
ta, nem desnecessária, muito 
menos cruel.

Vamos lembrar que na an-
tiguidade não existiam penas 
de reclusão: existiam salas de 
suplicio preparando o con-
denado (as vezes nem tanto 
“condenado”) para a pena 
de morte. Na era medieval, 
a então dita lei penal existia 
para causar pânico em futuros 
criminosos em primeiro lugar 
e, pasme, para divertir a turba, 
em um longínquo “Barriqueles-
co” segundo lugar. Estou aqui 
citando livremente Foulcault 
que nos convenceu de que a 
execução pública destas penas 
de morte eram na verdade um 
ritual político. Através delas, 
o embrião de judiciário mani-
festava seu poder em face a 
sociedade. 

Tolinhos, pois nos esterto-
res desta era, a Santa Madre 
Igreja tomou seu papel através 
nosso famoso Cardeal Juan 
de Torquemada. Vamos agora 
pular uns 500 anos e olhar para 
nossa pança, mais detalhada-
mente para o nosso umbigo. 
A lei de execução penal no 
Brasil, reformada em 1984 
versa sobre a progressão da 
pena do preso com base no seu 
mérito. Ora, ora: eu me consi-
dero um elemento (para me 
ater ao tema) razoavelmente 
esclarecido e não me lembro 
de ter visto nesta minha cur-
ta vida, nenhuma medida de 
ressocialização da população 
carcerária no Brasil. 

O que sim, lembro-me bem 
de ver são barbáries diárias 
que começam na recepção do 
preso, passam pela “violência 
e estupro de seu corpo” e 
terminam no “vocês vão ver, 
eu vou pegar vocês” em um 
moto-continuo de violência 
retroalimentada pela própria 
violência. Eu explico: falamos 
primeiro de um delinquente 
de meia pena: um ladrão não-
violento, estelionatário ou tra-
fi cante de droga. Alguém que 
não tem a barbárie como ofi cio. 
Preso, julgado e condenado a, 
vamos dizer, 8 anos de cadeia. 
A possibilidade de que consiga 
o regime aberto com 1/6 da 
pena é pequena pois decerto 
nem advogado tem. 

Este meliante é jogado em 
uma cela imunda (Você já viu? 
Já foi a um presídio? Já viu a 
comida? Já viu as condições de 
banho?) com cerca de 80 ou-
tros facínoras, por um período 

de digamos 3 anos. O resultado 
não é outro senão “vocês vão 
ver, eu vou pegar vocês!” por-
que o Estado entrou na cabeça 
deste criminoso através do 
sistema carcerário e operou 
um dano irreversível. 

Aproveite aí e pense nos 
que fi cam 6, 10, 12 ou 15 anos 
nos hospitaleiros Xilindrós Inn 
do Brasil. Você é uma pessoa 
razoável e vai concordar co-
migo que nossas cadeias não 
recuperam ninguém e, pior do 
que empurrar a sujeira social 
para baixo do tapete, é o fato 
de que estamos alimentando a 
cobra da violência nas frestas 
do nosso bairro, esperando que 
a jararaca tenha bom-senso e 
não nos morda, mortalmente, 
na primeira oportunidade. 
Olha, eu não sou de bostejar 
erudição mas, se você pensa 
assim amigo(a), vá ler um 
livro. 

Agora falando do segundo 
tempo do nosso certame, quan-
do concordamos que o sistema 
judiciário penal brasileiro não 
presta, o sistema carcerário 
está doente de morte, corrom-
pido até as tamancas, e que os 
presos voltarão a sociedade ba-
bando por crimes que vinguem 
sua condição de ex-apenados, 
eu fi co com umas questões 
incomodas aqui embaixo dos 
caracóis dos meus cabelos: O 
que fazer de humano com os 
condenados e suas vítimas? 

A vítima é resultado funesto 
da falta de prevenção. É o 
efeito colateral da má gestão 
secular a qual somos todos 
(todos, é claro) vítimas. E os 
condenados? É humano en-
viar meninos e meninas de 19 
anos para os nossos presídios 
como eles estão? Seria humano 
executa-los a’la chinoise, no 
atacado, domingão antes do 
Fla-Flu, poupando-os de anos 
de sofrimento encarcerado? E 
os inúmeros doentes mentais 
levados aos presídios e para a 
morte violenta antes mesmo 
do seu diagnóstico? 

Somos pessoas tão sãs assim 
que podemos condenar os lou-
cos ao genocídio? Interessante 
que eu escolhi esta palavra a 
dedo.  Genocídio. Lembre-se 
que antes da segunda guerra, 
em 1937 a Alemanha do Adolfo 
começou aprisionando pessoas 
indesejadas da sociedade em 
6 campos de concentração 
com 27 mil prisioneiros. Com 
o tempo, já em 1940, a Ale-
manha concluiu que custava 
uma grana manter todos os 
seus prisioneiros nas terrí-
veis condições de saúde que 
os mantinha, e elaborou um 
detalhado plano de logística 
e execução em massa de seus 
prisioneiros que terminou por 
matar cerca de 6 milhões de 
prisioneiros. Você não enten-
deu meu ponto ainda? 

O caminho para a civilização 
não passa pela vingança sim-
ples e pura da sociedade contra 
os facínoras criados por ela, ou 
por ela incentivados. Isto tem 
outro nome. Estamos assumin-
do riscos medievais quando 
pensamos nesta punição vin-
gativa de rito sumário. Dego-
las, imolações, fuzilamentos. 
Parece a plataforma política 
do Bolsonaro, não é? Não há 
solução de curto prazo além do 
policiamento ostensivo treina-
do e da reforma imediata das 
instituições penais AKA presí-
dios. Cana dura e justa. Que os 
presos estudem, se alimentem 
e façam estas reformas nos 
presídios e se benefi ciem do 
regime progressivo.

Mas a sociedade não suporta 
mais ser refém daqueles que 
sim, deveriam estar sob a sua 
tutela.

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, 

fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel, sócio e 

CEO da Orion Hoteis Resorts.

Julio Gavinho (*)

O plenário do Senado aprovou 
ontem (22) a nomeação do mi-
nistro licenciado da Justiça e Se-
gurança Pública, Alexandre de 
Moraes, para o cargo de ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Por 55 votos favoráveis 
e 13 contra, a maioria absoluta 
dos senadores confi rmou a in-
dicação de Moraes para ocupar 
a vaga aberta com a morte do 
ministro Teori Zavaski.

Para ser aprovado pelo Se-
nado, um indicado ao Supremo 
deve ter pelo menos 41 votos, 
ou maioria absoluta, dos votos. 
Como a votação é secreta, 
não houve encaminhamento, 
nem declaração de voto pelos 
líderes das bancadas. Apenas 
a senadora Gleisi Hoffman 
(PT-SC) apresentou questão 
de ordem para se manifestar 
contra a indicação de Moraes e 
se declarar impedida para votar 

Por 55 a 13 , o Senado aprovou 

a indicação de Alexandre de 

Moraes para o STF.
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O Plenário da Câmara apro-
vou o projeto do deputado 
João Arruda (PMDB-PR), que 
modifi ca a Lei Maria da Penha 
para tipifi car nova forma de 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher. Segundo o 
texto aprovado - um substitu-
tivo apresentado pela deputada 
Laura Carneiro (PMDB-RJ), 
elaborado em conjunto com a 
relatora anterior da Comissão 
de Constituição e Justiça, depu-
tada Tia Eron (PRB-BA), - essa 
nova forma de violência é a 
divulgação pela internet, ou em 
outro meio de propagação, de 
informações, imagens, dados, 
vídeos, áudios, montagens ou 
fotocomposições da mulher 
sem o seu expresso consen-
timento.

Esse material precisa ser 
obtido no âmbito das relações 
domésticas, de coabitação ou 
hospitalidade. Para o autor 
do projeto, a Câmara está aju-
dando a fazer justiça com as 
mulheres que são violentadas 
com a divulgação de imagens 
de sua intimidade. “Essa é uma 
agressão às vezes até maior que 
uma agressão física”, disse. Atu-
almente, o Código Penal já tem 
uma tipifi cação (Lei Carolina 
Dieckmann) para o crime de 

A Câmara está ajudando a fazer justiça com as mulheres que são 

violentadas com a divulgação de imagens de sua intimidade.

Os pontos defendidos 
pelo relator deverão 
se transformar em uma 

minuta de relatório que ele 
submeterá ao colegiado após 
o Carnaval, para nortear os 
debates e as negociações com 
os governos, empresários e 
trabalhadores. 

O objetivo da proposta, 
segundo ele, é simplifi car o 
sistema brasileiro, acabando 
com os principais males atuais, 
como regressividade (os mais 
pobres têm uma carga superior 
aos mais ricos), complexidade, 
burocracia e excesso de re-
núncias fi scais. “O objetivo é 
colaborar com a recuperação 
da economia. Se esse sistema 
que estou propondo for ven-
cedor, ou próximo dele, vamos 
crescer como a China”, disse 
Hauly.

Entre as propostas do de-
putado, está a redução das 
alíquotas patronal e dos em-
pregados para a Previdência, 
que seria fi nanciada por um 
tributo sobre a movimentação 

Entre as medidas, está a redução da tributação sobre o consumo e isenção para comidas, 

medicamentos e produtos exportados.

O senador José Aníbal (PSDB-SP) afi rmou 
ontem (22), que o país começa a dar sinais 
de estabilização econômica. Ele citou as esti-
mativas de aumento de 20% da safra de grãos 
em relação ao ano passado e a expectativa 
de que a infl ação dos consumidores deve 
continuar a cair nos próximos meses.

Segundo José Aníbal, o presidente Mi-
chel Temer tem conduzido a economia de 
forma melhor que a antecessora, Dilma 
Rousseff. 

Ele avaliou, contudo, que o Banco Central 
precisa reduzir a Taxa Selic para impedir o 
aumento da taxa real de juros (descontada 

a infl ação), que está em torno de 8% ao 
ano. “É necessário que o Banco Central 
faça sucessivas reduções que nos levem a 
uma taxa Selic bem menor”, assinalou José 
Aníbal, ao saudar a aprovação do nome 
de Alexandre de Moraes para o Supremo 
Tribunal Federal (Ag.Senado).

Repatriação de 
dinheiro deve 
ser votada em 
março

Deverá ser votado a partir 
do dia 7 de março o substitu-
tivo da Câmara ao projeto que 
reabre por 120 dias o prazo 
para regularização de ativos 
mantidos ou enviados ilegal-
mente ao exterior. Ontem (22), 
o Plenário do Senado aprovou 
requerimento de urgência para 
a proposta, encabeçado pelo se-
nador Antônio Carlos Valadares 
(PSDB-SE).

Os deputados alteraram a 
tributação: a versão do Sena-
do previa 17,5% de imposto e 
17,5% de multa, e o substitutivo 
propôs 15% de imposto e mul-
ta de 135% do imposto pago, 
o que corresponde a 20,25% 
do montante a ser repatriado. 
Com isso, a soma do imposto e 
da multa representa 35,25%, 
ou seja, 0,25% a mais do que o 
fi xado pelo Senado. Dos valores 
arrecadados com a multa e com 
o imposto, 46% serão reparti-
dos com os estados e os muni-
cípios por meio dos respectivos 
fundos de participação. 

Conversão
Pela nova lei, a conversão 

dos valores dos bens será feita 
pela cotação do dólar de 30 de 
junho de 2016, que é de R$ 3,21 
por dólar. Pela regra anterior, 
a cotação usada foi de R$ 2,65 
por dólar, vigente em 31 de 
dezembro de 2014. O substitu-
tivo faculta ao contribuinte que 
aderiu ao programa até 31 de 
outubro de 2016 complementar 
a declaração, obrigando-se, 
caso exerça esse direito, a 
pagar os respectivos imposto 
e multa devidos sobre o valor 
adicional e a observar a nova 
data fi xada para a conversão 
do valor expresso em moeda 
estrangeira.

O substitutivo excluiu artigo, 
aprovado pelo Senado, que não 
permitia às autoridades públi-
cas adesão à repatriação de 
recursos, mas que era omisso 
quanto aos seus parentes. Com 
isso, a regra a ser seguida é a 
do art. 11 da Lei 13.254/2016, 
segundo a qual os efeitos da 
norma não são aplicáveis aos 
detentores de cargos, empre-
gos e funções públicas, nem 
aos respectivos e aos parentes 
consanguíneos ou afi ns, até o 
segundo grau ou por adoção 
(Ag.Senado).
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Relator apresenta proposta de 
reforma tributária para nortear debate
O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) apresentou ontem (22) os principais pontos da proposta de 
reforma tributária que ele pretende apresentar na comissão especial que discute o assunto

fi nanceira (que será chamada 
de Comfi ns). Para facilitar a 
aprovação do texto, o relator 
disse aos integrantes da co-
missão especial que a proposta 
tem uma regra de ouro: a carga 
tributária não será reduzida 
para nenhum ente nos primei-
ros cinco anos, que ele chamou 
de “fase de transição”.

União, estados e municípios 
manterão a sua arrecadação 
tributária atual, líquida de 

transferências constitucionais. 
Durante a transição, seriam 
discutidos os novos critérios 
de partilha, que entrariam em 
vigor a partir do sexto ano e se-
riam aplicados gradualmente 
por 15 ou 20 anos. Segundo ele, 
a disputa em torno da partilha 
da arrecadação foi o maior 
obstáculo para aprovação de 
reformas no passado.

Hauly propõe a extinção do 
ICMS, IPI e Cofi ns, ISS e Salário-

Educação e criação de dois 
impostos: sobre Valor Agregado 
(IVA), de competência esta-
dual; e um seletivo, destinado 
à União, que incidiria sobre 
energia elétrica, combustíveis, 
cigarros, bebidas, entre outros 
produtos. Além disso, seriam 
transferidos para os municí-
pios todos os tributos sobre o 
patrimônio: IPTU, ITBI, IPVA, 
ITCMD (herança) e ITR (imó-
veis rurais) (Ag.Câmara).

Senado aprova indicação de 
Alexandre de Moares para o STF

tramitam no Senado pelo plená-
rio. Antes de iniciar a sessão, o 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), elogiou o 
desempenho de Alexandre de 
Moraes na sabatina na Comis-
são de Constituição e Justiça e 
adiantou que ele seria aprovado 
com facilidade. “Ele [Moraes] 
ontem demonstrou tranquili-
dade, paciência, capacidade 
técnica, e acho que não terá 
nenhuma difi culdade de apro-
vação aqui no plenário.”

Após a votação em plenário, 
a decisão do Senado foi enca-
minhada à Presidência da Re-
pública. A Casa Civil confi rmou 
o recebimento do documento. 
A nomeação será publicada 
no Diário Oficial da União, 
sem data defi nida. A partir da 
publicação, o novo ministro do 
STF terá até 30 dias para tomar 
posse no cargo (ABr).

no processo. Gleisi não explicou 
o motivo do impedimento.

Durante a votação, houve uma 
breve discussão sobre a forma 
de escolha de ministros que 
compõem o STF. Alguns sena-
dores defenderam a apreciação 
das propostas de mudança que 

Câmara tipifi ca crime de exposição 
de fotos íntimas na internet

invasão de dispositivo informá-
tico, com pena de reclusão de 
seis meses a 2 anos e aumento 
de um a dois terços quando 
houver a divulgação a terceiros 
do conteúdo obtido.

O substitutivo aprovado cria 
o crime de exposição pública da 
intimidade sexual, conceituado 
como a ofensa à dignidade ou ao 
decoro de outrem, divulgando 
por meio de imagem, vídeo ou 
qualquer outro meio, material 
que contenha cena de nudez ou 
de ato sexual de caráter priva-
do. A pena será de reclusão de 
3 meses a 1 ano, com aumento 

de um terço à metade se o 
crime for cometido por motivo 
torpe ou contra pessoa com 
defi ciência.

Segundo Tia Eron, “quase 
65% das mulheres se per-
mitiram ser fi lmadas na sua 
intimidade e muitas tiveram 
essas imagens divulgadas”. Já 
para a deputada Laura Carnei-
ro, o projeto “é a redenção de 
mulheres e homens na internet 
e mostra como é fácil produzir 
uma legislação decente que 
ajuda as pessoas”. A matéria 
será enviada ao Senado (Ag.
Câmara).

