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“Para a política o 
homem é um meio; 
para a moral é um 
fi m. A revolução do 
futuro será o triunfo 
da moral sobre a 
política”.
Ernest Renan (1823/1892)
Filósofo francês 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,71% Pontos: 
64.308,38 Máxima de +0,79% : 
64.356 pontos Mínima de -1,29% 
: 63.030 pontos Volume: 6,51 
bilhões Variação em 2017: 6,78% 
Variação no mês: -3,53% Dow 
Jones: -0,22% Pontos: 20.550,98 
Nasdaq: +0,2% Pontos: 5.840,37 
Ibovespa Futuro: +0,5% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1287 Venda: 
R$ 3,1292 Variação: +0,55% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,20 Venda: R$ 3,30 Variação: 
+0,4% - Dólar Ptax Compra: R$ 
3,1250 Venda: R$ 3,1256 Va-
riação: -0,08% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,1030 Venda: R$ 
3,2700 Variação: +0,4% - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,72% ao 
ano. - Capital de giro, 13,81% ao ano. 
- Hot money, 1,67% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.255,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,57% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,500 
Variação: +1,62%.

Futuro (abril) Cotação: R$ 3,1325 
Variação: +0,59% - Euro (17h30) 
Compra: US$ 1,0865 Venda: US$ 
1,0865 Variação: +0,65% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,3960 
Venda: R$ 3,3980 Variação: 
+1,13% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,3230 Venda: R$ 3,5630 
Variação: +1,31%.

64.700 Máxima (pontos): 64.730 
Mínima (pontos): 63.355. Global 
40 Cotação: 927,209 centavos 
de dólar Variação: -0,84%.

A recuperação dos pre-
ços internacionais e o 
aumento da produção 

de petróleo impediram a en-
trada de recursos no caixa do 
governo de cair em fevereiro. 
Segundo números divulgados 
pela Receita Federal, a arre-
cadação federal somou R$ 
92,358 bilhões em fevereiro, 
valor 0,36% mais alto que no 
mesmo mês do ano passado 
descontando a infl ação ofi cial 
pelo IPCA. O montante é o 
maior registrado para fevereiro 
desde 2015. Nos dois primeiros 
meses deste ano, a arrecadação 
federal soma R$ 229,75 bilhões, 
acumulando alta real de 0,62% 
em relação ao primeiro bimes-
tre do ano passado, também no 
nível mais alto desde 2015.

     

Petróleo leva arrecadação 
federal ao seu maior valor 
para fevereiro desde 2015

A recuperação deve-se ex-
clusivamente às receitas não 
administradas pela Receita Fe-
deral, que incluem os royalties 
do petróleo e acumulam alta 
de 53,3% acima da infl ação nos 
dois primeiros meses do ano. 
Se fossem levadas em conta 
apenas as receitas adminis-
tradas pelo Fisco (impostos e 
contribuições), a arrecadação 
nos dois primeiros meses do ano 
teria caído 0,48%. Os principais 
tributos que lideram a queda 
na arrecadação nas receitas 
administradas são a Cofi ns e o 
PIS, cuja arrecadação somada 
caiu R$ 2,3 bilhões (-4,85%) nos 
dois primeiros meses do ano em 
relação a janeiro e fevereiro do 
ano passado. Cobrados sobre o 
faturamento, o PIS e a Cofi ns 

refl etem a queda nas vendas.
Em segundo lugar, estão o 

Imposto de Importação e o IPI 
cobrados sobre os produtos im-
portados, cujas receitas caíram 
R$ 1,7 bilhão (-19,78%). A re-
dução deve-se principalmente à 
queda de 21,4% na taxa média 
de câmbio nos últimos 12 meses, 
que reduziu o valor em reais das 
compras do exterior, apesar do 
aumento de 11,97% do valor em 
dólares das importações. O ter-
ceiro tributo que puxou a queda 
nas receitas administradas foi a 
contribuição para a Previdência 
Social, que acumula queda de 
R$ 1,2 bilhão (-1,87%). De 
acordo com o chefe do Centro de 
Estudos Tributários da Receita, 
Claudemir Malaquias, os dados 
mostram que o emprego formal 

A recuperação deve-se exclusivamente às receitas não administradas pela Receita, que

incluem os royalties do petróleo, e acumulam alta de 53,3% acima da infl ação

nos dois primeiros meses do ano.

está se recuperando em veloci-
dade mais lenta que o restante 
da economia.

Na contramão da queda nos 
demais tributos, a arrecadação 
do IRPJ e da CSLL acumula alta 

real (acima da infl ação) de R$ 
3 bilhões (6,35%) em janeiro e 
fevereiro. O aumento, explicou 
Malaquias, é consequência de que 
as grandes empresas, que decla-
ram pelo lucro real, aumentaram 

as estimativas mensais de lucro. 
“A redução dos custos, provoca-
da pela queda da infl ação, pode 
fazer as empresas terem uma 
lucratividade maior”, justifi cou 
(ABr).

Confi ança do Consumidor 
O Índice de Confi ança do Con-

sumidor, medido pela FGV, subiu 
3,5 pontos em março. O indicador 
atingiu 85,3 pontos, em uma escala 
de zero a 200, o maior nível desde 
dezembro de 2014 (86,4). A alta 
foi infl uenciada pelos aumentos 
da confi ança no presente e do 
otimismo em relação ao futuro. 
Em relação aos próximos meses, 
avançou 5,1 pontos e alcançou 95,7 
pontos, o maior patamar desde 
fevereiro de 2014 (100,7).

JBS retoma 
produção
de carne bovina

A JBS retomou ontem (27) 
o abate de carne bovina nas 
suas unidades. A companhia 
havia suspendido por três dias 
a produção em 33 das 36 uni-
dades da empresa que, a partir 
desta semana, vão operar com 
redução de 35% da capacidade 
produtiva. A empresa informou 
que “está avaliando a retomada 
de sua capacidade produtiva 
após o fi m do bloqueio das im-
portações por parte de China, 
Chile e Egito, mas continua 
aguardando a definição de 
importantes mercados impor-
tadores como União Europeia 
e Hong Kong”.

A suspensão das atividades da 
JBS aconteceu após a defl agra-
ção da Operação Carne Fraca, 
da Polícia Federal, que investiga 
um esquema de suborno a fi scais 
agropecuários para liberação da 
venda de carnes inadequadas 
para o consumo. 

Pelo menos 19 países e a 
União Europeia suspenderam 
total ou parcialmente as im-
portações de carnes brasileiras 
após o anúncio da Operação 
Carne Fraca (ABr).

Brasília - O ex-presidente 
do STF, Carlos Ayres Britto, 
engrossou as críticas contra 
o sistema de lista fechada, 
modelo em que o eleitor vota 
no partido, e não diretamente 
em um candidato para ocupar 
as vagas do Legislativo. O ex-
ministro afi rmou que a mudan-
ça do sistema fere o artigo da 
Constituição que diz que “todo 
poder emana do povo”. “Pela 
lista fechada, o candidato vai 
fi car situado entre o eleitor e 
o partido, isso não é soberania 
popular é soberania partidária. 
Se você colocar o partido como 
representante do povo, você 
substitui a democracia pela 
‘partidocracia’”, disse.