País começa a dar ‘sinais de recuperação’
3ª Vara Cível - Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0009113-15.2013.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, do 
Estado de São Paulo, Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDVALDO 
GOMES DA SILVEIRA - ME, CNPJ. 17.134.736/0001-55, na pessoa de representante legal, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS 
OPERACIONAIS LTDA, objetivando a cobrança de R$ 18.791,87 (Abril/2013), oriundos do 
ressarcimento dos valores relativos aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme 
Contrato de Prestação de Serviços e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre partes, 
em 11.01.2013. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, conforme despacho de fls.164, conteste a ação, nos termos do artigo 344 do 
NCPC. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 
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Senhores Acionistas
Apresentamos as Demonstrações Contábeis da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, relativas aos exercícios de 01/01 a 31/12 de 2016 e de 2015, as quais seguem os dispositivos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Monetário Nacional (CMN). 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2017 - A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 9) (Em Milhares de Reais)
  Reservas de Lucros 
   Capital Reservas Reserva Reserva Lucros

          Social de Capital          Legal Estatutária Acumulados        Total

SALDOS EM 01/07/2016 .................. 274.623 9.868 29.451 260.969 –.– 574.911

Lucro Líquido ......................................... –.– –.– –.– –.– 52.829 52.829
Dividendos Pagos ................................. –.– –.– –.– (12.000) –.– (12.000)
Destinações:
 Reservas .............................................. –.– –.– 2.641 27.688 (30.329) –.–
 Dividendos Pagos ............................ –.– –.– –.– –.– (22.500) (22.500)
SALDOS EM 31/12/2016 .................. 274.623 9.868 32.092 276.657 –.– 593.240

MUTAÇÕES DO PERÍODO ................ –.– –.– 2.641 15.688 –.– 18.329

SALDOS EM 01/01/2015 .................. 274.623 9.868 20.645 294.176 –.– 599.312

Lucro Líquido ......................................... –.– –.– –.– –.– 131.164 131.164
Destinações:
 Reservas .............................................. –.– –.– 6.558 93.455 (100.013) –.–
 Dividendos Pagos ............................ –.– –.– –.– (90.000) (31.151) (121.151)
SALDOS EM 31/12/2015 .................. 274.623 9.868 27.203 297.631 –.– 609.325

MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO ............. –.– –.– 6.558 3.455 –.– 10.013

SALDOS EM 01/01/2016 .................. 274.623 9.868 27.203 297.631 –.– 609.325

Lucro Líquido ......................................... –.– –.– –.– –.– 97.792 97.792
Dividendos Pagos ................................. –.– –.– –.– (62.377) –.– (62.377)
Destinações:
 Reservas .............................................. –.– –.– 4.890 41.402 (46.292) –.–
 Dividendos Pagos ............................ –.– –.– –.– –.– (51.500) (51.500)
SALDOS EM 31/12/2016 .................. 274.623 9.868 32.093 276.656 –.– 593.240

MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO ............. –.– –.– 4.890 (20.975) –.– (16.085)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS DE 01/01 A 31/12 DE 2016 E DE 2015 (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais)
ATIVO   NOTAS 31/12/2016 31/12/2015

CIRCULANTE ..................................................................................................................   4.203.911 4.105.026
 DISPONIBILIDADES ................................................................................................  3a 5.997 7.620
 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS 
  FINANCEIROS DERIVATIVOS ..........................................................................  3c e 4 12.039 17.416
  Carteira Própria ......................................................................................................   10.827 16.910
  Vinculados a Prestação de Garantias..............................................................   1.212 506
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ....................................................................................  3d, 3e e 5 944.653 1.388.483
  Operações de Crédito ..........................................................................................   1.359.650 1.925.057
  (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) ..........  5b (414.997) (536.574)
 OUTROS CRÉDITOS .................................................................................................   3.241.087 2.691.493
  Rendas a Receber ..................................................................................................   575 768
  Operações com Característica de Concessão de Crédito .......................  3d e 5 3.069.262 2.459.023
  (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ......................  3e e 5b (25.398) (20.787)
  Diversos ....................................................................................................................  7a 196.648 252.489
 OUTROS VALORES E BENS - Despesas Antecipadas ...............................   135 14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..............................................................................   134.705 107.376
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ....................................................................................  3d, 3e e 5 29.973 31.792
  Operações de Crédito ..........................................................................................   61.106 53.153
  (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) ..........  5b (31.133) (21.361)
 OUTROS CRÉDITOS .................................................................................................   104.732 75.584
  Operações com Característica de Concessão de Crédito .......................  3d e 5 36.570 3.837
  (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ......................  3e e 5b (252) (26)
  Diversos ....................................................................................................................  7a 68.414 71.773
PERMANENTE ................................................................................................................   151.886 163.882
 IMOBILIZADO DE USO ..........................................................................................  3f 907 1.271
  Outras Imobilizações de Uso .............................................................................   8.585 8.531
  (Depreciações Acumuladas) ..............................................................................   (7.678) (7.260)
 INTANGÍVEL ...............................................................................................................  3g 150.979 162.611
  Outros Ativos Intangíveis ...................................................................................  7b 215.015 215.549
  (Amortização Acumulada) .................................................................................   (64.036) (52.938)
TOTAL DO ATIVO ..........................................................................................................   4.490.502 4.376.284

PASSIVO    NOTAS  31/12/2016 31/12/2015

CIRCULANTE ..................................................................................................................   3.777.954 3.664.461

 DEPÓSITOS - Depósitos Interfinanceiros ....................................................  3b e 10a 1.800.481 1.943.288

 OUTRAS OBRIGAÇÕES ..........................................................................................   1.977.473 1.721.173

  Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ............................   764 1.013

  Sociais e Estatutárias ............................................................................................   1.390 4.302

  Fiscais e Previdenciárias ......................................................................................  3i, 3j e 8c 16.668 8.608

  Operações com Cartões de Crédito ................................................................  3d 1.159.950 930.531

  Diversas .....................................................................................................................  7c 798.701 776.719

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OUTRAS OBRIGAÇÕES ..................................   79.064 60.498

  Fiscais e Previdenciárias ......................................................................................  3i, 3j e 8c 53.481 48.161

  Diversas .....................................................................................................................  7c 25.583 12.337

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..........................................................  3k 40.244 42.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..............................................................................................  9 593.240 609.325

 Capital Social ...............................................................................................................   274.623 274.623

 Reservas de Capital ...................................................................................................   9.868 9.868

 Reservas de Lucros ....................................................................................................   308.749 324.834

TOTAL DO PASSIVO ....................................................................................................   4.490.502 4.376.284

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais)

    
     2º Semestre 01/01 a 01/01 a
    NOTAS                        2016 31/12/2016 31/12/2015

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA .............   635.761 1.287.018 1.462.216
 Operações de Crédito ...........................................................  3d 635.388 1.286.170 1.462.616
 Resultado de Operações com Títulos e Valores 
  Mobiliários ............................................................................   373 848 (400)
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA............   (399.026) (847.519) (993.251)
 Operações de Captação no Mercado ..............................   (114.023) (234.270) (269.506)
 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.........  3e e 5 (285.003) (613.249) (723.745)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 
 FINANCEIRA ............................................................................   236.735 439.499 468.965
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS .......   (138.222) (257.367) (287.885)
 Receitas de Prestação de Serviços ...................................  3d e 7d 205.847 382.561 371.487
 Despesas de Pessoal ..............................................................   (2.299) (4.267) (6.533)
 Outras Despesas Administrativas .....................................  7e (171.692) (349.166) (416.707)
 Despesas Tributárias ..............................................................  3j e 8a II (39.973) (79.171) (83.680)
 Outras Receitas Operacionais ............................................  7f 13.089 35.498 32.283
 Outras Despesas Operacionais ..........................................  7g (143.194) (242.822) (184.735)
RESULTADO OPERACIONAL ................................................   98.513 182.132 181.080
RESULTADO NÃO OPERACIONAL ......................................   (325) (606) (454)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE 
 O LUCRO ...................................................................................   98.188 181.526 180.626
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ........  3j e 8a I (45.359) (83.734) (49.462)
 Devidos sobre Operações do Período ............................   (21.351) (21.351) (62.505)
 Referentes a Diferenças Temporárias ..............................   (24.008) (62.383) 13.043
LUCRO LÍQUIDO ........................................................................   52.829 97.792 131.164

Nº AÇÕES ......................................................................................  9a  977.616 977.616
LUCRO POR AÇÃO - R$ ...........................................................    100,03 134,17

     2º Semestre 01/01 a 01/01 a
                            2016 31/12/2016 31/12/2015

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO ............................................................................ 367.829 785.475 854.320
 Lucro Líquido ........................................................................................................ 52.829 97.792 131.164
 Ajustes ao Lucro Líquido: ................................................................................. 315.000 687.683 723.156
  Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .................................. 285.003 613.249 723.745
  Depreciações e Amortizações ..................................................................... 5.989 12.051 12.454
  Tributos Diferidos............................................................................................. 24.008 62.383 (13.043)
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES ....................................................... (329.445) (670.697) (731.417)
  (Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários 
   e Instrumentos Financeiros Derivativos .............................................. (621) 5.377 (6.695)
  (Aumento) Redução em Operações de Crédito e Operações 
   com Característica de Concessão de Crédito..................................... (714.678) (805.736) (463.113)
  (Aumento) Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens  (19.419) (3.111) (19.506)
  (Redução) Aumento em Depósitos ........................................................... 20.615 (142.806) (251.940)
  (Redução) Aumento em Operações com Cartões de Crédito .......... 248.615 229.419 (649.392)
  (Redução) Aumento em Outras Obrigações .......................................... 142.518 58.675 803.056
  Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social .................. (6.475) (12.515) (143.827)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES 
 OPERACIONAIS .................................................................................................. 38.384 114.778 122.903
  Aquisição de Imobilizado de Uso ............................................................... (11) (54) (164)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES 
 DE INVESTIMENTO ........................................................................................... (11) (54) (164)
  Dividendos Pagos ............................................................................................ (36.970) (116.347) (123.332)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES 
 DE FINANCIAMENTO ....................................................................................... (36.970) (116.347) (123.332)
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA (Nota 3a) .......................................................................................... 1.403 (1.623) (593)
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período/Exercício ........ 4.594 7.620 8.214
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período/Exercício ..........             5.997             5.997             7.620
   Disponibilidades .......................................................................................... 5.997 5.997 7.620

NOTA 1  - CONTEXTO OPERACIONAL

A Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (LUIZACRED) é uma sociedade anônima 
de capital fechado, que tem por objetivo a realização de financiamento para aquisição de bens e serviços e para 
capital de giro, podendo praticar todas as atividades legalmente admitidas e não vedadas para as sociedades 
de crédito, financiamento e investimento, bem como a emissão, administração e comercialização de cartões de 
crédito, podendo ainda praticar as atividades a estas afins e os demais procedimentos necessários para a sua 
colocação no mercado, na forma da legislação em vigor.
As operações da LUIZACRED são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam 
integradamente no mercado financeiro, lideradas pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Os benefícios dos serviços 
prestados entre essas instituições e os custos correspondentes são absorvidos segundo praticabilidade e 
razoabilidade de lhes serem atribuídos.
As Demonstrações Contábeis elaboradas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 foram 
aprovadas pela Diretoria em 14 de fevereiro de 2017.
NOTA 2  - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da LUIZACRED foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, 
em consonância, quando aplicável, com os normativos do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), que incluem práticas e estimativas contábeis no que se refere à constituição de 
provisões.
Em função do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e 
interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às 
instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN, naquilo que não confrontar com as normas 
por ele já emitidas anteriormente. Os pronunciamentos contábeis já aprovados, por meio das Resoluções do 
CMN, foram aplicados integralmente na elaboração destas Demonstrações Contábeis.
Conforme determina o parágrafo único do artigo 7º da Circular nº 3.068, de 08/11/2001, do BACEN, os títulos 
e valores mobiliários classificados como títulos para negociação (Nota 4a) são apresentados no Balanço 
Patrimonial, no Ativo Circulante, independentemente de suas datas de vencimentos.
NOTA 3  - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - A LUIZACRED define como caixa e equivalentes de caixa as disponibilidades 
que compreendem o caixa e contas correntes em bancos (considerados na rubrica de Disponibilidades), 
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros e Aplicações em Operações Compromissadas - Posição Bancada com 
prazo original igual ou inferior a 90 dias.
b) Depósitos Remunerados e Demais Operações Ativas e Passivas - As operações com cláusula de 
atualização monetária/cambial e as operações com encargos prefixados estão registradas a valor presente, 
líquidas dos custos de transação incorridos, calculadas pro rata die com base na taxa efetiva das operações.
c) Títulos e Valores Mobiliários - Registrados pelo custo de aquisição atualizado pelo indexador e/ou taxa de 
juros efetiva e apresentados no Balanço Patrimonial conforme a Circular nº 3.068, de 08/11/2001, do BACEN. São 
classificados na seguinte categoria:

- Títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e 
frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do exercício.

 
- Registradas a valor presente, calculadas pro rata die com base na variação do indexador e na taxa de juros 
pactuados, sendo atualizadas accrual até o 60º dia de atraso, observada a expectativa do recebimento. Após 
o 60º dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das prestações. Em Outros 
Créditos - Operações com Característica de Concessão de Crédito, estão incluídos os valores a receber, 
decorrentes de compras efetuadas pelos titulares de cartões de crédito. Os recursos correspondentes a esses 
valores estão registrados em Outras Obrigações - Operações com Cartões de Crédito. As receitas decorrentes 
da recuperação de operações levadas anteriormente a prejuízo (write-offs) estão classificadas na linha de 
Receitas da Intermediação Financeira - Operações de Crédito e as tarifas na contratação dessas operações são 
classificadas em Receitas de Prestação de Serviços.

- Constituída com base na análise dos riscos de realização 
dos créditos, em montante considerado suficiente para cobertura de eventuais perdas atendidas as normas 
estabelecidas pela Resolução nº 2.682, de 21/12/1999, do CMN, dentre as quais se destacam:

em função da análise periódica da qualidade do cliente e dos setores de atividade e não apenas quando da 
ocorrência de inadimplência;

terem vencido.

f) Imobilizado de Uso - Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação acumulada. 
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades 
da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive os bens decorrentes de operações que transfiram 
à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. As depreciações são calculadas pelo método linear, 
sobre o custo corrigido e às seguintes taxas anuais: 10% para móveis, máquinas e equipamentos de uso e 20% 
para sistemas de processamentos de dados.
g) Intangível - Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, de acordo com a Resolução nº 3.642, de 26/11/2008, 
do CMN. Está composto por direitos de exploração de carteiras, amortizados de acordo com os prazos dos 
contratos e softwares, amortizados linearmente em cinco anos.

 - Perdas por reduções ao valor recuperável são reconhecidas 
pelo montante no qual o valor contábil do ativo (ou grupo de ativos) excede seu valor recuperável e são 
contabilizadas na Demonstração do Resultado. Este procedimento é realizado semestralmente.
Nos exercícios findos em 31/12/2016 e 31/12/2015 não houve indicação de redução ao valor recuperável de 
ativos.
i) Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias - São avaliados, 
reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas pelo CMN e Carta Circular nº 3.429, 
de 11/02/2010, do BACEN.
I - Ativos e Passivos Contingentes
Referem-se a direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de 
eventos futuros.

 - Não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências que assegurem 
elevado grau de confiabilidade de realização, usualmente representado pelo trânsito em julgado da ação e pela 
confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível;

 - Decorrem basicamente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso 
normal dos negócios, movidos por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos, em ações cíveis, trabalhistas, 
de natureza fiscal e previdenciária e outros riscos. Essas contingências, coerentes com práticas conservadoras 
adotadas, são avaliadas por assessores legais e levam em consideração a probabilidade que recursos financeiros 
sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com suficiente 
segurança. As contingências são classificadas como prováveis, para as quais são constituídas provisões; 
possíveis, que somente são divulgadas sem que sejam provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e 
divulgação. Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a 
sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.
Os Depósitos Judiciais em Garantia correspondentes são atualizados de acordo com a regulamentação vigente.
Contingências garantidas por cláusulas de indenização em processos de privatização e outros e com liquidez 
são reconhecidas quando da notificação judicial, sendo reconhecidos simultaneamente os valores a receber, 
não gerando efeito no resultado.
II - Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias
Representadas por exigíveis relativos às obrigações tributárias, cuja legalidade ou constitucionalidade é objeto 
de contestação judicial, constituídas pelo valor integral em discussão.
Os Exigíveis e os Depósitos Judiciais correspondentes são atualizados de acordo com a regulamentação vigente.
j) Tributos - Calculados às alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito das respectivas bases de 
cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo.

Imposto de Renda ............................. 15,00% Contribuição Social (*) ....  20,00% COFINS ..............  4,00%
Adicional de Imposto de Renda ... 10,00% PIS ...........................................  0,65% ISS ........................  Até 5,00%

(*) Em 06 de outubro de 2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conversão da Medida Provisória nº 675, que elevou a 
alíquota da Contribuição Social de 15,00% para 20,00% até 31 de dezembro de 2018 para instituições financeiras, 
seguradoras e administradoras de cartão de crédito. Para as demais empresas a alíquota continua 9,00%. 
k) Resultados de Exercícios Futuros - Referem-se basicamente às rendas recebidas antes do cumprimento do 
prazo da obrigação que lhes deu origem, sobre as quais não haja quaisquer perspectivas de exigibilidade e cuja 
apropriação, como renda efetiva, dependa apenas da fluência do prazo.

NOTA 4  - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (ATIVOS  
E PASSIVOS)

- A carteira é composta por Cotas de Fundos de Curto Prazo com valor de custo e 
mercado no montante de R$ 12.039 (R$ 17.416 em 31/12/2015).
b) Instrumentos Financeiros Derivativos - Em 31/12/2016 e 31/12/2015 não existiam posições em aberto no 
mercado de derivativos.

    01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

Saldo Inicial ..........................................................................................................................  (578.748) (519.727)
 Constituição Líquida do Período ................................................................................  (613.249) (723.745)
 Write-Off...............................................................................................................................  720.217 664.724
Saldo Final (Nota 3e) ........................................................................................................  (471.780) (578.748)

Em 31/12/2016 o saldo da provisão em relação à carteira de crédito equivale a 10,42% (13,03% em 31/12/2015).

I - No período foram recuperados créditos baixados (write-offs) contra a Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa no valor de R$ 94.596 (R$ 110.977 de 01/01 a 31/12/2015), que se encontram registrados em Receitas 
da Intermediação Financeira - Operações de Crédito.
II - Em 31/12/2016, o saldo de créditos renegociados totaliza R$ 206.788 (R$ 409.439 em 31/12/2015), sendo a 
respectiva Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa R$ 102.857 (R$ 163.010 em 31/12/2015).
NOTA 6  - ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES, OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

A execução das atividades normais da LUIZACRED acarreta em contingências que podem ser classificadas 
conforme segue:
a) Ativos Contingentes: não existem ativos contingentes contabilizados.
b) Provisões e Contingências: os critérios de quantificação das contingências são adequados às características 
específicas das carteiras cíveis, trabalhistas e fiscais, bem como outros riscos, levando-se em consideração a 
opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a semelhança com processos anteriores, bem como a 
jurisprudência dominante.
- Ações Cíveis
As contingências decorrem, geralmente, de pleitos relacionados à revisão de contratos e de ações de 
indenização por danos materiais e morais, sendo os processos classificados da seguinte forma:
Processos Massificados: são relativos às ações consideradas semelhantes e cujo valor individual não seja 
relevante. A apuração da contingência é realizada mensalmente, sendo objeto de provisão contábil o valor 
esperado da perda, realizada por meio de aplicação de parâmetro estatístico, tendo em conta a natureza da 
ação e as características do juízo em que tramitam (Juizado Especial Cível ou Justiça Comum). As contingências 
e provisões são ajustadas ao valor do depósito em garantia de execução quando este é realizado.
Processos Individualizados: são relativos às ações com características peculiares ou de valor relevante.  
A apuração é realizada periodicamente, a partir da determinação do valor do pedido. A probabilidade de perda 
é estimada conforme as particularidades da ação. Os valores considerados de perda provável são objeto de 
provisão contábil.
Não existem ações cíveis categorizadas como perda possível.
- Ações Trabalhistas
As contingências decorrem de ações em que se discutem pretensos direitos trabalhistas específicos à categoria 
profissional, tais como: horas extras, equiparação salarial, reintegração, adicional de transferência, complemento 
de aposentadoria, entre outros. Esses processos possuem a seguinte classificação:
Processos Massificados: referem-se às ações consideradas semelhantes e cujo valor individual não seja 
relevante. O valor esperado da perda é apurado e provisionado mensalmente, conforme modelo estatístico, que 
precifica as ações e é reavaliado considerando as decisões judiciais proferidas. As contingências são ajustadas 
ao valor do depósito em garantia de execução quando este é realizado.
Processos Individualizados: referem-se às ações com características peculiares ou de valor relevante.  
A apuração é realizada periodicamente, a partir da determinação do valor do pedido. A probabilidade de perda 
é estimada conforme as características de fato e de direito relativas àquela ação. Os valores considerados de 
perda provável são objeto de provisão contábil.
Não existem ações trabalhistas categorizadas como perda possível.

Abaixo está demonstrada a movimentação das provisões e os saldos dos respectivos depósitos em garantia 
de recursos:
     01/01 a

  01/01 a 31/12/2016  31/12/2015

     Cíveis Trabalhistas Outros (*)   Total                Total

Saldo Inicial ............................................................... 15.661 1.703 –.– 17.364 10.643

(-) Contingências Garantidas por Cláusula 
 de Indenização ....................................................... –.– (8) –.– (8) –.–
Saldo Inicial ............................................................... 15.661 1.695 –.– 17.356 10.643

Atualização/Encargos .............................................. 868 180 –.– 1.048 1.140
Movimentação do Período Refletida 
 no Resultado ...........................................................   43.058             (238)             –.–   42.820    24.635
 Constituição ............................................................ 49.897 (58) –.– 49.839 30.153
 Reversão ................................................................... (6.839) (180) –.– (7.019) (5.518)
Pagamento .................................................................. (26.232) (180) –.– (26.412) (19.062)
Subtotal ....................................................................... 33.355 1.457 –.– 34.812 17.356

(+) Contingências Garantidas por Cláusula 
 de Indenização ....................................................... –.– 42 –.– 42 8
Saldo Final (Nota 7c) .............................................. 33.355 1.499 –.– 34.854 17.364

Depósitos em Garantia de Recursos - 

 31/12/2016 (Nota 7a) ........................................ 3.454 61 –.– 3.515

Depósitos em Garantia de Recursos - 

 31/12/2015 (Nota 7a) ........................................ 3.887 221 –.– 4.108

(*) Refere-se à pagamento de INSS e FGTS sobre as bolsas de estudos.
III - Ações Fiscais e Previdenciárias
A LUIZACRED classifica como obrigação legal, as ações judiciais ingressadas para discutir a legalidade e 
inconstitucionalidade da legislação em vigor, sendo objeto de provisão contábil independentemente da 
probabilidade de perda. 
As contingências tributárias correspondem ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões fiscais 
administrativas ou judiciais, objeto de lançamento de ofício, acrescido de juros e, quando aplicável, multa e 
encargos. Constituem provisão sempre que a perda for classificada como provável.
Abaixo está demonstrada a movimentação das provisões e dos respectivos depósitos em garantia das Ações 
Fiscais e Previdenciárias:
    01/01 a

  01/01 a 31/12/2016  31/12/2015

Provisões   Contingência   Total      Total 

Saldo Inicial .............................................  46.579 210 46.789 42.330

Atualização/Encargos .......................................  4.702 –.– 4.702 4.343
Movimentação do Período Refletida 
 no Resultado ....................................................  626 14 640 116
Saldo Final (Notas 7c e 8c) ...........................  51.907 224 52.131 46.789

Saldo Final - 31/12/2015 ...............................  46.579 210 46.789

(*) Representada basicamente por CSLL - Isonomia: Enquanto a Lei aumentou a alíquota de CSLL das empresas 
financeiras e seguradoras para 15%, discutimos a ausência de respaldo constitucional e, por isonomia, defendemos 
a incidência à alíquota normal de 9%. O saldo do depósito em garantia correspondente totaliza R$ 51.136.

NOTA 5  - OPERAÇÕES DE CRÉDITO E OUTROS CRÉDITOS

A carteira é composta por Operações de Crédito R$ 1.420.756 (R$ 1.978.210 em 31/12/2015) e Outros Créditos - Operações com Característica de Concessão de Crédito R$ 3.105.832 (R$ 2.462.860 em 31/12/2015).
  31/12/2016  31/12/2015   

        AA A B C D E F G H Total  Total

  Operações em Curso Anormal (1) 
Parcelas Vincendas ............................................  –.– –.– 350 1.981 2.008 2.228 2.326 3.105 24.129 36.127 32.175
01 a 60 ......................................................................  –.– –.– 93 393 273 272 264 278 3.012 4.585 5.182
61 a 90 ......................................................................  –.– –.– 29 170 129 134 130 149 1.424 2.165 2.297
91 a 180 ....................................................................  –.– –.– 62 406 336 330 345 410 3.646 5.535 5.723
181 a 365 .................................................................  –.– –.– 75 501 511 503 564 757 5.909 8.820 8.327
Acima de 365 .........................................................  –.– –.– 91 511 759 989 1.023 1.511 10.138 15.022 10.646
Parcelas Vencidas ...............................................  –.– –.– 32.448 38.790 48.119 45.804 42.586 42.139 290.494 540.380 682.663
01 a 60 ......................................................................  –.– –.– 32.448 38.790 1.374 929 789 752 5.185 80.267 73.131
61 a 90 ......................................................................  –.– –.– –.– –.– 46.745 937 537 392 3.198 51.809 64.526
91 a 180 ....................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– 43.938 41.260 40.995 10.438 136.631 196.194
181 a 365 .................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– 271.576 271.576 348.806
Acima de 365 .........................................................  –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– 97 97 6
Subtotal ..................................................................  –.– –.– 32.798 40.771 50.127 48.032 44.912 45.244 314.623 576.507 714.838

  Operações em Curso Normal 
Parcelas Vincendas ............................................  5 3.669.729 79.608 72.443 18.849 14.287 13.972 16.318 35.099 3.920.310 3.698.751
01 a 60 ......................................................................  3 1.951.771 40.293 31.284 6.234 3.667 3.200 3.017 12.153 2.051.622 2.019.151
61 a 90 ......................................................................  1 450.197 9.405 7.480 1.600 1.003 893 811 2.610 474.000 497.607
91 a 180 ....................................................................  1 745.963 16.564 14.210 3.284 2.302 2.094 2.102 4.879 791.399 731.040
181 a 365 .................................................................  –.– 479.147 10.403 12.319 3.628 3.046 3.060 3.606 5.427 520.636 404.608
Acima de 365 .........................................................  –.– 42.651 2.943 7.150 4.103 4.269 4.725 6.782 10.030 82.653 46.345
Parcelas Vencidas até 14 dias .......................  –.– 27.762 119 499 221 198 170 214 588 29.771 27.481

Subtotal ..................................................................  5 3.697.491 79.727 72.942 19.070 14.485 14.142 16.532 35.687 3.950.081 3.726.232

Total Geral - 31/12/2016 (2)...........................  5 3.697.491 112.525 113.713 69.197 62.517 59.054 61.776 350.310 4.526.588 4.441.070
 .................  –.– (18.488) (1.125) (3.411) (6.920) (18.755) (29.527) (43.244) (350.310) (471.780) (578.748)

Total Geral - 31/12/2015 .................................  –.– 3.465.428 122.231 86.258 89.753 90.169 85.705 75.978 425.548 4.441.070
 .................  –.– (17.327) (1.222) (2.588) (8.975) (27.051) (42.853) (53.184) (425.548) (578.748)

(1) Para as operações que apresentem parcelas vencidas há mais de 14 dias.
(2) A composição da carteira por setor de atividade está representada integralmente por operações com Pessoas Físicas.

    01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

     
Depósitos em Garantia                    Legal                   Legal

Saldo Inicial ..............................................................................................................................  46.477 42.134
Apropriação de Rendas ..........................................................................................................  4.659 4.343
Saldo Final (Nota 7a) ............................................................................................................  51.136 46.477

 - Não são provisionados os valores envolvidos em ações  
fiscais e previdenciárias de perda possível. Os valores envolvidos nas principais Ações Fiscais e Previdenciárias 
de perda possível, cujo risco total estimado é de R$ 16.611, estão descritas a seguir:

 
aos acionistas com base na taxa de juros TJLP aplicada sobre o patrimônio líquido do ano e de anos anteriores;

negativa da CSLL, que pode reduzir a base de cálculo dos referidos tributos;

a liquidez e a certeza do crédito compensado.
A LUIZACRED, com base em pareceres de seus assessores legais, não está envolvida em quaisquer outros 
processos administrativos ou judiciais, que possam afetar significativamente os resultados de suas operações.
NOTA 7  - DETALHAMENTO DE CONTAS

a) Outros Créditos - Diversos  31/12/2016 31/12/2015

Créditos Tributários (Nota 8b) .............................................................................................. 134.243 196.613
Depósitos em Garantia (Nota 6b) ....................................................................................... 54.651 50.585
Liquidações em Processamento ......................................................................................... 25.674 22.944
Valores a Receber por Pagamentos On-Line ................................................................... 21.629 22.755
Impostos e Contribuições a Compensar .......................................................................... 5.024 6.489
Outros ........................................................................................................................................... 23.841 24.876
Total .............................................................................................................................................. 265.062 324.262

b) Outros Ativos Intangíveis  31/12/2016 31/12/2015

Associação - Lojas Maia(1) ..................................................................................................... 160.000 160.000
Associação - Lojas New-Utd.(2) ........................................................................................... 48.000 48.000
Associação - Outras ................................................................................................................. 6.935 7.469
Software ....................................................................................................................................... 80 80
Total .............................................................................................................................................. 215.015 215.549

(1) Valor pago para a extensão da parceria junto ao Magazine Luiza para as Lojas Maia, firmada em 29/12/2010  
com prazo de amortização de 19 anos. A amortização acumulada é de R$ (50.526) (R$ (42.105) em 31/12/2015).
(2) Valor pago ao Magazine Luiza em 28/12/2011 pela exclusividade da exploração das Lojas New-Utd. Utilidades 
Domésticas S.A. que operava sob a marca de Baú da Felicidade. O prazo de amortização é de 18 anos e a 
amortização acumulada é de R$ (13.444) (R$ (10.778) em 31/12/2015).
c) Outras Obrigações - Diversas  31/12/2016 31/12/2015

Valores a Pagar a Sociedades Ligadas (Nota 10a)(1).................................................... 736.707 683.248
Liquidações em Processamento ......................................................................................... 25.948 35.664
Provisão para Passivos Contingentes Trabalhista e Cívil (Nota 6b) ........................ 34.854 17.364
Direito de Exclusividade - Cardif(2) .................................................................................... –.– 15.000
Outras ........................................................................................................................................... 26.775 37.780
Total .............................................................................................................................................. 824.284 789.056

(1) Refere-se a valores a pagar para a Redecard. Até setembro de 2015, esse saldo estava reconhecido na rubrica 
Outras Obrigações - Operações com Cartões de Crédito.
(2) Refere-se a direito de exclusividade na venda de produtos de seguro, cujas metas de desempenho não foram cumpridas 
pelo Magazine Luiza. Como o contrato era valido até dezembro de 2015, em março de 2016 o saldo foi liquidado.

  01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

Cartões de Crédito - Relacionamento com Estabelecimentos................................. 219.809 200.102
Anuidades ................................................................................................................................... 114.908 124.609
Comissões de Seguros ............................................................................................................ 47.844 46.776
Total .............................................................................................................................................. 382.561 371.487

e) Outras Despesas Administrativas  01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

Convênio de Rateio de Custos Comuns (Nota 10a) ..................................................... (94.686) (91.892)
Serviços de Terceiros ............................................................................................................... (81.902) (110.254)
Rateio de Custos Magazine Luiza ....................................................................................... (67.641) (109.036)
Processamento de Dados e Telecomunicações ............................................................. (61.885) (59.163)
Despesas com Serviços do Sistema Financeiro ............................................................. (19.706) (19.798)
Outras ........................................................................................................................................... (23.346) (26.564)
Total .............................................................................................................................................. (349.166) (416.707)

f) Outras Receitas Operacionais - Totalizam R$ 35.498 (R$ 32.283 de 01/01 a 31/12/2015) e estão compostas 
basicamente por Comissionamento de Operações de Crédito Pessoal (Nota 10a).
g) Outras Despesas Operacionais  01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

Comissões (*) ...........................................................................................................................  (130.678) (134.115)
Provisão para Contingências ..............................................................................................  (43.230) (23.326)
Outras .........................................................................................................................................  (68.914) (27.294)
Total ............................................................................................................................................  (242.822) (184.735)

(*) Contempla as despesas com correspondentes bancários e reembolso de despesas administrativas  
do Magazine Luiza.
NOTA 8  - TRIBUTOS

    01/01 a 01/01 a
    31/12/2016 31/12/2015

 ..........................  181.526 180.626
 Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às Alíquotas 
  Vigentes (Nota 3j) .............................................................................................................  (81.687) (75.267)
Acréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda e 

 Outras Despesas Indedutíveis Líquidas de Receitas não Tributáveis (*) ...........  (2.047) 25.805
 ....  (83.734) (49.462)

(*) Considerando os efeitos temporários trazidos pela Lei nº 13.169/15, que elevou a alíquota da contribuição social 
para 20% até 31 de Dezembro de 2018, os créditos tributários foram contabilizados com base na expectativa de sua 
realização. O efeito no resultado foi de 24.487 em 31/12/2015.
II - Despesas Tributárias - Totalizam R$ (79.171) (R$ (83.680) de 01/01 a 31/12/2015) e estão compostas 
basicamente por COFINS R$ (56.494) (R$ (60.893) de 01/01 a 31/12/2015), ISS R$ (13.493) (R$ (12.658)  
de 01/01 a 31/12/2015) e PIS R$ (9.180) (R$ (9.895) de 01/01 a 31/12/2015).
b) Tributos Diferidos
I - O saldo de Créditos Tributários e sua movimentação, estão representados por:
   
  31/12/2015   31/12/2016

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.... 172.212 (172.212) 109.217 109.217
Provisão para Passivos Contingentes ......................... 7.906 (7.189) 13.471 14.188
Outras Provisões Indedutíveis ...................................... 16.495 (10.972) 5.315 10.838
Total ....................................................................................... 196.613 (190.373) 128.003 134.243