Para Ayres Britto, o modelo 
vai fortalecer o “caciquismo”, 
isto é, vai dar mais poder aos 
dirigentes das legendas, que 
seriam os responsáveis por 
defi nir quais nomes encabeça-
riam a lista e, portanto, teriam 
mais chances de ser eleitos. 
“O voto em lista fechada, além 
de reforçar o caciquismo par-
tidário brasileiro, que é um dos 

Ex-presidente do STF,

Carlos Ayres Britto.

São Paulo - O secretário da 
Receita Federal, Jorge Rachid, 
disse que a instituição está 
avaliando o impacto da lei que 
permite a terceirização na arre-
cadação de impostos do gover-
no. Ele reconheceu que poderá 
haver redução, especialmente 
das contribuições previdênciá-
rias, porque os salários de em-
pregados terceirizados tendem 
a ser menores. Por outro lado, 
Rachid ressaltou que a tercei-
rização “gera um dinamismo 
na economia”, que poderá ter 
impacto positivo na arrecada-
ção, pois a expectativa é que 
aumentem as contratações. 

“Essa avaliação não pode ser 
só em termos de arrecadação, 
mas tem que ver toda a eco-
nomia. Se você vai reduzir a 
despesa com contribuição pre-
videnciária, as empresas paga-
rão mais impostos. Então tudo 
isso tem que ser avaliado neste 
contexto”, disse. O projeto ago-
ra está nas mãos do presidente 
Michel Temer para ser sancio-
nado. Ao ser questionado sobre 
a alta de impostos que deve ser 
anunciada nesta terça-feira pelo 

Secretário da Receita Federal, 

Jorge Rachid.
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O ministro do TSE, Herman 
Benjamin, liberou ontem (27) 
para julgamento a ação em que 
o PSDB pede a cassação da cha-
pa Dilma-Temer, que disputou 
as eleições presidenciasis de 
2014. Com a decisão, a ação 
poderá ser julgada a partir da 
semana que vem, mas caberá ao 
presidente do tribunal, Gilmar 
Mendes, marcar a data. Herman 
é o relator do processo. A última 
etapa do processo foi concluída 
pelo relator, que enviou aos de-
mais integrantes do colegiado 
o relatório fi nal. 

Ao concluir o processo, Her-
man pediu a Gilmar Mendes 
que inclua o processo imedia-
tamente na pauta, conforme 
prevê a Lei de Inelegibilidade. 
No relatório, que é mantido 
em sigilo pelo relator, há 
uma síntese sobre a fase de 
coleta de provas, entre elas 
os depoimentos de delação 
premiada de ex-executivos 
da empreiteira Odebrecht, 
que citaram supostos paga-
mentos irregulares para a 
campanha presidencial.  

Apesar do processo de impe-

Ministro do TSE, Herman 

Benjamin.
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São Paulo - O governo pode 
anunciar hoje (28), um aumen-
to de imposto para conseguir 
fechar as contas públicas este 
ano. A elevação deve se focar 
neste primeiro momento no 
PIS e na Cofi ns e em acabar 
com a desoneração da folha de 
pagamento em determinados 
setores, de acordo com análise 
da consultoria de risco político 
Eurasia, com sede em Nova 
York. O aumento dos tributos 
pode render um terço dos R$ 
58,2 bilhões que o governo 
precisa para alcançar a meta 
fi scal de 2017, ou seja, cerca 
de R$ 20 bilhões. 

A Eurasia ressalta que a 
arrecadação menor que o 
previsto no Brasil, por causa 
da forte recessão, difi culta o 
cumprimento da meta fi scal. 
Para 2017, o défi cit primário 
previsto é de R$ 139 bilhões. 
Dos R$ 58,2 bilhões que ainda 
faltam, além da alta de impos-
tos, receitas extraordinárias e 
corte de gastos também devem 
ser usados para tapar o buraco, 
cada um cobrindo cerca de um 
terço do total. Os analistas da 
Eurasia para Brasil, Christo-
pher Garman, João Augusto de 
Castro Neves, Filipe Gruppelli 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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O craque português Cris-
tiano Ronaldo superou o 
argentino Lionel Messi e é 
o jogador mais bem pago do 
mundo, segundo levantamen-
to feito pela revista francesa 
“France Football” divulgado 
ontem (27). De acordo com a 
publicação, o atacante do Real 
Madrid e da seleção de Por-
tugal recebeu na temporada 
de 2016/2017 um total de 87,5 
milhões de euros. O cálculo 
não considera a dedução de 
impostos e inclui receitas de 
publicidade e salários.

A segunda posição do 
ranking é ocupada por Mes-
si, que garantiu 76,5 milhões 
de euros, seguido de Neymar. 
O atacante do Barcelona e 
da seleção brasileira aparece 
no terceiro lugar com 55,5 
milhões de euros recebidos 
durante a temporada. O top 
5 é completado com Gareth 
Bale, do Real Madrid, com 41 
milhões de euros e Ezequiel 

Lista fechada vai substituir democracia 
por ‘partidocracia’, diz Ayres Britto

o majoritário, como acontece 
hoje na escolha para presi-
dente, senador, governador e 
prefeito. “Quem recebeu mais 
votos, vai ser eleito, é mais 
simples”, disse. O sistema de 
lista fechada tem sido defendi-
do pela cúpula do Congresso, 
mas encontra resistência entre 
os parlamentares e foi um dos 
motes das manifestações rea-
lizadas em diferentes cidades 
no último domingo.

Para os críticos da pro-
posta, como a indicação dos 
candidatos será feita pelos 
partidos, essa seria uma ma-
neira de garantir que nomes 
envolvidos na Operação Lava 
Jato e em outros escândalos 
de corrupção fossem reeleitos 
e conseguissem manter o foro 
privilegiado nas investigações. 
Os que defendem o sistema 
afi rmam que, com a proibição 
das doações de empresas, esse 
seria o único modelo possível, 
porque baratearia as campa-
nhas, que terão que ser cada vez 
mais fi nanciadas com recursos 
públicos (AE).

nossos pontos de fragilidade 
estrutural, é inconstitucional. 
Para mim, quando a Consti-
tuição diz que o voto é direto, 
secreto e universal, ela diz que 
o voto é no candidato, não no 
partido.”

Na opinião do ex-presidente 
do STF, o melhor sistema para a 
eleição de deputados federais, 
estaduais e vereadores seria 

Possível alta de impostos 
pode render R$ 20 bilhões

Carvalho e Djania Savoldi, 
destacam que o fato de mais 
de 80% das despesas brasileiras 
serem rígidas, ou seja, atreladas 
à Constituição, difi culta o corte 
de gastos. 