II - A estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários existentes em 31/12/2016, de acordo 
com a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, com base no histórico de rentabilidade e em estudo 
técnico de viabilidade, são:
  Diferenças Temporárias     %

 2017 106.914 79%
 2018 7.913 6%
 2019 16.955 13%
 2020 963 1%
 2021 1.006 1%
 acima de 2021 492 0%
 Total 134.243 100%

 Valor Presente(*) 127.239
(*) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa média de captação, líquida dos efeitos tributários.
As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis macroeconômicas, taxas 
de câmbio, taxas de juros, volume de operações financeiras e tarifas de serviços, entre outros, que podem 
apresentar variações em relação aos dados e valores reais.
O lucro líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o imposto de renda e contribuição 
social em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis e a legislação fiscal pertinente, além 
de aspectos societários. Portanto, recomendamos que a evolução da realização dos créditos tributários 
decorrentes das diferenças temporárias não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros.
III - Em 31/12/2016 e 31/12/2015, não existiam créditos tributários não contabilizados.
c) Obrigações Fiscais e Previdenciárias - O saldo das Obrigações Fiscais e Previdenciárias está representado por:
    31/12/2016 31/12/2015

Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias (Nota 6b) ...............................................  51.907 46.579
Impostos e Contribuições sobre Lucros a Pagar .............................................................  10.925 2.102
Impostos e Contribuições a Recolher/Pagar ....................................................................  7.091 7.875
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido .............................  226 213
Total ................................................................................................................................................  70.149 56.769

NOTA 9  - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social - Está representado por 977.616 ações nominativas sem valor nominal, sendo 488.808 ações 
ordinárias e 488.808 ações preferenciais.
b) Dividendos - Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, 
importância não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, conforme previsto no 
Estatuto Social.
Em RCA de 30/03/2015, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 90.000, 
à razão de R$ 92,06 por ação.
Em RCA de 30/06/2015, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 14.937, 
à razão de R$ 15,28 por ação.
Em RCA de 29/12/2015, foi deliberado o pagamento de dividendos obrigatórios no montante de R$ 13.744,  
à razão de R$ 14,06 por ação.
Em RCA de 31/03/2016, foi deliberado o pagamento de dividendos obrigatórios no montante de R$ 50.377,  
à razão de R$ 51,53 por ação.
Em AGO de 29/04/2016, foi deliberado o pagamento de dividendos no montante de R$ 2.470, à razão de R$ 2,53 
por ação.
Em RCA de 30/06/2016, foi deliberado o pagamento de dividendos obrigatórios no montante de R$ 29.000,  
à razão de R$ 29,66 por ação.
Em RCA de 30/09/2016, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 22.500, 
à razão de R$ 23,02 por ação.
Em RCA de 29/12/2016, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 12.000, 
à razão de R$ 12,27 por ação.

NOTA 10  - PARTES RELACIONADAS

a) As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de 
mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade. Entre essas operações destacam-se:
  Ativos (Passivos)   Receitas (Despesas)

    01/01 a 01/01 a
  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Depósitos Interfinanceiros - 
 Itaú Unibanco S.A.(1) ...........................  Ligada (1.800.481) (1.943.288) (234.107) (269.369)

 ...   7.376 5.498 133.311 94.927
- Magazine Luiza S.A. .................................  Controladora 7.376 5.498 133.311 94.927
Valores a Receber (Pagar) de (a) 
 Sociedades Ligadas .............................   (689.595) (618.224) (188.427) (195.586)
- Itaú Unibanco S.A.(2) ..............................   3.253 4.902 23.059 32.016
- Itaú Seguros S.A........................................  Ligada (1.809) (652) 1.502 2.309
- Banco Itaucard S.A. ..................................  Controladora 12.059 12.059 –.– –.–
- Magazine Luiza S.A.(3) ...........................   33.609 48.715 (212.988) (229.911)
- Redecard S.A. .............................................  Ligada (736.707) (683.248) –.– –.–
Despesas com Serviços do Sistema 
 Financeiro .................................................   –.– –.– (18.984) (18.764)
- Itaú Unibanco S.A. ...................................   –.– –.– (18.984) (18.764)
Despesas de Aluguéis ............................   –.– –.– (3) (3)
- Itaú Seguros S.A........................................   –.– –.– (2) (2)
- Itaú Rent Administração e 
 Participação Ltda. ....................................  Ligada –.– –.– (1) (1)

(1) A carteira é composta por Depósitos Interfinanceiros, com taxa anual de 100,50% do CDI e vencimentos até 30 dias.
(2) Resultado composto por Comissionamento de Operações de Crédito Pessoal.
(3) Refere-se principalmente a reembolso de despesas administrativas (folha de pagamentos e aluguel) e despesas 
com correspondentes bancários.
Além das operações acima discriminadas, a LUIZACRED, como parte integrante do Convênio de Rateio de 
Custos Comuns de seus controladores, registrou R$ (94.686) ((R$ 91.892) de 01/01 a 31/12/2015) em Outras 
Despesas Administrativas, em função da utilização da estrutura comum.



Página 6 São Paulo, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 06/03/2017  - 14:00h  -  2º LEILÃO: 21/03/2017  - 14:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracteri
zado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 91, localizado no 9º andar do empreendimento denominado EDIFÍCIO “GALLERIA 
MOOCA”, 

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão em 06/03/2017 às 14:00 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 21/03/2017 às 14:00 horas. LOCAL: 
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA   FIDUCIANTE: CRISTIANE AGOSTINHO, 

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.802.528,41 (um milhão, oitocentos e dois mil, 
quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) 2º leilão: R$ 1.119.851,59 (um milhão, cento e dezenove mil, oitocentos e 
cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: Os interessados em participar 

OBSERVAÇÕES:

 

do de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por 

encargos condominiais, 

S eS eS eS eS exxxxx, 2, 2, 2, 2, 244444/fev/17 - /fev/17 - /fev/17 - /fev/17 - /fev/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Info.  Enfeites e Eletros

Arquivos Deslizantes,
Cadeiras, Armários,

Vasos, Abajures, TVs, Etc

Qui, 02/mar/17 - 1Qui, 02/mar/17 - 1Qui, 02/mar/17 - 1Qui, 02/mar/17 - 1Qui, 02/mar/17 - 166666hhhhh
Mat. Construção e Acabamento

Piso Inter Travado
 (800m²)

TTTTTererererer,  0,  0,  0,  0,  077777/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1616161616hhhhh
Desativação de Food Park

Containers Bar,
Chopeiras, Mesas,

Cadeiras, Utensílios, Etc

Sex, 03/mar/17 - 09h05Sex, 03/mar/17 - 09h05Sex, 03/mar/17 - 09h05Sex, 03/mar/17 - 09h05Sex, 03/mar/17 - 09h05
Equipto de Telepresença

Telepresence Cisco
CTS1300 e CTS3010

Seg, 06/mar/17 - Seg, 06/mar/17 - Seg, 06/mar/17 - Seg, 06/mar/17 - Seg, 06/mar/17 - 1212121212hhhhh
Desativação de Restaurantes

Cozinha Industrial,
Móveis, Eletrodomésticos,

Utensílios, Etc

Qui, 09/mar/17 - 12hQui, 09/mar/17 - 12hQui, 09/mar/17 - 12hQui, 09/mar/17 - 12hQui, 09/mar/17 - 12h
Games, Áudio & Vídeo e Eletros

Consoles, Jogos, Mídias
Blu-Ray, Acessórios para

Notebooks, TVs, Etc

Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 133333hhhhh
Industrial

Betoneiras, Cortadoras de
Vergalhões, Caminhões

Dumper, Etc

Qui, 09/mar/17 - 16hQui, 09/mar/17 - 16hQui, 09/mar/17 - 16hQui, 09/mar/17 - 16hQui, 09/mar/17 - 16h
Plataformas Aéreas

Plataformas Aéreas
 Genie e JLG

Qua, 08/mar/17 - 1Qua, 08/mar/17 - 1Qua, 08/mar/17 - 1Qua, 08/mar/17 - 1Qua, 08/mar/17 - 144444hhhhh
Ferramentas e Ferragens

Fechaduras, Alicates,
Martelos, Facas,

Serras, Etc

Qua, 08/mar/17 - 15hQua, 08/mar/17 - 15hQua, 08/mar/17 - 15hQua, 08/mar/17 - 15hQua, 08/mar/17 - 15h
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 177777hhhhh
Cozinha Industrial e Eletros

Fornos, Freezer,
Fogão, Lavadora,

 Tanques, Mesas, Etc

SexSexSexSexSex, , ,  ,  ,  1010101010/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 133333hhhhh
Industrial

Tratores, Ensacadora,
Envasadora Sachê, Polias

Alumínio e Ferro, Etc

SexSexSexSexSex, , ,  ,  ,  1010101010/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 144444hhhhh
Eletrodomésticos e Eletrônicos

Ares Split, Tvs, Home
Theaters, Compressores e

Aquecedores de Ar, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 15/15/15/15/15/mar/17 - 1mar/17 - 1mar/17 - 1mar/17 - 1mar/17 - 122222hhhhh
Máquinas Pesadas

Rolo Compactador de
Pneus - Marca: Tema Terra -

Modelo SP8000

Comissão do
 Leiloeiro

O arrematante pagará
ao leiloeiro 5% sobre o
valor  da arrematação.

1ª Vara Cível - Regional Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1000525-31.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ricardo Alexandre Cardoso, CPF 182.005.088-20, RG 34.133.845, 
Brasileiro, Empresário, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Marcia Misiunas Yokomizo, tendo como coexecutada Maria de Lourdes de Rocha de Souza, 
objetivando o pagamento da quantia de R$ 23.781,72 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e um reais 
e setenta e dois centavos), em janeiro/2015, representada pelos aluguéis e demais encargos do 
imóvel localizado na Rua Benedito Campos de Moraes, 118 – Vl. Anastácio, nesta Capital, conforme 
contrato de locação firmado pelas partes. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em 
03 (três) dias efetue o pagamento do valor reclamado, sob pena de penhora, advertido de que em 
caso de pagamento do valor reclamado no prazo de 03 (três) dias, os honorários advocatícios fixados 
em 10% sobre o valor do débito atualizado, serão reduzidos pela metade, advertido ainda, que 
poderá, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, embargar a execução ou reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovado o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
advogado, requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescida de 
correção monetário e juros de 1% ao mês, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2016. Eu, Elisângela Silveira, Escrevente Técnico 
Judiciário, Eu, Lídia Aparecida da Penha Teixeira, Coordenadora, assino digitalmente. 

Aos Administradores e Acionistas 
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Examinamos as demonstrações contábeis da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Instituição, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre  
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito.

A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.  
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional.

 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2017.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

DIRETORIA

Diretor Geral

MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES

Luizacred S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Contador
REGINALDO JOSÉ CAMILO
CRC - 1SP - 114.497/O-9

 - Os honorários atribuídos aos Administradores da LUIZACRED são pagos pelo controlador Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTA 11  - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) Gerenciamento de Riscos - A LUIZACRED, por intermédio da instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A., aderiu à estrutura de gerenciamento de riscos em atendimento às Resoluções do CMN: nº 3.380/06 - Risco Operacional; nº 3.464/07 - Risco de Mercado; nº 3.721/09 - Risco de Crédito e nº 4.090/12 - Risco de Liquidez. As descrições 
dessas estruturas de gerenciamento de riscos, e dos demais riscos inerentes ao negócio, estão disponibilizadas no site de Relacionamento com Investidores da instituição líder (www.itau.com.br/ri) na rota: Governança Corporativa/Gerenciamento de Riscos, que não faz parte das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS DE 01/01 A 31/12 DE 2016 E DE 2015 (Em Milhares de Reais) (Continuação)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA

Conselheiros
ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR
JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI
MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES

Diretores

ADRIANO CABRAL VOLPINI
CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR
FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA

GABRIELA RODRIGUES FERREIRA
RODRIGO LUÍS ROSA COUTO
VANESSA LOPES REISNER (*)

(*) Eleita em RCA de 12/09/2016, homologada pelo BACEN em 11/10/2016.Sede: Rua Amazonas da Silva, 27 - São Paulo - SP.

ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES
RUBENS FOGLI NETTO

Caio Fernandes Arantes
Contador CRC 1SP222767/O-3 

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA DE IMÓVEL E PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ANÍSIO 
AUGUSTO FEITOSA, , EXPEDIDO NOS AUTOS DA CARTA PRECATÓRIA 3071556-
60.2014.8.26.0021, ORIUNDA DA 1ª VARA DA COMARCA DE VINHEDO - SP, EXTRAÍDA 
DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, MOVIDA POR 
JOÃO AUGUSTO FEITOSA - ESPÓLIO E OUTROS, PROCESSO 0002921-
32.1999.8.26.0659. A DOUTORA GILSA ELENA RIOS, JUÍZA DE DIREITO DO SETOR DE 
CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES E ACIDENTES DO TRABALHO 
DA COMARCA DA CAPITAL/SP, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER que no dia 06 DE 
MARÇO DE 2017, às 14:00h no Fórum João Mendes Júnior, no local destinado às Hastas 
Públicas, nesta Capital, o Porteiro dos Auditórios levará a público pregão de venda em 1ª 
Praça, o imóvel abaixo, entregando-o a quem mais der acima da avaliação que será 
atualizada até a data de venda, de acordo com os índices oficiais, ficando desde logo 
designado o dia 20 DE MARÇO DE 2017, às 14:00h, para a realização da 2ª Praça, quando 
o imóvel será vendido a quem mais der, caso não hajam licitantes à Primeira, não sendo 
aceito lance vil, ficando pelo presente edital intimado o executado dessas designações, se 
não for ele intimado pessoalmente. IMÓVEL: 50% (cinquenta porcento) da fração ideal de 
0,9970% que corresponde a unidade autônoma CASA 02, com área útil de 143,100 m² e 
a área comum de 63,640m², já incluída a área correspondente a 01 vaga indeterminada 
de garagem, a localizar-se em terreno de utilização exclusiva das CASAS 01 e 02, 
perfazendo a área total de 206,740m², conforme descrição inserida na Certidão R.4 da 
matrícula do 232.246 do 11º CRI. Contribuinte nº 121.153.0124-1. Imóvel sob matrícula 
nº 232.246 no 11º CRI desta Capital. AVALIAÇÃO: R$ 760.000,00 (setecentos e 
sessenta mil reais) o imóvel todo, em agosto de 2015, e de R$ 380.000,00, 50% do 
imóvel. O valor da avaliação será atualizado de acordo com os índices oficiais para a data 
da praça. ÔNUS: nada consta. Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de 
julgamento sobre o bem a ser arrematado. Eventuais taxas e/ou impostos sobre o bem 
correrão por conta do arrematante. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da Lei. São Paulo, 20 de janeiro de 2017.   

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 02/03/2017  - 11:50h  -  2º LEILÃO: 16/03/2017  - 11:50h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

LEILÃO PÚBLICO Presencial e Online
IMÓVEL EDIFÍCIO 

QUATÁ,  

 
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão em 02/03/2017 às 11:50 horas e o 2º 

Leilão será realizado no dia 16/03/2017 às 11:50 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, 
São Paulo/SP. DEVEDORES   FIDUCIANTES: SÍRIO JWVER BELMENI

SÔNIA MARIA SAMPAIO 
DE SOUSA BELMENI
SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 401.084,15 (quatrocentos e um mil e oitenta e quatro reais e quinze centavos) 2º leilão: R$ 230.266,83 (duzentos e trinta 
mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO 

LEILÃO ONLINE:
OBSERVAÇÕES: O 

 

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2017

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Qual o critério que a empresa pode usar, para fazer a redução de horário 
de trabalho e de salário, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA EM LICENÇA MATERNIDADE NÃO APRESENTOU ATES-
TADO DO MÉDICO PARA A LICENÇA, APENAS ENTREGOU A CERTIDÃO 
DE NASCIMENTO, É VÁLIDA SOMENTE A CERTIDÃO?

Informamos que para recebimento de salário maternidade e 
afastamento por licença maternidade basta que tenha ocorrido o 
fato gerador parto e tenha sido emitida a certidão de nascimento, 
conforme art.343, §3º da IN INSS/PRES nº77/15.

RECEBER COMPLEMENTO COMO MEI
Funcionário recebe complemento da empresa e emite nota fiscal como 
MEI, existe base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRABALHO COM FALECIMENTO
Funcionário sofre acidente de trabalho e veio a falecer, a empresa possui 
seguro de vida. Temos que pagar indenizações à família, possuindo 
como dependente a mãe e o pai? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A FALTA INJUSTIFICADA NO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS INCIDE 
NAS FÉRIAS INDENIZADAS? 

Informamos que as faltas injustificadas no período aquisitivo 
refletem nas férias indenizadas, devendo ser observada as 
faltas do período para averiguar a quantidade de dias de férias 
indenizadas que o empregado fará jus.

RECEBIMENTO DO PRÓ-LABORE
È obrigatório ter retirada de pró-labore e recolher INSS de sócio que 
já se aposentou? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E
CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEPACO

CNPJ/MF nº 60.961.422/0001-55 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital fi cam convocados os senhores representantes das entidades associadas mencionadas no artigo 
4º do Estatuto Social do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO – SEPACO, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 15 de 
março de 2017, à Rua Vergueiro nº 4210, an  teatro (S2), Vila Mariana, São Paulo/SP, às 10h (dez horas), em 
primeira convocação, com a presença das associadas que representem, no mínimo, metade mais um do total de votos, e, 
em segunda convocação, com qualquer número dos presentes, havendo entre uma e outra o prazo de 30 (trinta) minutos, 
consoante disposição contida no artigo 11º, inciso I, letra b, do Estatuto Social, devendo ser observada a seguinte ordem 
do dia: A) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2016; B) Aprovação 
do Balanço referente ao exercício de 2016 apresentado pelo Conselho de Administração, C) Destinação do Resultado,
D) Assuntos relacionados à Incorporação do Sepaco Autogestão, como aprovação do Laudo Patrimonial e ciência do 
TAOEF – Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras, dentre outros. São Paulo, 22 de fevereiro de 2017.

SYNÉSIO BATISTA DA COSTA - Presidente do Conselho de Administração

NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem
e Escoamento Agrícola S.A.

 NIRE: 35.300.346.041 - CNPJ: 09.077.252/0001-93
Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 06/10/ 2016, às 09h00, na sede em SP/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade.
Mesa: Presidente - Motoya Hayata; Secretário -  Marcus Vinicius Menoita Nogueira.  Deliberações: (i) abertura de filial
da Companhia na cidade de Nova Maringá/MT, na Rodovia MT 160, km 1,7, Sala 01, Zona Rural, CEP 78445-000,
cuja atividade será, exclusivamente, o transporte rodoviário de cargas; Fica a Diretoria autorizada a praticar todos os
atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Formalidades legais registradas na
JUCESP nº 521.761/16-5 em 08/12/16. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem
e Escoamento Agrícola S.A.

NIRE: 35.300.346.041 - CNPJ: 09.077.252/0001-93
Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 14/04/2016, às 12h00, na sede em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalida-
de.  Mesa: Presidente - Motoya Hayata; Secretário - Marcus Vinicius Menoita Nogueira. Deliberações: Reeleição dos
membros da Diretoria, com mandato de 02  anos, a contar da presente data, ou até a AGO que examinar as demons-
trações financeiras relativas ao encerramento do exercício de 2017, o que ocorrer primeiro, os Srs. (a) Marcus Vinicius
Menoita Nogueira, RG 21.632.701-5 SSP/SP e CPF/MF 179.984.288-64, Diretor Presidente; (b) Fabiano Bardauil
Thomé, RG  23.980.338-3 SSP/SP e CPF/MF 246.338.178-76, Diretor; (c) Felipe Moreira Caram, RG 7.835.535
PCEMG/MG e CPF/MF 033.724.816-82, Diretor; (d) Motoya Hayata, RNE V251842-P CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF
218.737.908-64, Diretor; (e) Yasuyuki Hidaka,  RNE V499491-O CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF 232.774.078-96, Dire-
tor; (f) Akira Sugimasa, RNE G185058-K CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF  238.299.068-62, Diretor; (g) Teruyuki
Konishi, RNE V749283-3 CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF  234.887.748-13, Diretor; e (h) Go Yamashita, RNE  G243125-L
CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 238.681.698-22, Diretor. Os Diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos mediante a
assinatura do respectivo termo de posse, no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei
6.404/76 e declararam, individualmente e sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos
por lei especial nem terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a funções, empregos ou cargos públicos. Encerramento: Formalidades Legais registradas na
JUCESP nº 268.130/16-4 em 17/06/16. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem
e Escoamento Agrícola S.A.

NIRE: 35.300.346.041 - CNPJ: 09.077.252/0001-93
Re-ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 13/04/2016, às 10h00, na sede em SP/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalida-
de. Mesa: Presidente - Motoya Hayata; Secretário - Marcus Vinicius Menoita Nogueira. Deliberação:  Aprovada
a retificação da deliberação tomada na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 04/03/2016,
às 10h00,  arquivada na JUCESP nº 119.426/16-0, em 15/03/2016,  especificamente no que diz respeito ao
endereço da filial da Companhia, aberta na cidade de Palmas/TO, o qual foi transcrito de forma equivocada.
Dessa forma, a redação da ata acerca da deliberação ali tomada passará a ser a seguinte: “(i) após discussão,
foi aprovada, sem ressalvas, a abertura de filial da Companhia na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na
Quadra 501 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 06, Edifício Amazônia Center, 9º an-
dar, sala 905, Plano Diretor Sul, CEP 77016-002”. Ficam ratificadas as demais deliberações tomadas na referida
Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Encerramento:  Formalidades legais registradas na
JUCESP nº 182.583/16-8 em 02/05/16. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem
e Escoamento Agrícola S.A.

CNPJ/MF nº 09.077.252/0001-93 - NIRE nº 35.300.346.041
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Local, Dia e Hora: Na sede em São Paulo/SP, às 10:00hs do dia 16/03/2016. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade. Mesa: Presidente - Motoya Hayata; Secretário - Marcus Vinicius Menoita Nogueira. Delibera-
ções: Alterar o endereço da sociedade da Rua Fidêncio Ramos, 213, 3º andar, conjunto 31, Vila Olímpia, CEP
04551-010, São Paulo/SP, para a Alameda Vicente Pinzon,  51, 5° andar, conjuntos 501 e 502, Vila Olímpia, CEP
04547-130, São Paulo/SP, passando o artigo 2º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º -
A Companhia tem sua sede na cidade de São Paulo/SP, na Alameda Vicente Pinzon, 51, 5° andar, conjuntos
501 e 502, Vila Olímpia, CEP 04547-130”. Encerramento:  Formalidades legais registradas na
JUCESP nº 267.733/16-1 em 17/06/16. Flávia R Bri t to Gonçalves -  Secretár ia Geral .

NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem
e Escoamento Agrícola S.A.

NIRE: 35.300.346.041 - CNPJ: 09.077.252/0001-93
Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, hora e local: 14/04/2016, às 11h30, na sede em SP/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade.
Mesa: Presidente: Motoya Hayata; Secretário: Marcus Vinicius Menoita Nogueira. Deliberações: (i) Aprovar as contas
dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das
notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, documentos estes publicados  no DOESP e no jornal
Empresas & Negócios em 09/04/2016, os quais permanecem integralmente arquivados na sede, à disposição para con-
sultas futuras. Tendo em vista a apuração de prejuízos no exercício findo em 31/12/2015, a acionista deliberou pela
destinação de tais prejuízos à conta de prejuízos acumulados, não havendo a distribuição de dividendos. (ii) Eleger
como membros do Conselho de Administração, com mandato de 01 ano ou até a data de realização da AGO que
examinar as demonstrações financeiras relativas ao encerramento do exercício de 2016, o que ocorrer por último, o Sr.
Motoya Hayata, RNE V251842-P e CPF/MF 218.737.908-64, para Presidente do Conselho de Administração; e os
Senhores Yoshiki Miura, passaporte japonês TK1190030; Haruyuki Hattori, passaporte japonês TK8300003, ;
Marcus Vinicius Menoita Nogueira, RG 21.632.701-5  e CPF/MF 179.984.288-64, e José Carlos Martins, RG
5.589.681-9 e CPF/MF  304.880.288-68, para  membros do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de
Administração ora eleitos deverão tomar posse em seus cargos dentro de 30 dias a contar desta data, mediante assina-
tura dos respectivos termos de posse, lavrados no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, nos termos
do artigo 149 da Lei das S.A. Os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de
exercer cargos administrativos por lei especial nem terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a funções, empregos ou cargos públicos. (iii) por fim, a acionista fixou o valor da
remuneração anual global para os administradores, conforme proposta apresentada à acionista, que foi por ela
rubricada e arquivada na sede social da Companhia. Encerramento: Formalidades legais registradas na JUCESP nº
268.131/16-8 em 17/06/16. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem
e Escoamento Agrícola S.A.

NIRE: 35.300.346.041 - CNPJ: 09.077.252/0001-93
Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 01/06/2016, às 10h00, na sede em SP/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade.
Mesa: Presidente - Motoya Hayata; Secretário - Marcus Vinicius Menoita Nogueira . Deliberações: (i) aceitar o pedido
de renúncia formulado por Teruyuki Konishi RNE V749283-3 CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 234.887.748-13, ao cargo
de Diretor da Companhia, nos termos da carta de renúncia datada de 01/06/2016 e arquivada na sede da Compa-
nhia; e (ii) ratificar a nomeação de todos os membros da Diretoria, cuja composição passa a ser a seguinte: (a) Marcus
Vinicius Menoita Nogueira, RG 21.632.701-5 SSP/SP e CPF/MF  179.984.288-64,  Diretor Presidente; (b) Fabiano
Bardauil Thomé, RG 23.980.338-3 SSP/SP e CPF/MF 246.338.178-76, Diretor; (c) Felipe Moreira Caram, RG MG-
7.835.535 PCEMG/MG e CPF/MF 033.724.816-82,  Diretor; (d) Motoya Hayata, RNE V251842-P CGPI/DIREX/DPF e
CPF/MF  218.737.908-64, Diretor; (e) Yasuyuki Hidaka, RNE V499491-O CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF 232.774.078-
96, Diretor; (f) Akira Sugimasa, RNE G185058-K CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF 238.299.068-62, Diretor; e (g) Go
Yamashita, RNE G243125-L CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF 238.681.698-22,  Diretor, sendo todos eleitos para man-
dato de 02 anos a contar de 14/04/2016, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em
14/04/2016, atualmente em fase de registro na JUCESP. Encerramento: Formalidades Legais registrada na JUCESP
nº 272.933/16-8 em 24/06/16. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Âmbar Energia Ltda.
 CNPJ/MF Nº 01.645.009/0001-12

Extrato de Alteração do Contrato Social
J&F Investimentos S.A. e Futura Venture Capital Participações Ltda., únicos sócios de Âmbar Energia Ltda. inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 01.645.009/0001-12 (“Sociedade”), por meio da 52ª alteração de contrato social, deliberaram reduzir o 
capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, em R$ 33.513.000,00, de R$ 2.159.796.521,00 para R$ 
2.126.283.521,00, por julgá-lo excessivo em relação ao objeto social. Nos termos e para os fins das disposições constantes 
no artigo 1.084 do Código Civil, é efetuada a publicação do presente extrato para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

ROHDE E SCHWARZ DO BRASIL LTDA. torna público que requereu na SVMA a Renovação
da Licença de Operação para Fabricação de Equipamentos Transmissores de Comuni-
cação, Peças e Acessórios, sito à Avenida Sargento Lourival Alves de Souza, nº 161.
Campo Grande. São Paulo/SP.
NAZAPACK EMBALAGENS LTDA. torna público que requereu na SVMA a Licença
Prévia e de Instalação para Fabricação de Produtos de Pastas Celulósicas, Papel,
Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado não especificado anteriormente, sito à Rua
Dom Lucas Obes, nº 1054/1018. Ipiranga. São Paulo/SP.

Refinaria Nacional de Sal S.A.
CNPJ/MF. nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 27/04/2016
Data, Hora e Local: 27/4/16, às 9 hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital. 
Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 15, 16 e 17/03/16. Presença: 
acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata 
na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1. aprovar o relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31/12/15, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 14/4/16, 
tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações 
insertas nos mesmos jornais, nos dias 15, 16 e 17/3/16; 2. fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais 
a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; 3. Outros assuntos: Com a aprovação de 
todos os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens 
e também a gratidão da sociedade e de seus acionistas ao ex-diretor Luis Eduardo de Moraes Giorgi, falecido em 
14/6/15, pelos relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. SP, 27/4/16. Assinaturas: 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo 
Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade 
de Participações Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari e Isabela Pagliari; Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Begônias Participações Ltda, por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos 
Participações Ltda., por procuração Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Embalagens Americana 
Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos e Participações 
Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Nenúfares Participações Sociedade Anônima, por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., Roberto 
Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., por Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. SP, 27/4/16. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente; Antonio Carlos 
de Sant’Anna - Secretário; Jucesp nº 516.628/16-1 em 01/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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A estimativa é que o acordo reduza os custos das 
operações comerciais em 14,3% em média e gere 
US$ 1 trilhão de comércio por ano. Desse total, 

US$ 730 bilhões serão gerados em países em desenvol-
vimento.

Segundo o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, os 
procedimentos e os custos são maiores em países em 
desenvolvimento. “Nestes países há mais espaço para 
cortar custos e ganhar com a racionalização de proce-
dimentos, com mais transparência e menos burocracia”, 
disse Azevêdo. O Acordo de Facilitação de Comércio 
(AFC) foi negociado na Conferência Ministerial da OMC 
em Bali em 2013. 

O AFC busca agilizar o processamento de mercadorias 
nas fronteiras. Sua entrada em vigor abre uma nova fase 
para reformas que simplifi cam e desburocratizam o co-
mércio em todo o mundo, gerando impacto signifi cativo 
para os fl uxos de comércio exterior, explicou a OMC. O 
Brasil ratifi cou o AFC em março de 2016 e, portanto, faz 
parte do grupo inicial de 110 membros que garantiu a 
entrada em vigor do acordo.

Segundo a OMC, todos os setores se benefi ciam do 
acordo. “Alguns, em particular, podem obter ganhos 
signifi cativos, especialmente aqueles que dependem 
de agilidade adicional nas fronteiras, o que é o caso de 
produtos perecíveis (alimentos em geral, medicamentos) 
e produtos sensíveis à mudança de estações (setor de 
calçados, segmentos da moda)".

“De forma geral, empresas que dependem de insu-
mos importados também ganham com a maior agi-

Uma nova fase para reformas que simplifi cam e desburocratizam o comércio em todo o mundo,
gerando impacto signifi cativo para os fl uxos de comércio exterior, segundo a OMC.

Entra em vigor acordo global que pode 
gerar US$ 1 trilhão de comércio por ano
Um acordo global para agilizar 
o comércio exterior entrou em 
vigor ontem (22). De acordo com 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), 110 países, o que equivale 
a dois terços dos membros do 
organismo, confi rmaram a adesão ao 
Acordo de Facilitação de Comércio 
(AFC), número necessário para que 
entre em vigor

Ilustração/Divulgação

lidade e previsibilidade nas transações comerciais, 
além da redução de custos nas aduanas. Também 
ganham empresas integradas em cadeias globais 
de valor, ou com poten-
cial para participar mais 
intensamente de fluxos 
globais de comércio”, 
acrescentou a OMC.

De acordo com a OMC, 
o AFC deve reduzir o 
tempo dos trâmites de 
exportação em até dois 
dias. Para as importa-
ções, a redução será de 
até um dia e meio. Isso 
representa uma redução 
de 91% e 47% respecti-
vamente em relação ao tempo médio gasto nesses 
procedimentos.

A OMC acrescentou que 
ao facilitar os trâmites 
aduaneiros, a implementa-
ção do AFC também deve 
ajudar novas empresas 
a participar no comércio 
exterior. 

Segundo a OMC, esti-
mativas mostram que o 
número de exportadores 
nos países em desenvolvi-
mento pode aumentar em 
até 20% quando o acordo 

Acesso à informação: • O AFC estabelece a publicação das 
informações específi cas relacionadas às exigências para a 
importação e a exportação (procedimentos, formulários, 
documentos, alíquotas, taxas, regras para classifi cação 
aduaneira, entre outros). Estas informações devem ser 
fornecidas na internet se possível. Os países também 
devem estabelecer pontos focais para esclarecer dúvidas 
e, de preferência, não devem cobrar os usuários por este 
serviço.

Consultas prévias:•  O acordo também prevê que os países 
tenham um canal de diálogo com importadores, exporta-
dores e outras partes interessadas para discutir propostas 
de normas relacionadas à liberação e ao desembaraço de 
mercadorias, assim como sobre a adoção de novas regras 
no setor aduaneiro.

Pagamento eletrônico:•  O acordo encoraja a utilização 
de meios de pagamento eletrônico para o pagamento de 
taxas e encargos aduaneiros.

Processamento pré-chegada:•  O acordo exige que 
os países adotem procedimentos que permitam o pro-
cessamento de documentação das mercadorias antes de 
sua chegada às aduanas, visando a acelerar sua liberação 
quando chegarem.

Coordenação de órgãos aduaneiros:•  O acordo prevê 
a coordenação e troca de informações entre os órgãos 

envolvidos no desembaraço de uma mercadoria, evitan-
do duplicidade e atrasos. O acordo também estabelece 
a coordenação entre autoridades aduaneiras de dois 
países que compartilhem fronteira. Isto pode incluir, por 
exemplo, alinhamento dos horários de funcionamento das 
aduanas, compartilhamento de instalações, alinhamento 
de procedimentos e controles conjuntos.