Já nas despesas discricio-
nárias, que podem ser alvo de 
reduções, muita coisa do que 
era possível fazer já foi feita, 
de acordo com o relatório. 
Com isso, a questão para esta 
semana é o quão grande será 
o aumento dos tributos. O mi-
nistro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, deve fazer o anúncio 
do contingenciamento de gas-
tos e aumento de impostos na 
tarde de hoje (AE). Impacto da terceirização 

na arrecadação

ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, Rachid preferiu não 
comentar o tema. 

Rachid participou de even-
to ontem (27) do programa 
“Empreenda Fácil”, lançado no 
início do mês pela prefeitura 
de São Paulo em parceria com 
os governos estadual e federal 
para reduzir o tempo de aber-
tura de empresas e estimular os 
negócios. O objetivo é reduzir, 
a partir de maio, o prazo de 
cerca de cem dias para sete 
dias (AE).

Liberado para julgamento
chapa Dilma-Temer

achment da presidente Dilma 
Rousseff, a ação prosseguiu 
porque os dois integrantes da 
chapa podem fi car inelegíveis 
por oito anos se o TSE entender 
pela cassação do resultado da 
eleição de 2014.

O TSE é formado por sete mi-
nistros, dois oriundos do STF,  
Gilmar Mendes e Luiz Fux; dois 
do STJ, Herman Benjamin e Na-
poleão Nunes Maia Filho;  e dois 
da advocacia, Luciana Lóssio e 
Henrique Neves (ABr).

Jogador mais bem pago 
do mundo

Lavezzi, do Hebei Fortune, 
da China, que recebeu 28,5 
milhões de euros. Já entre os 
jogadores que atuam no Cam-
peonato Francês, o jogador 
que mais fatura é o brasileiro 
Thiago Silva. A receita do 
zagueiro nesta temporada 
chegou a 14,4 milhões de 
euros.

Entre os treinadores mais 
bem pagos do mundo, o por-
tuguês José Mourinho aparece 
no primeiro lugar da lista com 
uma renda de 28 milhões de 
euros. Completam o ranking 
o técnico Marcello Lippi, da 
seleção chinesa, com 23,5 
milhões de euros, seguido de 
Laurent Blanc, do Paris Saint 
Germain, com faturamento de 
20 milhões de euros. Carlo 
Ancelotti, do Bayern de Mu-
nique, aparece na sequência 
com 15,8 milhões de euros, 
acompanhado de Pep Guar-
diola, com 14,5 milhões de 
euros (ANSA/COM ANSA).



OPINIÃO
Como o mix de transportes 

pode tornar a
locomoção mais efi ciente? 

Com a popularização 

dos automóveis próprios 

no Brasil na década de 

1980 e o boom de crédito 

nos anos 2000, o que 

resultou em diversos 

recordes na venda de 

carros no país, a questão 

do transporte urbano 

mudou, e muito

Hoje, a locomoção do 
ponto “A” ao “B” se 
tornou muito mais com-

plexa: não apenas o número de 
usuários - motoristas, motoci-
clistas e passageiros de ônibus, 
táxis, metrô e trem - aumentou 
de maneira assustadora, mas o 
caminho percorrido se tornou 
maior. Segundo a Confedera-
ção Nacional de Transportes 
(CNT), os automóveis – apesar 
de transportarem cerca de 20% 
dos passageiros – ocupam 60% 
das vias públicas, enquanto os 
ônibus – que transportam 70% 
dos passageiros – ocupam 25% 
do espaço nas grandes cidades 
brasileiras.

Além disso, muitos pro-
blemas de ordem social e de 
infraestrutura atrapalham a 
movimentação rápida e con-
fortável dos usuário, embora 
diversas opções de mobilidade 
urbana tenham despontado 
no mercado nos últimos anos. 
Diante desse cenário catastró-
fi co, parece impossível reverter 
essa situação. O segredo para 
melhorar a mobilidade urbana 
em grandes cidades, como São 
Paulo, é simples: adotar o uso 
inteligente de todas as opções 
disponíveis no mercado.

Antes de sair de casa, é im-
portante que o usuário tenha 
em mente quais os trajetos que 
serão feitos no dia e como são 
as características do entorno 
do local. Não adianta excluir 
opções: ônibus, metrô, tró-
lebus, trem, táxi, aluguel de 
veículos e carro próprio são 
todos bem-vindos e se apre-
sentam como soluções ideais 
para mobilidade em casos 
específi cos.

Está saindo do ABC Paulis-
ta em horário de pico para a 

zona sul de São Paulo onde é 
difícil encontrar vagas na rua 
e o estacionamento é muito 
caro? Utilizar o trólebus pode 
ser ideal: além de não ter que 
se preocupar com o carro, os 
corredores de ônibus garantem 
uma deslocamento mais rápi-
do. Na volta, é possível pedir 
um táxi depois do happy hour, 
sem maiores preocupações.

Precisa fazer compras, ir 
em alguma reunião, ou reali-
zar alguma tarefa pontual? O 
carsharing, que é sucesso em 
algumas cidades europeias e 
já existe no Brasil, é perfeito. 
Além de conferir privacidade 
e o conforto de um carro pró-
prio, o serviço de um carro 
particular é ideal para quem 
precisa de um veículo por ape-
nas algumas horas. Existem 
muitas ciclovias e ciclofaixas 
no entorno do seu local? Então 
tire a magrela da garagem e 
coloque-a para rodar.

Seja por necessidade ou con-
sideração ao meio ambiente, 
é visível que a população está 
utilizando diferentes meios 
de locomoção. O metrô, por 
exemplo, um dos transportes 
mais utilizados na capital 
paulista, mostra essa mudança 
de comportamento. De 2015 
para 2016, o sistema de metrô 
perdeu 300 mil passageiros 
diários, uma queda de 6,3%.

Em outras palavras, a ordem 
é combinar todas as opções 
para que você possa usufruir da 
cidade em que vive da melhor 
maneira possível, sem a neces-
sidade de fi car preso a apenas 
um modelo de transporte. 
Esse movimento já acontece e 
caminha a passos lentos, mas 
sem dúvida é uma mentalidade 
que veio para fi car.

Melhor do que benefi ciar 
apenas uma pessoa, o uso 
coletivo de vários meios de 
transporte é positivo para 
todos e pode até incentivar 
a diminuição do tempo gasto 
na locomoção, assim como um 
menor número de veículos na 
rua, contribuindo para o meio 
ambiente.

(*) - É fundador e CEO da Zazcar, 
primeira empresa de carsharing da 

América Latina.

Felipe Barroso (*)
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A credibilidade da carne 
brasileira por parte da União 
Europeia depende apenas do 
Brasil, que precisa garantir o 
controle sobre a produção do 
setor agropecuário, declarou on-
tem (27) o comissário de Saúde 
e Segurança Alimentar da UE, 
Vytenis Andriukaitis, em visita 
à Fiocruz, em Manguinhos, zona 
norte da capital fl uminense. 
“O Brasil precisa agir o quanto 
antes, tomar medidas rapida-
mente, com boa cooperação e 
entendimento mútuo”. 

A visita de Andriukaitis ao 
Brasil estava marcada desde 
antes da Operação Carne 
Fraca e, segundo ele, será uma 
oportunidade para discutir 
estratégias de cooperação 
para solucionar o problema 
da queda das exportações 
das carnes brasilerias. A UE 
suspendeu a importação de 
frigorífi cos investigados.

O representante do bloco 
europeu se reúne hoje (28) 
com vários ministros em 
Brasília, dentre eles o da 
Agricultura, Blairo Maggi. Um 

Comissário de Saúde e Segurança Alimentar da UE,

Vytenis Andriukaitis.

O estoque no Tesouro Direto 
chegou a R$ 42,9 bilhões em 
fevereiro, o maior valor já re-
gistrado, com um crescimento 
de 3% em relação a janeiro 
(R$ 41,7 bilhões) e de 53,2% 
sobre fevereiro de 2016 (R$ 
28 bilhões). As aplicações 
alcançaram R$ 1,78 bilhão e 
os resgates, R$ 900,6 milhões, 
sendo R$ 777 milhões relativos 
às recompras ocorridas no mês 
e R$ 123,6 milhões aos venci-
mentos de fevereiro. Os valores 
foram divulgados pelo Tesouro 
Nacional. 

No mês, foram realizadas 
184.091 operações de inves-
timento no programa. O valor 
médio por operação foi de R$ 
9.667,61. Os investimentos de 
até R$ 5 mil corresponderam 
a 73,9% das vendas ocorridas 
no mês, maior percentual da 
série histórica, o que eviden-
cia a utilização do programa 
por pequenos investidores. Os 
títulos mais demandados pelos 
investidores foram os indexa-
dos ao IPCA (Tesouro IPCA+ 
e Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais), cuja participação 

No mês, foram realizadas 184.091 operações de

investimento no programa.

Produtores 
italianos 

cobram veto 
total a carnes 

brasileiras
A Confederação Nacional 

dos Cultivadores Diretos da 
Itália (Coldiretti) cobrou 
ontem (27) a União Europeia 
para proibir a importação de 
carne brasileira por conta 
das denúncias feitas pela 
Operação Carne Fraca. 
Segundo a entidade, que 
chamou o caso de “maior 
escândalo mundial” do se-
tor, os produtos brasileiros 
representam um “risco para 
os cidadãos europeus”. 
“É preciso esclarecer isso 
imediatamente para não 
colocar em risco a saúde 
dos consumidores”, disse a 
Coldiretti.

A confederação também 
recomendou que as pessoas 
verifi quem a origem na eti-
queta das carnes nos merca-
dos e peçam garantias sobre 
a natureza “made in Italy” 
dos produtos em restauran-
tes. Segundo a PF, alguns dos 
maiores frigorífi cos do país, 
como JBS e BRF, pagaram 
propinas para permitir a 
comercialização de carnes 
vencidas ou irregulares. “É 
necessário que da União Eu-
ropeia chegue um bloqueio 
das importações de carne do 
Brasil, como já fi zeram China 
e Coreia do Sul, enquanto 
o maior escândalo mundial 
da carne não é esclarecido”, 
afi rmou a associação. Em 
2016, a Itália importou mais 
de 30 milhões de quilos de 
carne brasileira.

O comissário europeu para 
Saúde e Segurança Alimen-
tar, Vytenis Andriukaitis, 
chegou ao Rio de Janeiro 
para discutir a crise e garan-
tiu que quer ajudar o país a 
“recuperar a própria credibi-
lidade”. No momento, a UE 
suspendeu apenas a compra 
das carnes dos frigorífi cos 
envolvidos no escândalo, 
assim como a China, que até 
chegou a fechar seu mercado 
ao Brasil, mas agora proíbe 
apenas produtos das em-
presas citadas na Operação 
Carne Fraca. Já a Coreia do 
Sul não impõe mais restri-
ções, após ter vetado tem-
porariamente a importação 
de carne de frango (ANSA/
COM ANSA).

Balanço parcial da Seja 
Digital, entidade res-
ponsável pela condução 

do processo de digitalização do 
sinal de TV, mostra que cerca 
de 1 milhão de kits com con-
versor e antena, dos 1,8 milhão 
disponíveis, foram entregues a 
pessoas inscritas nos progra-
mas sociais do governo federal. 
A entidade espera que o nível 
de digitalização chegue a pelo 
menos 93% para que o sinal 
seja de fato desligado. 

Cecília Zanotti, gerente re-
gional da Seja Digital, destacou 
que a digitalização de São Paulo 
é alta, com 86% dos domicílios 
adaptados ao novo sinal. Apesar 
do percentual, um grande vo-
lume de pessoas ainda tem TV 
de tubo. É o caso de Eldenias 
Xavier, 68 anos, que foi buscar, 
na última quarta-feira (22), o 
kit nos Correios. Ela disse ainda 
que, se tivesse que comprar, o 
custo seria alto para a família. 
“Perto de casa, eu vi de R$ 
200. Vi gente reclamando que 
não vai receber. Acho que, se 

Apesar do percentual, um grande volume de pessoas

ainda tem TV de tubo.

Um dos maiores países produtores de 
petróleo no mundo, a Venezuela, está enfren-
tando uma escassez de gasolina nos postos 
de diversos estados do país desde a última 
semana. Longas fi las foram vistas em postos 
de combustíveis e alguns consumidores 
reclamavam que fi cavam até uma hora para 
conseguir abastecer seus veículos. Os rumores 
disseminados nas redes sociais que a capital 

venezuelana, Caracas, iria também fi car sem 
gasolina levaram milhares de pessoas aos 
postos da cidade.

Ysmel Serrano, vice-presidente da companhia 
petrolífera estatal PDVSA, usou o Twitter para 
pedir calma à população e para que os venezue-
lanos “não caiam em falsos rumores de setores 
que querem jogar o país no caos”. Segundo 
Serrano, houve um problema no recebimento do 

combustível importado, mas que já estava sendo 
resolvido. “Contamos com gasolina sufi ciente 
produzida em nossas refi narias, seguiremos 
redobrando e despachando até estabilizar a 
distribuição”.

Apesar de produzir muito petróleo e ter a 
gasolina mais barata do mundo, a Venezuela vem 
cada vez mais importando produtos refi nados 
(ANSA/COM ANSA).
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Sinal analógico de TV em São 
Paulo será desligado amanhã
O sinal de TV analógico será desligado em São Paulo e em 38 municípios da região metropolitana 
amanhã (29)

Em julho, será a vez da região 
metropolitana de quatro capi-
tais: Salvador, Fortaleza, Belo 
Horizonte e Recife. Também 
para a data de 26 de julho estão 
previstas as cidades cearenses 
de Sobral e Juazeiro do Norte. 
Em setembro, o sinal deve 
ser desligado em cidades do 
interior paulista: Campinas, 
Franca, Ribeirão Preto, Santos 
e municípios da região do Vale 
do Paraíba. Em outubro, serão 
o Rio de Janeiro e Vitória.