Janela única:•  O acordo prevê que, tanto quanto pos-
sível, os países estabeleçam um canal único para que 
as empresas apresentem a documentação exigida nos 
trâmites comerciais, evitando que a mesma informação 
tenha que ser submetida a diferentes autoridades de 
governo. Esta "janela única" deve ser informatizada 
(ABr).

Medidas previstas no Acordo de 
Facilitação de Comércio (AFC)

estiver plenamente implementado. O AFC prevê que 
países em desenvolvimento e com menor desenvolvi-

mento relativo possam de-
fi nir seus cronogramas de 
implementação de acordo 
com sua capacidade e 
necessidades. Os países 
mais vulneráveis também 
poderão acessar os re-
cursos necessários para 
cumprir com as reformas 
do acordo. A OMC criou o 
chamado "Mecanismo do 
Acordo de Facilitação de 
Comércio" para conectar 
doadores e benefi ciários, 
divulgar informações e 

facilitar parceiras.

Além do Brasil, mais de 100 outros membros da OMC 
ratifi caram o Acordo de Facilitação de Comércio, como 
Estados Unidos,  a União Europeia, China,  o Paraguai, 
Uruguai, México, Peru, a  Coreia, Turquia, Índia, Rússia 
e o  Chile. Para Azevêdo, a tendência que o apoio ao 
acordo “cresça ainda mais, à medida que as reformas 
previstas nele sejam efetivamente implementadas e 
as vantagens se tornem ainda mais evidentes”.

“Representantes de todas as tendências políticas 
concordam que a burocracia ao comércio não é um bom 
negócio. Signifi ca um peso desnecessário nos ombros 
dos empresários, aumenta os custos para o consumi-
dor fi nal e faz com que o governo aloque recursos de 
forma inefi ciente, explicou.  “Essa lógica econômica 
fez com que mais de 110 países, incluindo os EUA, 
ratifi cassem o Acordo de Facilitação de Comércio da 
OMC”, acrescentou o diretor-geral da entidade, ques-
tionado sobre o discurso protecionista do presidente 
americano Donald Trump (ABr).

Diretor Geral da OMC, Roberto Azevêdo.
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Esta quinta, o vigésimo oitavo dia da lunação pode trazer difi culdades como preocupações, insônias e aborrecimen-
tos. A Lua fi ca fora de curso durante toda a manhã até ingressar em Aquário no início da tarde desta quinta-feira. 
Com isso podem surgir alguns contratempos até a metade do dia. É bom que não se espere demais de situações que 
podem não dar em nada. De tarde com a Lua em Aquário, o astral vai fi car mais aberto, extrovertido e amigável. 
Como estamos nos aproximando do carnaval, estaremos mais abertos para atividades diferentes e o contato com os 
grupos. Mercúrio em harmonia com Saturno deixa todo mundo mais prudente e responsável.
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Devido a um sentimento de afl ição 
os problemas tendem a parecer 
maiores e de difícil solução. Uma 
atitude temperamental causa crises 
no relacionamento amoroso, por isso 
controle-se. Avalie agora se vale 
a pena ainda resgatar uma antiga 
relação. 62/762 – Vermelho.

Com a Lua minguante plena em 
Aquário a manhã será de astral 
acelerado, com a mente rápida para 
encontrar soluções ágeis. Logo irá 
receber algum benefício a mais na-
quilo que estiver realizando. O fi nal 
do dia será de sobrecarga de deveres 
e obrigações. 48/448 – Azul.

O dia não é bom para especular, mas 
sim para ser objetivo e valorizar a 
verdade. Use a boa disposição social 
que melhora a vida sexual e garante 
bons momentos. A boa organização 
mental e a concentração se ampliam 
podendo colocar projetos de vida em 
ação. 52/552 – Amarelo.

Bom dia para tudo que necessite de 
criação mental aulas, leituras textos 
e lidar com documentos e papéis 
em geral. Vai obter conhecimentos 
e aprender coisas novas e pode 
ter lucros e satisfação amorosa. 
Concentre-se naquilo que acredita 
e realizará seus desejos. 55/555 – 
Branco.

É necessário evitar resolver situa-
ções envolvendo o lar ou trabalho. 
Haverá a sensação de que está tudo 
nos conformes e caminhando bem 
melhor no fi nal do dia. Um aspecto 
negativo pode tirar o foco para as 
questões objetivas neste fi nal de lua 
minguante. 76/476 – Amarelo.

Mercúrio em harmonia com Sa-
turno deixa todo mundo mais 
prudente e responsável. Ao fi m 
da tarde, entendimento facilitado 
nas comunicações. Amplia-se a 
preocupação com o bem-estar 
coletivo com a Lua em Aquário a 
tarde. 58/258 – Azul. 

Aproveite esta quinta-feira é um dia 
para viver bom momento no sexo. 
Muita vontade de amar e manter 
contatos sociais intensos e felizes. 
Faça uma revisão de suas condições 
materiais, evite os gastos exagerados 
e só faça negócios importantes e 
decisivos. 31/831 – Vermelho.

As obrigações fi cam mais presen-
tes perto da meia-noite e tendem 
a tornar o astral mais pesado e o 
semblante mais sério. Ao fi m da 
tarde, entendimento facilitado nas 
comunicações. Mantenha a calma 
para evitar enganos naquilo que 
requeira mais atenção. 71/771 - 
Branco

Evite tratar o que é mais importan-
te e prático, use a intuição e terá 
soluções. A organização começa na 
sua mente, pense positivamente e 
encontrará seu caminho. Mercúrio 
em harmonia com Saturno deixa todo 
mundo mais prudente e responsável. 
80/880 – Marrom.

Um bom momento à tarde para cui-
dar da saúde e iniciar tratamento. 
Terá motivação para entrar em ação 
usando o seu talento, sem falar mui-
to, mas agindo imediatamente para 
encontrar soluções. Sobrecarga de 
deveres e obrigações a mais no fi nal 
da noite. 59/159 – Branco.

Lua em Aquário torna a tarde de um 
astral acelerado, com a mente rápida 
para encontrar soluções ágeis. Bom 
dia para tudo que necessite de 
criação mental. Pode haver enganos 
naquilo que requeira mais atenção. 
Começa um período novo após o 
aniversário. 97/497 – Azul.

Se de manhã há falta de concentra-
ção no fi nal do dia será ótimo para 
a meditação e inspiração. Procure 
manter um bom contato com as 
pessoas com quem convive, evitando 
desentendimento sentimental. Valo-
rize a verdade e evite o preconceito. 
98/798 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 23 de Fevereiro de 2017. Dia de São Policarpo, São 
Sereno, São Romano, Santa Marta, e Dia do Anjo Vehuel, cuja 
virtude é a inteligência. Hoje aniversaria o ator Peter Fonda que  
chega aos 78 anos, o guitarrista Johnny Winter que nasceu em 
1955 e o ator Alexandre Borges que chega aos 51 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é muito ativo e dinâmico e 
pode ter sucesso através de parcerias. Tem boas ideias que geram 
recursos financeiros, sabe fazer bons contatos que o levam a lucrar. 
Sabe combinar negócios com prazer, tem facilidade para relacionar-
se em vários círculos sociais. Quando não tem retorno financeiro 
ou incentivo pode abandonar seus projetos e ir atrás de outras 
oportunidades. É versátil, generoso e empreendedor; habilidoso 
para vender novas ideias ou causas nas quais acredita.

Simpatias que funcionam

Dicionário dos sonhos
TUBARÃO - A mensagem muda de signifi cado de 
acordo com o que aconteceu entre você e o tubarão 
no seu sonho. Quando vence um tubarão depois de 
uma luta, terá sorte em seus projetos. Mas se perde, 
os prejuízos em sua vida serão enormes. Números da 
sorte: 07, 13, 27, 33, 39 e 43.
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ra que une
torcidas no
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Especiali-
dade do

escoteiro

Os que
estão aqui

(pron.)
Nem, em

inglês

São ridícu-
las, segun-
do Fernan-
do Pessoa

Veículos
como o da
Cinderela

(Lit.)

Oscar Ro-
berto (?),
ex-árbitro
de futebol

"O Som Ao
(?)", filme 
pernam-
bucano

Construção 
separatista
de Israel na
Palestina

Tchau, em
inglês

Aquele que
ri do esfar-

rapado
(dito)

Bolinha de
(?), brin-
cadeira
infantil

Diretor da
fundação

Gol de
Letra

Vítima do
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mate, no
xadrez

Divisão
dos volu-
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ciclopédia
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que com-

bate a
gripe

Em + as

Flores tra-
dicionais
do buquê

Di (?): o
Pintor das
Mulatas

Trago 
(de bebida)
Foco da
revisão

Meio de 
arrecada-

ção de
dinheiro
para a

formatura

O desenho típico de
tatuagensConquista

da Seleção na primei-
ra Copa do México, em
21/6/1970

(Brasil 
4x1 Itália)

Adversário
da polícia
no conflito
em favelas

Primeiro 
tempero da
civilização

Contrastar

Diz-se do 
jornalismo

chapa-
branca

Tecido de
cortinas
Operação
policial

"Novo", em 
"neoliberal"
Um dos 7 
Anões (Lit.)

Região 
de águas 
cristalinas,
é destino
de casais
em lua de

mel

"(?) Is
the New

Black", sé-
rie dos EUA
Frequente

alvo de 
preconcei-
to regional
no Brasil

Fator linguístico que
ajudou a popularizar
as profecias de Nos-

tradamus

Órgão de 
locomoção
e alimen-

tação do polvoCeará (sigla)

Cobra peçonhenta 
com um chocalho
na ponta da cauda

Religiosos com fervor
excessivo que impõem
suas crenças de forma
agressiva e irracional

Tomba
Levar

(alimento)
ao forno

3/bye — nor. 4/voal. 5/godói. 6/orange. 15/estilo hermético.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Não fi car sem trabalho: Numa segunda, quarta e 
sexta-feira vá até um lugar de sua casa que consiga olhar 
para o céu, erga os braços, olhe para ele e coloque toda 
a sua fé nestas palavras: Meus caminhos vão se abrir 
e arrumarei um emprego logo. Essa simpatia precisa 
ser feita ás 18h em ponto. Ofereça uma oração de sua 
devoção a São José, protetor dos trabalhadores.

Obra da exposição Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna.

A exposição Anita Malfatti: 100 
anos de arte moderna inclui pin-
turas e desenhos que pontuam 
diversos momentos da produção 
desta artista, sempre sensível às 
tendências artísticas a sua volta. 
Para além do belíssimo conjunto 

expressionista que a consagrou 
como estopim do modernismo 
brasileiro, a mostra apresenta 
paisagens e retratos de períodos 
posteriores, como as refinadas 
pinturas naturalistas das déca-
das de 1920 e 1930, e aquelas 

mais próximas à cultura popular, 
presente nos trabalhos dos anos 
1940 e 1950.

Serviço: MAM (Museu de Arte Moderna de São Pau-
lo), Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 3, Ibirapuera, 
tel. 5085-1300. De terça a domingo das 10h às 18h. 
Ingresso: R$ 6, gratuito aos sábados. Até 30/04.

Cena de “Tirando os pés do Chão”.

O espetáculo “Tirando os pés do Chão” traz uma 
linguagem híbrida constituída por técnicas 
circenses, aliadas ao teatro, a música e dança, 

que permite ao público ter empatia com os artistas o 
tempo todo. A peça é inspirada no livro “Myrna - Não 
se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo”, que reúne 
cartas de uma coluna de aconselhamento sentimental 
publicadas no Diário da Noite, na década de 50, assi-
nadas por Myrna, pseudônimo de Nelson Rodrigues. 
Coreografias: Erica Rodrigues. Intérpretes: Beatriz 
Evrard, Celso Reeks, Erica Rodrigues, Gian Mellone, 
Letícia Doretto e Marco Vettore.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sextas 
e sábados às 21h30 e domingos às 20h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 40. Até 05/03.

O espetáculo “O Mágico de Oz” 
foi baseado na obra original de 
Lian Frank Baum

A peça conta a estória de Doroty, 
uma garotinha que se perde no 
Mundo de Oz e para conseguir 

o caminho de volta para a casa pre-
cisa encontrar o Grande Mágico de 
Oz. Com a ajuda da Bruxa do Norte, 
Doroty começa a sua procura no ca-
minho até o Castelo do Mágico, onde 
muita coisa acontece. Ela conhece 
seus três inseparáveis amigos: O 
Espantalho, O Homem de Lata e o 

Leão, que ajudam a menina a atingir 
seus objetivos. Com Mariana Ribeiro, 
Ruben Espinoza, Cibelle de Martin, 
Rebecca Etiene, Luciano Brandão e 
Fernando Lyra Jr.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, 
Bela Vista, tel. 3289-2358. Domingos às 17h30. Ingresso: 
R$ 40. Até 26/03.

Mundo de Oz
Divulgação

BRANDURA

Insignifi cante é o pingo d'água, todavia, com o tempo, traça um 
caminho no corpo duro da pedra. Humilde é a semente, entretanto, 
germina com fi rmeza e produz a espiga que enriquece o celeiro.

Frágil é a fl or, contudo, resiste à ventania, garantindo a colheita 
farta. Minúscula é a formiga, mas edifi ca, à força de perseverança, 
complicadas cidades subterrâneas. Submissa é a argila, no entanto, 
com o auxílio do oleiro, transforma-se em vaso precioso. Branda é a 
veste física, que um simples alfi nete atravessa, todavia suporta vicis-
situdes incontáveis e sustenta o templo do Espírito em aprendizado, 
por dezenas de lustros, repletos de necessidades e padecimentos 
morais. O verdadeiro progresso prescinde da violência.

Tudo é serenidade e seqüência na evolução. Aprendamos com a 
Natureza e adotemos a brandura por diretriz de nossas realizações 
para a vida mais alta, mas não a brandura que se acomoda com a 
inércia, com a perturbação e com o mal e sim aquela que se baseia 
na paciência construtiva, que trabalha incessantemente e persiste no 
melhor a fazer, ultrapassando os obstáculos que a ignorância lhe atira 
à estrada e superando os percalços da luta, a sustentar-se no serviço 
que não esmorece e na esperança fi el que confi a, sem desânimo, na 
vitória fi nal do bem.

André Luiz (De "Caridade", de Francisco Cândido Xavier - Espí-
ritos Diversos).

Dança
Divulgação
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: RAFAEL LEITE CORDEIRO, profi ssão: assistente de compras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 28/07/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto Barbosa Cordeiro e de Rosana 
de Almeida Leite. A pretendente: KARINA CRISTINA BERNARDES, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 15/02/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Aparecida Bernardes.

O pretendente: JAMIL LUIS FELIZARDO MOURAD, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 31/01/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mohamed Ali Mourad e de Vera Lucia Felizardo. 
A pretendente: ELEONARA SANTOS ROCHA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Candiba - BA, nascido aos: 01/05/1988, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Osvaldino Messias Rocha e de Leonor Lima Santos Rocha.

O pretendente: WAGNER AUGUSTO DE SOUSA, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 27/08/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Euripedes de Sousa e de Beatriz Salete de Sousa. A 
pretendente: ANA ALBERTA CANTEIRO, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Ponta Porã - MS, nascido aos: 15/11/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Dionizio Canteiro e de Elza Ramos Canteiro.

O pretendente: ALIANDER FILGUEIRAS DA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jaru - RO, nascido aos: 23/05/1987, residente e domiciliado, 
fi lho de Aparecido Modesto da Silva e de Leia Filgueiras da Silva. A pretendente: DÉBORA 
TOGNETTI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 15/10/1989, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de João Tognetti e de Elizabeth Rosa da Silva Tognetti.

O pretendente: EDUARDO SILVA MENESES, profi ssão: administrador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 04/11/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Joseneide Silva Meneses. A pretendente: RENILZA DA 
SILVA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Buritirama - BA, nascido aos: 15/03/1991, residente e domiciliada nesta Capital - SP, 
fi lha de Eraldo Marques dos Santos e de Silvina da Silva dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE LUIZ INACIO, profi ssão: vidraceiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 18/05/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo José Inacio e de Maria Lucia da Silva. 
A pretendente: JACQUELINE BARROS PINHEIRO LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/04/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Geova Pinheiro Lima e de Edna Barros de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ MAURICIO DA CUNHA JUNIOR, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido 
aos: 11/01/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Mauricio 
da Cunha e de Maria Aparecida Rodrigues da Cunha. A pretendente: ARIANA CARO-
LINA DE MELO EULALIO, profi ssão: operadora de telemarkentg, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 13/05/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Carlos Eulalio e de Aurea Elias de Melo Eulalio.

O pretendente: ALEXANDRE ARAÚJO DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarujá - SP, nascido aos: 11/12/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Ednaldo Silva Santos e de Raimunda Araújo de Sousa. A 
pretendente: RAIANA LOPES DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente de farmácia, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 02/01/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Moacir Rodrigues de Oliveira e de Irma Nunes Lopes.

O pretendente: ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Mombaça - CE, nascido aos: 13/06/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Fereira da Silva e de Maria Socorro 
Sandes da Silva. A pretendente: ANA CAROLINE DE SOUSA NASCIMENTO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Fortaleza - CE, nascido aos: 15/05/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geová Pinheiro do Nascimento e 
de Antonia Erivânia de Sousa Nascimento.