Para saber se tem direito 
ao kit gratuito, o benefici-
ário de programas sociais 
deve acessar o site (http://
www.sejadigital.com.br/site/
home?1490623319) da Seja 
Digital, e informar o Número 
de Identifi cação Social (NIS) 
ou CPF para fazer uma bus-
ca no sistema. A informação 
também pode ser obtida pelo 
telefone 147. A distribuição do 
kit na região metropolitana de 
São Paulo continuará mesmo 
depois do sinal desligado por 
pelo menos 45 dias (ABr).

mudaram, deviam dar para todo 
mundo”, sugeriu.

A primeira cidade que teve 
o sinal analógico desligado foi 
Rio Verde, em Goiás, como um 
piloto da operação. Em seguida, 
vieram Brasília e cidades do 
entorno. “Em Rio Verde, 30 
dias depois do desligamento, 
uma pesquisa mostrou que 98% 
dos domicílios estavam digita-

lizados. Com o aprendizado, 
fi zemos uma capital, foram 4 
milhões de pessoas afetadas. 
Sessenta dias depois, chegamos 
a 98,4% dos domicílios digita-
lizados. Foi acumulada muita 
experiência”, afi rmou Cecília. 

As próximas cidades a te-
rem o sinal desligado fi cam 
no entorno de Goiânia. A 
previsão é o dia 31 de maio. 

Brasil precisa agir rápido, diz 
UE sobre exportação de carne

dos temas da pauta serão as me-
didas que estão sendo tomadas 
para melhorar os instrumentos 
ofi ciais de controle sanitário, 
de qualidade, transparência e 
fi scalização do setor.

“Sem isso, não há chance de 
manter um comércio comum”, 
disse ele ao ressaltar a impor-
tância da parceria com bloco: “O 
Brasil é um parceiro comercial 
muito importante, precisamos 
ver como continuar com essa 
boa parceria. A única forma 

é garantindo 100% de segu-
rança alimentar, pois é um 
problema de saúde pública”. 
O comissário conversou com 
a presidente da Fiocruz, Nísia 
Trindade Lima, sobre doenças 
transmitidas por insetos (Zika, 
Dengue, Chikungunya, Malá-
ria e outros), desenvolvimen-
to de tratamentos e vacinas, 
resistência antimicrobiana, 
pesquisa sobre novos antibió-
ticos contra hanseníase, entre 
outros temas (ABr).

Investimentos no Tesouro 
Direto atingem recorde

no volume total de investimen-
tos atingiu 50,3%. 

Os títulos indexados à taxa 
Selic corresponderam a 26,5% 
do total e os prefi xados (Juros 
Semestrais), a 23,3%. Em 
relação ao prazo, 21,4% dos 
investimentos ocorreram em 
títulos com vencimentos acima 
de 10 anos. As aplicações em 
títulos com prazo entre 5 e 10 
anos representaram 56,2% e 
as com prazo entre 1 e 5 anos, 

22,3% do total. Em fevereiro, 
o acréscimo no número de in-
vestidores ativos foi de 18.538. 
Com isso, o total de investidores 
ativos no programa alcançou 
441.969, uma variação de 
69% nos últimos doze meses. 
Já o acréscimo mensal de in-
vestidores cadastrados foi de 
50.478, totalizando 1.249.281 
participantes inscritos, o que 
representa aumento de 85% 
nos últimos 12 meses (ABr).

Venezuela sofre com falta de gasolina

Análise global da Bain & Com-
pany comparou a quantidade de 
alunos matriculados em escolas 
privadas em 10 países desenvol-
vidos e 10 em desenvolvimento. 
O levantamento mostrou que o 
Brasil é um dos que tem menor 
índice de alunos em instituições 
particulares da América Latina 
(16% no ensino fundamental e 
13% no ensino médio). 

Enquanto no Chile e na Argen-
tina esse número é de 62% e 25%, 
quando se trata do 1.º ao 9.º ano, 

e de 61% e 26%, no Ensino Médio, 
respectivamente. “O Reino Unido 
é o país desenvolvido que registra 
a maior quantidade de estudan-
tes em escolas particulares: 69% 
na educação primária e 31% na 
secundária. 

Em contrapartida, os alemães 
apostam no ensino público, já 
que o índice de crianças e adoles-
centes matriculados na educação 
básica privada é de 5%”, destaca 
o sócio da consultoria, Alfredo 
Pinto.

Raio-x da educação privada
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Terceirizar processos
x terceirizar gestão

Terceirizar processos 

com empresas de BPO 

não signifi ca terceirizar 

responsabilidades 

inerentes aos gestores

Muitas empresas que 
procuram a terceiriza-
ção de processos nas 

áreas contábil, fi scal, fi nanceira 
e de folha de pagamento come-
tem o erro de delegar também a 
gestão dos riscos envolvidos na 
condução do negócio. Os pro-
cessos de outsourcing só ten-
dem ao sucesso quando existe 
o envolvimento, por completo, 
das duas partes: prestador de 
serviços e tomador. 

O prestador deve receber, 
por ocasião de sua contratação, 
o detalhamento de todos os 
processos a serem executados, 
o nível de complexidade e risco 
de cada operação para avaliar a 
capacidade técnica necessária 
dos profi ssionais que executa-
rão esta tarefa.

Já o tomador deve demons-
trar ao primeiro as regras 
detalhadas de seus negócios, 
processos já utilizados em sua 
empresa, fl uxos de informa-
ções e operações, os níveis de 
responsabilidades dos gesto-
res, riscos envolvidos em cada 
área e insucessos já vividos 
pela empresa. Com base nes-
sas informações, o prestador 
poderá ter um dimensiona-
mento claro do escopo dos 
serviços prestados e dos graus 
de responsabilidade de ambas 
as partes.

Quando a comunicação não 
ocorre com fl uidez, quando 
nem todas as informações 
são passadas e quando toda a 
responsabilidade pelo sucesso 
fi ca delegada a apenas uma 
das partes, a parceria deixa de 
ser transparente. Ela não se 
sustenta por um longo tempo 
e a empresa tomadora dos 
serviços acaba arcando com 
prejuízos relativos à perda 
de tempo, de informações e 
de pessoas-chaves na organi-
zação, além de troca de pro-
vedor e até mesmo prejuízos 
monetários por contingências 
ocorridas nos processos mal 
executados.

A companhia contratada 
para execução dos registros 
contábeis, fiscais, folha de 
pagamento e fi nanceiro deve 
ser encarada como um depar-
tamento da própria empresa 
contratante, de forma a haver 
integração plena da mesma 
maneira que se verifi ca nas 
organizações em que as ativi-
dades são desenvolvidas por 
equipes internas.

A grande vantagem da ter-
ceirização é o fato de ser o core 
business da empresa presta-
dora a prática dos registros e 
a permanente atualização das 
normas e legislação contábil fi scal 
e trabalhista, com o DNA para 
esta atividade. Porém, a fase de 
defi nição do contrato e das fun-
ções designadas a cada uma das 
partes exige extremo rigor.

(*) - É sócia da área de outsourcing 
da BDO, uma das Big 5 do setor de 

auditoria e consultoria.

Katia Abate (*)

A - Alimentação para Bebês
Durante o primeiro ano de vida do bebê a alimentação é um ponto que 
exige muita atenção. A partir dos seis meses, com o fi m da amamentação 
exclusiva e introdução de novos alimentos à dieta, as papinhas são os 
complementos mais indicados para atender as necessidades nutricionais 
do bebê. Para conciliar a necessidade de montar um cardápio equilibra-
do, levando em consideração a limitação de tempo e o deslocamento, 
o ‘curso livre a distância’ Preparo de Papinhas para Bebês, no formato 
WebTV, do Senac EAD, é a opção ideal para atender a necessidade dessas 
mamães.  O curso tem duração de 20 horas. No formato on-line e com 
curta carga horária, a capacitação é ideal para mães que não abrem mão 
da qualidade, mas que precisam de fl exibilidade no dia a dia. Inscrições 
e informações: (www.ead.senac.br/cursos-livres).

B - IPT Novos Talentos
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas abriu inscrições para selecionar 
candidatos para as 34 vagas do programa Novos Talentos. O objetivo 
do programa é apoiar as atividades de pesquisa e desenvolvimento de 
estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Oferece duas vagas 
para o mestrado e duas para o doutorado com bolsa integral; quatro va-
gas para o mestrado e quatro para o doutorado com bolsa suplementar; 
quatro vagas para o mestrado e quatro para o doutorado sem bolsas 
e, ainda, 14 vagas para o pós-doutorado sem bolsas. O programa está 
aberto a candidatos de instituições de ensino superior e institutos de 
pesquisa, brasileiros ou estrangeiros. Mais informações: (http://www.
ipt.br/trabalhe/novos_talentos/processo_seletivo/18-Novos%20Talen-
tos%20-%20Sele%C3%A7%C3%A3o%202017.htm).

C - Troca de Óleo 
Você não entende muito bem o que o acender e o apagar de luzes do 
painel do seu carro quer dizer quando o assunto é óleo? Não tem ideia 
de quando realizar a próxima troca e nem se está fazendo bem ou mal 
ao seu carro quando escolhe este ou aquele óleo? Então é hora de fi car 
tranquilo, pois o Sindicom lançou uma página na qual mulher ou homem, 
encontrará, em uma linguagem leve e dinâmica, respostas para todas as 
suas dúvidas, tendo fácil e rápido acesso a informações relevantes, além 
das dicas valiosas sempre à disposição. A página (www.facebook.com/
UseOleoCerto), explica as evoluções do mercado de óleo lubrifi cante, 
produto que, vale destacar, é a alma do motor. Verifi que.

D -  Bazar no Pinheiros
A AACD realiza amanhã (29), das 11h00 às 21h00, a primeira edição 
do Bazar Premium no Esporte Clube Pinheiros. Promovido com pro-

dutos nobres (novos e seminovos) doados à Instituição, no local será 
possível encontrar, por exemplo, vestidos doados por Ivete Sangalo, 
Eliana, sapatos da Patrícia Abravanel e grandes marcas como Prada, 
Dior, Chanel e Arezzo. O bazar conta com as curadoras Melissa Wilman 
Mesquita, esposa do Otavio Mesquita, e Ana Paula Seibert, esposa do 
Roberto Justus e dona da marca Galeria do Bikini, que também doou 
biquínis da sua marca para serem vendidos. O acesso será pela portaria 
da Rua Tucumã, nº 36 e o estacionamento, que será cobrado R$ 50 a 
parte, fi ca na Av. Faria Lima, nº 2378.

E - Soluções Urbanas
Especialistas nacionais e internacionais debaterão as soluções urba-
nas no encontro mais esperado do ano: o Summit Imobiliário, evento 
promovido pelo Secovi-SP que acontece em 4 de abril, no Rooftop 5 e 
Centro de Convenções, Instituto Tomie Ohtake. Liu Thai-Ker, autor do 
masterplan de Cingapura e considerado um dos maiores urbanistas do 
mundo, vai apresentar suas experiências no replanejamento de dezenas 
de grandes cidades na China; o indiano Manish Srivastava, professor de 
Columbia, vai falar da recuperação do mercado americano após a crise 
de 2008. Confi ra a programação e faça sua inscrição em (http://www.
secovi.com.br/cursos-e-eventos/summit-imobiliario-brasil-2017/2557) 
ou tel. 5591-1306.

F - Produtos Farmacêuticos
A crescente demanda do setor farmacêutico por profi ssionais qualifi cados 
levou a Interfarma a fazer uma parceria com a FAAP para a criação do 
curso de pós-graduação em “Gestão Estratégica de Produtos Farmacêu-
ticos”. Com três módulos e aulas ministradas às terças e quintas-feiras, 
das 19h10 às 22h45, o curso busca qualifi car o aluno para os principais 
desafi os do setor. O curso aborda temas das áreas de gestão e marketing 
aplicados à indústria farmacêutica, como cadeia de produção, regulamen-
tações, regras, análise de mercado, gestão de projetos, vendas, gestão 
fi nanceira, compliance, negociação, comunicação digital, e-commerce, 
inteligência competitiva, comportamento do mercado consumidor, 
entre outros. Mais informaçõres: (http://pos.faap.br/descricao/gestao-
estrategica-de-produtos-farmaceuticos/
538#tab-4).

G - Valor de Mercado 
O principal índice de ações do mercado brasileiro (Ibovespa) cresceu 
R$1 tri em valor de mercado, desde o início da operação Lava Jato, de 
acordo com estudo realizado pela CMA, empresa líder em sistemas de 
informações, análises e operações para o mercado fi nanceiro e de com-

modities. O estudo teve como base um período de 3 anos, comparando a 
data de início da operação Lava Jato (17/03/2014) até a última sexta-feira 
(17). De acordo com estudo, o Ibovespa teve um crescimento de 43%, 
com valor de mercado de 746 bilhões para 1 tri. O destaque fi ca para 
o setor fi nanceiro que contemplam a lista das 10 instituições que mais 
cresceram em valor de mercado no período analisado, e correspondem 
à 11% do crescimento no índice Ibov, sendo elas, Itauunibanco que au-
mentou R$ 58,3 bilhões, Bradesco com R$ 44,1 bilhões, Banco do Brasil 
com R$ 21 bilhões e BMF&Bovespa com R$ 16,7 bilhões.