O pretendente: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Ribeirão Pires - SP, nascido aos: 23/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ferreira dos Santos e de 
Aparecida Pereira dos Santos. A pretendente: HELOÍSA ALESSIO DE AGUIAR, profi ssão: 
fotógrafa, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos - SP, nascido aos: 29/06/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Virgilio Alexandre Nunes de Aguiar 
e de Edna Maria Alessio Aguiar.

O pretendente: ALEXANDRE SANDOR DE CASTRO COSTA, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, nascido aos: 07/01/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sabino Rodrigues Costa e de Ma-
ria de Fatima Sandor de Castro Costa. A pretendente: JULIANA TSIZURU MIASHIRO, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, 
nascido aos: 26/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osvaldo 
Iassunobu Miashiro e de Tsuneko Higa Miashiro.

O pretendente: CAIO SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 
09/10/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Antonio Rodri-
gues de Oliveira e de Eunice Nogueira da Silva Oliveira. A pretendente: GRACE KELLY 
MORAES, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Guarulhos - SP, nascido aos: 05/01/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Dirceu Moraes e de Cláudia Aparecida Pedroso Moraes.

O pretendente: RENATO FABIANO DE OLIVEIRA, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 11/11/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Ecio Florentino de Oliveira e de Kathia Fabiano de Oliveira. 
A pretendente: ELIANA DE SOUZA CARDOSO, profi ssão: neuropsicóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 27/07/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Nilton Cardoso e de Miriam de Souza Cardoso.

O pretendente: JOÃO AILTON BEZERRA ALVES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Araripina - PE, nascido aos: 25/02/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Valdimiro Alves dos Santos e de Maria Bezerra de Oliveira. A 
pretendente: RITA DE CASSIA BENEDITO, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 04/02/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Rute Benedito.

O pretendente: JONES OSAMU IVAHARA, profi ssão: gerente de operação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 12/08/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Isamu Ivahara e de Edna Yukiko Matsuda 
Ivahara. A pretendente: CINTIA AKEMI KOHARI, profi ssão: coordenadora de controla-
doria, estado civil: solteira, naturalidade: em Dourado - MS, nascido aos: 20/04/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Hiroyuki Kohari e de Clara 
Chizue Kohari.

O pretendente: ALTMAR ALVES MARTINS, profi ssão: médico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Lorena - SP, nascido aos: 26/03/1958, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Altino Bazilio Martins e de Maria Apparecida Alves Martins. 
A pretendente: JUSSARA PEREIRA DE LIMA, profi ssão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, nascido aos: 14/05/1971, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luciano Gualberto de Lima e de Deise 
Pereira de Lima.

O pretendente: PAULO CESAR NOGUEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Jundiaí - SP, nascido aos: 24/07/1964, residente e domiciliado neste 
Subdistrio - SP, fi lho de Carlos Casemiro Nogueira e de Maria Dolores Vincoletto Nogueira. 
A pretendente: LEONI PEREIRA ALVES, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 29/07/1966, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Laerte Lazaro Alves e de Cleonice Pereira Alves.

O pretendente: FABRÍCIO MENDES SERRÃO CAPUTO, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santos - SP, nascido aos: 13/06/1980, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Giovanni Caputo e de Marise Mendes Serrão Caputo. 
A pretendente: RENATA OROCINI MAZZUCA, profi ssão: administradora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 20/06/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Mazzuca e de Zilda Maria 
Orocini Mazzuca.

O pretendente: MÁSPOLE MARTINS FILHO, profi ssão: agricultor rural, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ouro Verde de Minas - MG, nascido aos: 30/08/1986, residente 
e domiciliado Comarca de Téofi lo Otoni, fi lho de Maspole Martins Costa e de Luzmarina 
Rodrigues Xavier Martins. A pretendente: MARIA PAULA NEVES ALVES, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 11/01/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ernesto Rodrigues Alves e de 
Dinete Souza Neves Alves.

O pretendente: FÁBIO DE FREITAS FARIA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 22/05/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Gentil Faria e de Maria José de Freitas Faria. A pretendente: 
DANIELA YURI TIBA, profi ssão: analista de marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Bernardo do Campo - SP, nascido aos: 10/07/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Toshiyuki Tiba e de Sueli Erica Tiba.

O pretendente: MARCELO MENDONÇA MARCHI, profissão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 01/02/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Carmo Marchi Filho e de 
Maria Cecilia Almeida Mendonça Marchi. A pretendente: MARCELA SAMANTHA 
ZANOTTI DA SILVA DIAS, profissão: representante comercial, estado civil: sol-
teira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 05/12/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Celso da Silva Dias e de 
Edelcira Zanotti Dias.

O pretendente: RICHARD LULA LUBLANSKI, profi ssão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 03/06/1952, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Mieczyslaw Lula Lublanski e de Czeslawa Mirowicz. A pre-
tendente: MARLENE DE CASTRO RODRIGUES FILHA, profi ssão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 23/08/1956, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ostange de Castro Rodrigues e de Marlene 
de Castro Rodrigues.

O pretendente: MARCELO ANTONIO SUDARIO, profi ssão: funcionário público de 
educaçã, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 
02/07/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Sudario Filho 
e de Maria do Carmo Fachini Sudario. A pretendente: RAQUEL MARIA DE ABREU, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: desta Capital - SP, nascido 
aos: 13/07/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nazareno de 
Abreu e de Sonia Maria de Abreu.

O pretendente: ANTONIO CARLOS MOREIRA SANTOS, profi ssão: empresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Luis - MA, nascido aos: 01/01/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Nascimento Santos e de Maria do 
Livramento Moreira Santos. A pretendente: BEATRIZ CÁSSIA DE OLIVEIRA PEDROTTI, 
profi ssão: publicitária, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
01/04/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudinei Pedrotti 
Júnior e de Rita de Cássia Oliveira Pedrotti.

O pretendente: GERSON DOS REIS, profi ssão: estalador de som automotivo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 14/04/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Antonio dos Reis e de Rita Filomena 
de Campos dos Reis. A pretendente: SABRINA VIVIANE ABREU PEREIRA, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha 
- SP, nascido aos: 21/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Adilson Antonio Pereira e de Valquiria de Abreu Teixeira.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DE SOUZA GIANNETTI, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 23/12/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reinaldo Giannetti e de Maria Angelica de 
Souza Giannetti. A pretendente: NATHÁLIA COSTA DA SILVA, profi ssão: coordenadora 
de monitores, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cachoeirinha - SP, nascido 
aos: 18/09/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de New Armstrong 
Costa da Silva e de Aritana Costa da Silva.
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O pretendente: ADALBERTO CARLOS SOUZA, solteiro, recepcionista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 09/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Maria de Lourdes Souza. O pretendente: EDISON BENE, solteiro, aposentado, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 11/11/1955, residente e domiciliado na Vila Prudente, São 
Paulo - SP, fi lho de Miguel Bene e de Delta Fernandes Bene.

O pretendente: HELDER PERO REZEI, solteiro, desenvolvedor de software, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 06/09/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Sergio Pimentel Rezei e de Aparecida Fatima Nascimento Rezei. A pretendente: MICHELLY 
WAQUIL DA SILVA, solteira, supervisora fi nanceira, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 10/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio da 
Silva e de Luci Mary Umbelina da Fonseca da Silva.

O pretendente: RODRIGO JÚLIO DAVID SILVA, solteiro, autônomo, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 07/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Francisco Carlos Lopes da Silva e de Marcia Aguiar David. A pretendente: ANDRESSA 
APARECIDA BISPO VIEIRA, solteira, gerente de loja, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 01/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco da Silva 
Vieira e de Maria Leticia Bispo Vieira.

O pretendente: DIEGO ANDÓ DE FREITAS, solteiro, publicitário, natural de Jundiaí - SP, 
nascido em 13/12/1984, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, fi lho de 
Marcos Antonio Lopes de Freitas e de Margarete Andó de Freitas. A pretendente: KARINA 
AÇAKURA, solteira, funcionária pública federal, natural de São Paulo - SP, nascida em 
12/03/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oswaldo Eiti Açakura 
e de Maria Conceição Açakura.

O pretendente: FÁBIO LUÍS ZANQUETTA, solteiro, engenheiro, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 02/03/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Si-
nezio Zanquetta e de Cecilia Lourdes Zanquetta. A pretendente: VANESSA CAMUNHAS 
PIRES, solteira, publicitária, natural de Jundiaí - SP, nascida em 02/02/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ariovaldo Pavan Pires e de Sonia Aparecida 
Camunhas Pires.

O pretendente: MARCELO PONCIANO DA SILVA, solteiro, professor, natural de Santo 
André - SP, nascido em 14/07/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Elias Ponciano da Silva e de Cesarina Paz Cidrão. A pretendente: SHEILA MARQUES 
MARRINHAS, divorciada, funcionária pública, natural de São Bernardo do Campo - SP, 
nascida em 27/06/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Marques 
Marrinhas e de Maria de Fátima Marrinhas.

O pretendente: DIOGO GIMENEZ FABRICIO, divorciado, empresário, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 02/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aluisio 
Carlos Fabricio Junior e de Helena Gimenez Fabricio. A pretendente: PIETRA GRASEL, 
divorciada, administradora, natural de Itapiranga - SC, nascida em 07/12/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Auri Grasel e de Marlene Teresinha Grasel.

O pretendente: ABIODUN OLUSEYI ABIDOYE, solteiro, autônomo, natural da Nigéria, 
nascido em 20/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jacob 
Abidoye e de Rachel M. Abidoye. A pretendente: ROSECLAIR LAUREANO, solteira, aux. 
de departamento pessoal, natural de São Paulo - SP, nascida em 01/08/1969, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mauro Laureano e de Ruth da Silva Laureano.

O pretendente: PHELIPPE DA SILVA OLIVEIRA, solteiro, analista de sinistro saúde, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 27/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Levy Carmo de Oliveira e de Valdeni da Silva Oliveira. A pretendente: MICHELY 
SILVA RIBEIRO, solteira, caixa, natural de São Paulo - SP, nascida em 12/03/1987, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Willian Aparecido Ribeiro e de Maria 
Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: TEDDY DEL VACCHIO, solteiro, gerente de vendas, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 02/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Biagio Geraldo Del Vacchio e de Christiane Heldke Ceringas Del Vacchio. A pretendente: 
PRISCILA PALMAS PORTES, solteira, engenheira eletricista, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 06/09/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Portes 
e de Neide Palma Portes.

O pretendente: FILIPE JOSÉ PINHEIRO, solteiro, vendedor, natural de Joinville - SC, nascido 
em 29/03/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Davi Pinheiro 
e de Raquel Regina Bento Pinheiro. A pretendente: JÚLIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, solteira, 
administrativo, natural de Arujá - SP, nascida em 10/09/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Edilson Ribeiro e de Margarete de Oliveira Ribeiro.
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O pretendente: RAFAEL MELERO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Elias Lopes e de Marcia Cristina Melero Lopes. A pretendente: 
PATRICIA AKEMI VIEIRA IEDA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Pariquera-Açu - SP, no dia 08/02/1995, residente e domiciliada em Pariquera-Açu - SP, 
fi lha de Yukishiko Ieda e de Élen de Cássia Brisola Vieira Ieda. Obs.: Edital recebido do 
cartório de Pariquera-Açu - SP.

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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O projeto mantém a co-
brança da taxa como fa-
cultativa, disciplinando 

o seu rateio entre os emprega-
dos do estabelecimento. Como 
a matéria já havia sido aprovada 
no Senado vai agora à sanção 
presidencial.

O projeto considera gorjeta 
como o valor pago espontane-
amente pelo cliente ao empre-
gado, como também o valor 
cobrado pela empresa, como 
serviço ou adicional, a qualquer 
título, e destinado à distribui-
ção aos empregados. O texto 
determina que a gorjeta não 
constitui receita própria dos 
empregadores e deve ser desti-
nada aos trabalhadores. Sendo 
os critérios de “custeio e de 
rateio defi nidos em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho”. 
No caso da inexistência de con-
venção ou acordo, os critérios 
serão defi nidos em assembleia 
geral dos trabalhadores.

O projeto estabelece ainda 
que as empresas que cobra-
rem a gorjeta poderão usar, 
também mediante acordo ou 
convenção coletiva, determi-
nado percentual para custear 

Gorjeta não constitui receita própria dos empregadores e deve 

ser destinada aos trabalhadores. Foto: AE

Câmara aprovou o projeto 
que regulamenta a gorjeta

A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira (21) um projeto regulamentando a cobrança da 
gorjeta, valor pago por clientes a garçons, camareiros e outros profi ssionais em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares

jetas referente aos últimos 12 
meses. Cessada pela empresa a 
cobrança da gorjeta, desde que 
cobrada por mais de 12 meses, 
“essa se incorporará ao salário 
do empregado, tendo como 
base a média dos últimos 12 
meses, salvo o estabelecido em 
convenção ou acordo coletivo 
de trabalho”.

Para empresas com mais de 
60 funcionários, será eleita em 
assembleia uma comissão de 
empregados, mediante previ-
são em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, para 
acompanhamento e fi scalização 
da regularidade da cobrança e 
distribuição da gorjeta. 

Caso haja o descumprimento 
por parte do empregador do 
cumprimento da legislação, a 
empresa pagará ao trabalhador 
prejudicado, a título de multa, 
“o valor correspondente a 1/30 
da média da gorjeta por dia de 
atraso, limitada ao piso da cate-
goria, assegurados em qualquer 
hipótese o contraditório e a 
ampla defesa”, podendo a limi-
tação ao piso da categoria ser 
triplicada caso o empregador 
seja reincidente (ABr).

encargos sociais, previdenciá-
rios e trabalhistas. No caso das 
empresas inscritas no regime de 
tributação federal diferenciado, 
o chamado Simples, é facultada 
a retenção de até 20% da arre-
cadação.

No caso das empresas não 
inscritas em regime de tribu-
tação federal diferenciado, o 
percentual pode chegar a até 
33%. Esse percentual deverá 
ser utilizado “para custear os 
encargos sociais, previdenciá-
rios e trabalhistas derivados da 

sua integração à remuneração 
dos empregados” Nos dois ca-
sos, o restante será revertido 
integralmente em favor do 
trabalhador.

De acordo com o projeto “o 
empregador será obrigado a 
anotar na Carteira de Traba-
lho e Previdência Social e no 
contracheque de seus empre-
gados o salário contratual fi xo 
e o percentual percebido a 
título de gorjeta”, devendo as 
empresas anotar o salário fi xo 
e a média dos valores das gor-

A cerimônia de premiação do 
Oscar acontece neste domingo 
(26) em Los Angeles e está reple-
ta de curiosidades que marcaram 
as produções e os elencos dos 
fi lmes indicados. Confi ra abaixo 
as principais:

Recorde - O Oscar tem o fi lme 
do cineasta norte-americano 
Damien Chanzelle, “La La Land: 
Cantando estações”, como grande 
favorito. O musical igualou o re-
corde de “Titanic” (1997) e “A 
Malvada” (1951) e concorrerá em 
14 categorias, incluindo melhor 
fi lme, melhor direção, melhor 
atriz, melhor ator, melhor edição, 
melhor roteiro original e melhor 
canção original.

La La Land - O ator Ryan Gos-
ling, que dá vida ao pianista de 
jazz Sebastian, fez aulas de piano 
por três meses, duas horas por 
dia, cinco dias por semana, para 
interpretar todas as músicas que 
ele toca no fi lme.

Diversidade - Bradford Young 
conquistou a primeira indicação 
de um negro na categoria de mel-
hor fotografi a” por “A Chegada” e 
Joi McMillon é a primeira mulher 
negra a ser indicada em melhor 
edição por “Moonlight”.

Meryl Streep - A atriz norte-
americana recebeu sua vigésima 
indicação ao prêmio máximo 
do Cinema e concorre como 
melhor atriz por sua atuação em 
“Florence”. Ao longo de sua car-
reira, Streep já conquistou três 
estatuetas.

Mel Gibson - O ator e diretor 
venceu a categoria de melhor 
diretor em 1996 pelo fi lme “Co-
ração Valente”, e, após 20 anos, 
Mel foi indicado novamente na 

mesma categoria pelo seu mais 
recente filme, “Até o ùltimo 
Homem”.

Streaming - A Amazon, grande 
concorrente da Netfl ix, entrou na 
disputa como o fi lme “Manchester 
à Beira-Mar” e garantiu seis indi-
cações ao Oscar, incluindo melhor 
fi lme e melhor ator. Já a Netfl ix 
tem sua quarta indicação seguida 
na categoria de melhor documen-
tário. Neste ano, “13ª Emenda”, 
da diretora Ava DuVernay, está 
concorrendo ao prêmio.

Blockbusters - Apesar de ter 
sido lembrado nas premiações 
dos sindicatos, o fi lme de super-
herói “Deadpool” não recebeu 
nenhuma indicação ao Oscar. 
No entanto, com os maquiadores 
italianos Alessandro Bertolazzi e 
Giorgio Gregoriani, o “Esquadrão 
Suicida emplacou uma indicação 
em melhor maquiagem e fi gurino 
e o “Doutor Estranho concorre 
a estatueta de melhor efeitos 
visuais.