H - Experiências Reais
A Knowe promove a palestra gratuita ‘Inovação, empreendedorismo e 
infl uência’, com Robinson Shiba, participante do programa Shark Tank 
Brasil e presidente do grupo TrendFoods (China in Box e Gendai), 
amanhã (29), a partir das 19h00, na Universidade Mackenzie. Com 
abordagem sobre empreendedorismo, reforçando aspectos de carreira 
e infl uência, a ideia é compartilhar com os participantes a experiência 
de Shiba em novos negócios, apresentando um conteúdo relevante para 
pessoas que tem interesse em se desenvolver no mercado corporativo 
e empreendedor. Além disso, com vasta experiência como headhunter, 
Bruno Negretti, CEO e Fundador da Knowe, compartilhará sobre como 
tomar melhores decisões ao longo da vida profi ssional. Pré-inscrições 
em: (http://bit.ly/knowe-mack). 

I - Investimento em Startups
A Bossa Nova Investimentos, liderada pelos empresários Pierre Schur-
mann e João Kepler, anuncia que o Grupo BMG adquiriu participação 
na empresa. A empresa tem mais de 150 startups no portfólio, sendo 
que com essa sociedade, a projeção para os próximos anos é atingir um 
número acima de mil aportes. Atualmente, o BMG tem três frentes de 
atuação em inovação e startups: as empresas Lendico – plataforma online 
de empréstimos – e BMG UpTech – investimentos em startups em fase 
inicial – e o programa BMG Digital Lab, que busca parcerias com startups 
em estágio avançado. Juntas, as organizações investirão mais de R$ 100 
milhões em startups nos estágios pre-seed e seed money (100 mil a 800 
mil por negócio). O Grupo BMG segue sua premissa de colocar o know 
how e a tradição que possui a favor de propostas inovadoras.

J - Campeonatos de Barismo 
A Associação Brasileira de Cafés Especiais informa que estão abertas as 
inscrições para as competições nacionais de barismo. Serão realizadas, 
este ano, as nonas edições dos Campeonatos Brasileiros de Latte Art, 
Cup Tasters e Coffee In Good Spirits e a sexta edição do Campeonato 
Brasileiro de Brewers Cup. Todas as etapas serão realizadas de 28 de 
abril a 1º de maio deste ano, em Varginha (MG), no Via Café Garden 
Shopping, e integram as ações do projeto setorial “Brazil. The Coffee Na-
tion”, desenvolvido em parceria com a Apex-Brasil. Estão disponibilizadas 
16 vagas para os campeonatos brasileiros de Latte Art, Brewers Cup e 
Coffee In Good Spirits e 20 vagas para o de Cup Tasters. Os campeões 
garantem classifi cação para os campeonatos mundiais, que ocorrerão 
entre os dias 13 e 15 de junho, em Budapeste. Inscrições: (http://bsca.
com.br/worldcoffeeevents.php). 

A - Alimentação para Bebês
Durante o primeiro ano de vida do bebê a alimentação é um ponto que 

dutos nobres (novos e seminovos) doados à Instituição, no local será 
possível encontrar, por exemplo, vestidos doados por Ivete Sangalo, 
Eliana sapatos da Patrícia Abravanel e grandes marcas como Prada
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PARTE DO IMPOSTO DE RENDA
PODE SER REVERTIDA PARA FUNDOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
O CRCSP incentiva a destinação de parte do Imposto de 

Renda para Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad). No ano de entrega da declaração, os 
contribuintes pessoas físicas podem destinar até 3% do imposto 
devido, contribuindo com programas de assistência social. 
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1. No programa da Receita Federal, acesse a aba “Resumo 
da Declaração”, selecione “Doações Diretamente na Declaração 
– Estatuto da Criança e do Adolescente” e clique em “Novo”.

2. Clique na opção Estado e Município e faça sua escolha. 
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número para o campo “Valor” acima. Clique em “Ok”.
4. Após registrar a destinação, na aba “Imprimir”, selecione 

“Darf – Doações Diretamente na Declaração – Estatuto da 
Criança e do Adolescente”. Clique duas vezes no item que 
aparecer na tela, imprima a Darf e efetue o pagamento antes do 
�������������

“A destinação solidária é uma das iniciativas mais importantes 
para contribuir com a continuidade do trabalho realizado pelas 
instituições e para a melhora da qualidade de vida da população", 
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CRCSP, Adriano Gilioli.
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“Ao orientarem seus clientes sobre essa destinação, os 
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milhares de crianças e adolescentes”, ressalta o presidente do 
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ANUIDADE 2017
Pague até 31 de março e

evite os acréscimos legais.

A afi rmação é do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto 
Kassab. Segundo ele, o governo não quer fazer intervenção 
e espera que haja uma solução de mercado para a empresa, 

que está em recuperação judicial.
“O governo está preparado para fazer intervenção, caso seja 

necessário, porque é uma obrigação”, disse Kassab ao sair do 
Ministério da Fazenda, após reunião com o ministro Henrique Mei-
relles, ontem (27) em Brasília, para avaliar o cenário econômico e 
o orçamento. “O governo não pode colocar recursos, por convicção 
e porque não tem. A ideia da MP é fechar o arcabouço jurídico que 
arredonda a intervenção. A Anatel está desde já preparada para 
fazer uma intervenção. Temos 2 mil municípios onde a Oi opera 
exclusivamente. Então, veja a responsabilidade do governo para 
que esses municípios não fi quem desamparados”, acrescentou.

Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 

Gilberto Kassab.

O mercado fi nanceiro reduziu, 
pela terceira vez consecutiva, a 
projeção para a infl ação este ano. 
A estimativa para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) passou de 4,15% 
para 4,12%, de acordo com o 
boletim Focus, uma publicação 
elaborada todas as semanas pelo 
Banco Central (BC), e divulgada 
às segundas-feiras.

A projeção para a infl ação 
este ano está abaixo do centro 
da meta, que é 4,5%. A meta 
tem ainda limite inferior de 3% 
e superior de 6%. Para 2018, a 
projeção segue em 4,5%. A pre-
visão de instituições fi nanceiras 
para o crescimento do PIB este 
ano foi ajustada de 0,48% para 

0,47%. Para o próximo ano, a 
estimativa foi mantida em 2,5%. 
Para o mercado fi nanceiro, a 
taxa Selic encerrará 2017 em 
9% ao ano. Para o fi nal de 2018, 
a expectativa permanece em 
8,50% ao ano. Atualmente, a 
Selic está em 12,25% ao ano. 

Quando o Copom aumenta 
a Selic, a meta é conter a de-
manda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços, porque 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça. Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação (ABr).

Para o mercado fi nanceiro, a taxa Selic encerrará

2017 em 9% ao ano.

O Conselho de Administra-
ção da Petrobras aprovou a 
recondução do presidente da 
estatal, Pedro Pullen Parente, 
para um mandato de dois anos 
no cargo. A recondução foi 
comunicada pela empresa ao 
mercado ontem (27).