Estreantes - Oito dos 20 atores 
indicados são estreantes na 
premiação, entre eles Isabelle 
Huppert, Andrew Garfi eld, Lucas 
Hedges, Mahershala Ali, Dev 
Patel, Naomie Harris e Casey 
Affl eck.

Itália - Este é o primeiro ano que 
um fi lme em italiano é indicado ao 
Oscar de melhor documentário. 
A produção “Fogo no Mar”, de 
Gianfranco Rosi, está entre os 
indicados. O longa fala sobre 
a crise migratória que atinge a 
Europa, sob o ponto de vista dos 
moradores da ilha de Lampedusa, 
uma das principais portas de en-
trada para solicitantes e refúgio 
no continente (ANSA).

Confi ra as principais 
curiosidades do Oscar 2017
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O DBA do futuro
Atualmente, o 

maior risco para os 

administradores de 

bancos de dados (DBAs) 

não é perder o emprego, 

mas não dedicar um 

tempo para entender 

e usar as ferramentas 

e tecnologias que lhes 

permitirão tornar-se 

melhores profi ssionais

Aqui, eu gostaria de des-
tacar três dos maiores 
desafios enfrentados 

pelos DBAs e falar sobre 
algumas das ferramentas, 
tecnologias e habilidades que 
eles precisam dominar para 
manter a relevância.

Os três principais 

desafi os

Mudança da TI para uma 

abordagem centrada em 

aplicativos 

Os departamentos de TI 
estão concentrando seu foco 
cada vez mais em aplicativos. 
Isso é bom para os DBAs por-
que, no cerne de praticamente 
qualquer aplicativo, existe um 
banco de dados. Sabemos que, 
quando surge um problema de 
desempenho de um aplicativo, 
é bastante provável que esteja 
associado ao banco de dados 
subjacente. Na verdade, uma 
pesquisa recente da Gleanster 
constatou que 88% dos pro-
fi ssionais de TI consultados 
consideram o banco de dados 
como o desafi o ou problema 
mais comum para o desempe-
nho dos aplicativos.

Necessidade crescente 

de suporte a várias 

plataformas de bancos de 

dados

De acordo com um relató-
rio de 2015 patrocinado pela 
Dell®, a maioria dos DBAs é 
responsável por várias tecno-
logias de bancos de dados de 
diversos fornecedores, entre 
as quais as mais comuns são 
Oracle®, SQL Server® e 
MySQL®. De fato, mais de um 
quarto deles gerencia entre 26 
e 100 bancos de dados simul-
taneamente. Essa tendência 
à diversidade dos bancos de 
dados leva a uma função cada 
vez mais complexa do DBA, 
que deve aprender a se adaptar 
e deixar a zona de conforto 
rumo ao gerenciamento de 
várias plataformas de sistemas 
de gerenciamento de bancos 
de dados (DBMS).

DBA de nuvem por acaso

À medida que a nuvem se 
torna uma alternativa viável 
para a implantação de aplicati-
vos, a maioria das organizações 
está fazendo a transição para 
uma estratégia de TI híbrida. 
De fato, uma recente pesquisa 
da SolarWinds conduzida entre 
profi ssionais de TI no Brasil 
concluiu que 98% deles acre-
ditam que a adoção de tecno-
logias de nuvem é importante 
para o sucesso de longo prazo 
de suas organizações. No en-
tanto, essa transição cria novas 
complexidades e desafi os para 
os DBAs que, em última aná-
lise, continuam responsáveis 
pelo desempenho dos dados 
localmente e na nuvem.

Conselhos para enfrentar 

esses desafi os e manter 

sua relevância

Desenvolver uma 

mentalidade com foco no 

aplicativo

Para a empresa, o mais im-
portante é que os aplicativos 
funcionem bem o tempo todo, 
pois cada uma delas (bem 

como seus componentes) de-
pende dos aplicativos. Se hou-
ver uma queda no desempenho 
dos aplicativos, a empresa para 
de operar. O DBA moderno 
precisa, acima de tudo, pensar 
no tempo de atividade e no 
desempenho dos aplicativos 
– as métricas de experiência 
do usuário fi nal agora fazem 
parte do “SLA do CIO”.

Priorizar o monitoramento

Dada a importância do 
desempenho dos aplicativos, 
que depende em grande parte 
do desempenho dos bancos 
de dados, o monitoramento 
destes precisa ser priorizado. 
Os DBAs devem medir o de-
sempenho não da perspectiva 
dos recursos da infraestrutura, 
mas em termos de tempos de 
espera. A análise do tempo 
de espera oferece aos DBAs 
uma visão do que os usuários 
fi nais e os bancos de dados 
esperam, o que proporciona 
uma visibilidade mais clara dos 
congestionamentos. Além dis-
so, os DBAs devem trabalhar 
com o resto do departamento 
de TI para implementar fer-
ramentas de monitoramento 
que proporcionem visibilidade 
de toda a pilha de aplicativos, 
o que inclui a infraestrutura 
que presta suporte ao banco 
de dados – camadas de virtu-
alização, servidores de banco 
de dados, hosts, sistemas de 
armazenamento, redes etc. 
A meta fi nal é atingir o que 
costumo chamar de "certeza 
do desempenho".

Tornar-se um consultor 

tecnológico para a empresa

A tendência rumo à diver-
sidade dos bancos de dados 
implica na tomada de decisões 
cruciais quanto a quais DBMSs 
devem ser implementados 
com base nos objetivos de 
negócios. Há muitos elementos 
que devem ser levados em 
consideração na seleção da 
combinação ideal de DBMSs 
para qualquer ambiente es-
pecífi co, o que inclui a função 
de DBMSs de código aberto. 
Depois que essas decisões 
são tomadas, os DBAs devem 
ter um conjunto de metas, 
métricas e SLAs em comum 
entre todos os bancos de da-
dos, idealmente baseado nos 
tempos de resposta dos apli-
cativos, não apenas no tempo 
de atividade. Em seguida, eles 
devem usar ferramentas que 
forneçam um único painel de 
desempenho e a capacidade de 
fazer drill down em diferentes 
tecnologias de bancos de dados 
e métodos de implantação, o 
que inclui a nuvem.

Falando em nuvem, os DBAs 
devem ser seletivos com re-
lação ao que passar para a 
nuvem e quando. Isso exige 
saber como usá-la das formas 
mais vantajosas. Ao considerar 
quais bancos de dados passar 
para a nuvem, os DBAs devem 
levar em conta o processo de 
transferência de dados e a la-
tência, além de como manter os 
bancos de dados em sincronia, 
se necessário, especialmente 
se for preciso integrar os apli-
cativos com outros que não 
estejam na mesma implantação 
na nuvem.

Para concluir, continuare-
mos a precisar de DBAs por 
um bom tempo. No entanto, 
isso não signifi ca que a função 
do DBA não esteja evoluindo e 
que novas ferramentas, tecno-
logias e habilidades não sejam 
necessárias para que cada DBA 
mantenha sua relevância hoje 
e no futuro.

(*) É vice-presidente de marketing
de produtos da SolarWinds

Gerardo Dada (*)

News@TI
Parceria gera novas ferramentas para 
descoberta de fármacos 

@Foi divulgado recentemente na plataforma aberta bioRxiv um dos 
primeiros frutos da parceria entre o Centro de Biologia Química 

de Proteínas Quinases da Universidade Estadual de Campinas (SGC-
Unicamp) e o Aché Laboratórios Farmacêuticos – apoiado pela FAPESP. O 
estudo descreve um composto químico candidato a ser usado em futuras 
pesquisas como um inibidor seletivo da enzima AAK1(proteína quinase 1 
associada à AP2), considerada um potencial alvo para o desenvolvimento 
de fármacos. O artigo “Development of Narrow Spectrum ATP-competitive 
Kinase Inhibitors as Probes for BIKE and AAK1” pode ser lido em: http://
biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/12/15/094631.full.pdf.

Historicamente o Carnaval 
é um período de baixa para 
as vendas do e-commerce 
brasileiro. No entanto, com 
um bom planejamento prévio 
e aplicação das estratégias 
adequadas para a data esta di-
fi culdade pode ser convertida 
em uma grande oportunidade 
de crescimento. Para ajudar 
os empreendedores virtuais 
a superarem esse desafi o, a 
Rakuten Digital Commerce 
preparou uma lista de dicas 
com as estratégias certas para 
dar um baile no fracasso e 
passar o carnaval dando um 
show de vendas. 

1) Aposte em promoções

Vender itens com descontos especiais ou oferecer vantagens 
nas formas de pagamento podem ser atrativos consideráveis para 
essa época de início de ano, onde várias famílias têm parte do 
orçamento já bem comprometida. A dica é colocar as ofertas 
“no ar” um pouco antes do feriadão. Assim, é possível que sua 
loja venda mais e compense o período de folga em que o volume 
de acessos diminui.

2) Promoção não signifi ca perda de lucro

Promover itens estratégicos nem sempre signifi ca encurtar 
sua margem de lucro. Escolha produtos com uma boa margem, 
mas que precisam ser vendidos “rapidamente” por uma questão 
de sazonalidade. Por exemplo, artigos de verão – como biquí-
nis, sandálias, cooler, pranchas, maquiagens muito coloridas, 
móveis para área externa da casa – logo terão o ritmo de venda 

reduzido. Pense nisso e faça 
girar seu estoque!

3) Comunique com 

antecedência

Como muitos clientes cos-
tumam viajar nessa época do 
ano, é bastante importante 
disparar e-mail marketing 
comunicando suas promo-
ções antes do Carnaval. Isso 
evita que o cliente receba os 
e-mails durante um período 
de viagem. A dica vale, prin-
cipalmente, se você anunciar 
produtos que possam ser úteis 
durante o feriadão.

4) Aposte em produtos que tenham relação com a data

Se o seu e-commerce vende produtos que tenham a ver com 
carnaval como pacotes de viagem, trajes de banho, malas, ou 
até mesmo roupas de verão, isso pode ser uma boa aposta. 
Colocar esses produtos em promoção ou em destaque perto 
da data e disparar e-mails com esse tema pode alavancar suas 
vendas nesse período.

5) Aproveite a sazonalidade

Quer você goste ou não, Carnaval é tradição por aqui. Então, 
entre na onda. Invista em comunicações temáticas sobre o 
Carnaval, sempre relacionando com os produtos ou segmento 
atendidos pela sua loja. Por exemplo, vende peças para carro? 
Então fale da importância de fazer revisões para garantir uma 
viagem segura nos dias de folia. Abuse do tema em seus e-mails 
e mídias sociais, isso desperta o interesse do cliente e mostra 
que você está ligado com as datas comemorativas.

Carnaval: 5 dicas para alavancar as 
vendas de sua loja virtual

Ideval Munhoz (*)

Quem nunca ouviu histórias de sucesso de empresas ino-
vadoras, direcionadas pela tecnologia? De outro lado, 
vemos uma série de estudos apontando os riscos de ser 

acomodar durante esse período de transformação tecnológica. 
Em um artigo publicado recentemente, Claudia Nemat, membro 
do board de Administração, Tecnologia e Inovação da Deutsche 
Telekom, lembrou que, na Alemanha, esta preocupação com a 
transformação digital se aplica a todos os setores industriais, 
assim como às pequenas e médias empresas.

Mais que isso, ela pergunta se seria verdade que empresas como 
a Tesla, a Apple ou o Uber poderia, no futuro, ameaçar grandes 
fabricantes alemães, como Daimler, BMW ou Volkswagen. Não é 
novidade que as condições de produção mudam o tempo todo.

Há mais de cem anos, o economista Joseph Schumpeter já 
demonstrava preocupação com este fenômeno, que ele chama-
va de “destruição criativa”, onde novas estruturas substituem 
as antigas. Mas isso não ocorre por acaso. Estas mudanças são 
sempre provocadas pela inovação.

O que vemos de novo hoje é a digitalização como fonte de 
inovação, possibilitando e provocando mudanças fundamentais 
e, em alguns momentos, bastante radicais. Hoje sabemos que a 
criação da linha de montagem e do container revolucionaram 
os processos de produção e de logística em todo o mundo, mas 
digitalização tem o potencial de mudar não apenas processos, 
mas modelos de negócio inteiros, estabelecendo novas cadeias 
de valor, organização de empresas, mobilidade, comunicações, 
vendas e transaçõ9es monetárias.

Para Claudia Nemat, estas mudanças é que colocam em dúvida 
se o modelo de negócios dos fabricantes de carros estabelecido e 
desenvolvido ao longo de décadas – vender carros aos consumido-
res -, pode continuar no futuro. E se os clientes preferirem usar 
a mobilidade como serviço, pagando por quilômetro percorrido 
ou hora utilizada?

A inevitabilidade da 
transformação digital
Não faz muitos anos, o ranking das maiores companhias do mundo era dominado pelos bancos e 
companhias de petróleo. Hoje, vemos empresas de tecnologia – Google, Apple, Amazon, Microsoft e 
Facebook -, ocupando estas posições. Ao mesmo tempo, start-ups como Uber e AirBNB vêm ganhando 
valor, eclipsando outras empresas já estabelecidas

Engenheiros mecânicos e fabricantes de turbinas eólicas estão 
atualmente discutindo modelos de negócio similares para seus 
consumidores. Em pouco tempo, estes clientes não estarão com-
parando máquinas ou turbinas, mas unidades produzidas, com o 
pagamento baseado no compartilhamento do faturamento.

Existem vários outros exemplos de inovação digital, de carros 
sem motorista a supermercados sem caixas, passando por má-
quinas de lavar que funcionam quando a energia elétrica é mais 
barata. Tudo isso está se tornando possível graças à comunicação 
entre máquinas, com outras máquinas ou pessoas, conectadas 
por meio de infraestruturas de rede digitais.

Ao mesmo tempo, ainda não é possível medir todo o poder 
de inovação da digitalização. Em pouco tempo, a tecnologia 5G 
vai permitir bandas de altíssima velocidade, menos latência e a 
habilidade de gerenciar bilhões de sensores efi cientemente. Aos 
padrões de hoje, parece não haver limites para o potencial que 
a inteligência artifi cial apresenta para analisar dados e torna-los 
úteis.

Se isso for verdade, a inovação por meio da digitalização é fun-
damental e, mais que isso, mais radical que as ondas de inovação 
que vivemos anteriormente, o que nos fará continuar falando 
sobre companhias digitais ou de tecnologia. Mas ao invés disso, 
talvez devamos aceitar que as empresas terão que enfrentar 
a transformação digital e domina-la com êxito, ou colocarão 
em perigo suas atuais posições no mercado, talvez sua própria 
existência, deixando que em um futuro próximo existam apenas 
empresas de tecnologia.

Claudia Nemat afi rma que é de conhecimento geral que a ino-
vação é a chave do sucesso da economia alemã, independente do 
setor. Isso é bom, porque estar aberto para a inovação e à mudança 
é uma questão de atitude. Porém, implementar a transformação 
digital com sucesso exige conhecimentos e experiência que não 
estão universalmente disponíveis. Por isso a digitalização virá 
com parcerias e coalisões entre empresas e segmentos. Isso vale 
para a Alemanha e também para o Brasil.

(*) É presidente da T-Systems Brasil.

App identifi ca a localização do tutor e tempo 
restante para buscar o pet

Muitos cães fi cam ansiosos ao esperar por 
seu dono depois de um dia em uma creche 
(Day Care), de um banho e tosa num pet shop, 
ou até mesmo, quando aguardam o passeador 
ou adestrador para realizar atividades ao 
livre. Durante essa espera, os cães costumam 
fi car agitados, latem, pulam e correm de um 
lado para o outro toda vez que a campainha 
toca ou quando alguém chega. O App já está 
disponível para download no Play Store App 
Store e pode ser usado em Iphone e celulares 
com sistema Android.

Para ajudar a solucionar esse problema e 
elevar ainda mais o bem estar animal, a Dog 
Solution idealizou, em parceria com a Rerum 
Brasil, empresa especializada em Tecnologia 
da Informação, o aplicativo Go And Go. 
Com ele, é possível identifi car a localização 
do cliente e saber o tempo estimado que 
ele levará até chegar no local para buscar 
o pet. Assim, os estabelecimentos podem 
se organizar com antecedência e deixar o 
cão preparado para ir embora antes que a 
campanhia seja acionada. Evitando assim, 

a ansiedade excessiva do cachorro, já que 
tudo acontece pelo celular.

Ao clicar na opção “Vou Buscar Meu cão”, 
o App envia esta informação para as pessoas 
que estão com o cachorro. Ao receber este 
aviso, o cão entra numa lista de prioridade 
e, antes do tutor chegar, o cão já está pre-
parado para ir embora, com guia, escovado, 
limpinho e com seus pertences. Além disso, 
com o aplicativo, o cliente também pode 
agendar banho, receber fotos e vídeos do 
cão e solicitar produtos.