Parente assumiu a presi-
dência da companhia em 31 
de maio do ano passado, em 
continuidade ao mandato do 
presidente anterior, Aldemir 
Bendine e agora, com a recon-
dução, iniciará mandato de 
dois anos.

De acordo com o comunicado, 
a Petrobras assegura que o pro-

cesso de recondução “seguiu as 
regras da Política de Indicação 
dos Membros do Conselho Fis-
cal, Conselho de Administração 
e Diretoria Executiva da Pe-
trobras, tendo sido renovadas 
as análises de integridade e 
do cumprimento dos demais 
requisitos da posição. 

O Comitê de Indicação, 
Remuneração e Sucessão do 
Conselho de Administração 
da Petrobras “avaliou toda a 
documentação pertinente e 
recomendou a aprovação do 
novo mandato ao Conselho de 
Administração da Companhia” 
(ABr). 
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Divulgação

Governo prepara MP com 
regras para intervenção na Oi

O governo está preparando uma medida provisória com regras para fazer a intervenção da empresa Oi, 
caso seja necessária

Kassab acrescentou que a medida provisória deve ser publicada 
nos próximos dias. O ministro explicou que se a empresa não 
conseguir a recuperação, o governo compulsoriamente precisa 
intervir. O Grupo Oi, que detém o maior número de clientes de 
telefonia fi xa do país, entrou com pedido de recuperação judicial 
em junho de 2016. A Oi acumulou R$ 65,4 bilhões em dívidas. 
Entre os credores da Oi fi gura a Anatel, a quem o grupo deve R$ 
20,2 bilhões em multas e pendências tributárias (ABr).

Mercado fi nanceiro reduz 
projeção para a infl ação

Parente é reconduzido 
para mandato de dois 

anos na Petrobras
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CLT: culpada
ou inocente?

Pode parecer clichê o 

título do meu artigo, 

mas se queremos 

que o Brasil cresça 

verdadeiramente, é 

preciso discutir (e 

aprovar) a reforma das 

leis trabalhistas

Essas normas que regu-
lamentam as relações 
entre empresas e cola-

boradores entraram em vigor 
em 1940, ou seja, 76 anos se 
passaram. Mesmo que essas 
leis protejam uma parte, 
graças também a ela, temos 
uma maioria esmagadora de 
trabalhadores em condições 
precárias e que não são abra-
çados pelos mesmos direitos 
que os registrados. E agora, 
como resolver essa conta que 
não fecha nunca? Nos últimos 
12 meses, mais de 1,7 milhão 
de brasileiros perderam o 
emprego e a referência de 
segurança em termos de qua-
lidade de vida. 

Afi nal, não importa a idade, 
qualquer profi ssional usa o fru-
to do seu trabalho para atender 
as mais variadas necessidades 
básicas que irão garantir a so-
brevivência dele e da família. 
É o que aponta os estudos 
realizados pela Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômicos (OCDE). 
No Brasil, temos o fundo de 
garantia (FGTS), seguro de-
semprego, aviso prévio, férias 
remuneradas, décimo terceiro 
e etc. São excelentes benefí-
cios, mas podem ser péssimas 
armadilhas se pensarmos em 
produtividade. E é neste senti-
do que devemos também usar o 
momento para refl etir a forma 
como trabalhamos.

Infelizmente, há quem ainda 
se aproveite dessas vantagens 
e deixa de produzir para que 
seja demitido pois, afi nal, pode 
ser ainda muito vantajoso para 
ele. Perde a empresa, o traba-
lhador e o país. Como conse-
quência da elevada quantidade 
de desempregados, a economia 
levou um tombo ainda maior. 
Todos os setores praticamente 
frearam. O consumo passou de 
básico para somente o necessá-
rio. Leia-se “esqueça a pizza e 
o cinema de fi nal de semana”. 
Afi nal, a emocionante aventura 
não sai por menos de 200 reais 
para uma família de quatro 
pessoas.

A crise também resultou em 
um rebaixamento no grau de 
investimento que é dado pelas 
agências de classifi cação de 
risco, espantando a vinda de 
empresas capazes justamente 
de criar novos postos de tra-
balho. Além de buscar formas 
de virar esse jogo, é preciso 
entender que o país precisa ur-

gente de mudanças para voltar 
a crescer. Todos querem traba-
lho. A classe média brasileira 
não vê a hora de poder voltar 
a consumir, fi nanciar imóveis, 
carros, viagens internacionais, 
e voltar a sonhar com um futuro 
melhor.

Muitos brasileiros querem 
o american way of life, amam 
os Estados Unidos, mas lá as 
leis são muito diferentes. Não 
existe, por exemplo, seguro 
desemprego, décimo tercei-
ro, férias remuneradas, aviso 
prévio e etc. Isso faz com que 
o norte-americano queira sair 
da zona de conforto e produzir 
mais, pois caso contrário será 
demitido... e vou contar ainda 
mais uma novidade: ninguém 
morreu por conta disto. Muito 
pelo contrário, é sem dúvida, 
a maior economia de todos os 
tempos. Entendo que o modelo 
norte-americano privilegia 
demais os empresários e de 
menos os trabalhadores. 

Já no Brasil, é exatamente o 
oposto. Talvez a fl exibilização 
proposta pelo governo seja o 
meio termo de que tanto neces-
sitamos. Precisamos entender, 
de uma vez por todas, que a 
atualização da legislação tra-
balhista não prevê o aumento 
da jornada de trabalho, que 
não poderá ultrapassar 44 
horas semanais; tão pouco a 
exclusão de direitos. Haverá 
ainda a criação de duas novas 
modalidades de contrato de 
trabalho parcial e intermiten-
te, com jornadas inferiores a 
44 horas semanais e salários 
proporcionais.

Esta solução sobre a possível 
alteração da “ forma de paga-
mento” de alguns benefícios 
que são custosos e que podem 
estimular a improdutividade 
(férias remuneradas, seguro 
desemprego e aviso prévio), 
incorporando esses valores 
nos salários, o que deixaria a 
equipe mais motivada afi nal, 
eles ganhariam muito mais 
mensalmente e premiaríamos 
a produtividade. O país mudou, 
as formas de trabalhar muda-
ram e os objetivos das pessoas 
também. Então, porque não 
rever essas condições impostas 
a empresas e trabalhadores? 

Essas reformas estruturais 
são extremamente importan-
tes. Talvez a CLT, do jeito que 
existe hoje, seja a própria algoz 
do trabalhador.

(*) - É autor do best-seller ‘O Poder 
da Atitude’, sócio-diretor do Institute 

for Business Excellence, sediada 
em Orlando. Especialistas em 

excelência em serviços, leva grupos 
de executivos brasileiros para 

treinamentos in loco nos Estados 
Unidos, para estudar e ensinar como 

as empresas podem incorporar a 
excelência e felicidade no trabalho 

(www.slivnik.com.br) ou
(alexandre@slivnik.com.br).

Alexandre Slivnik (*)

Mas, a discussão sobre as 
mudanças na legislação 
eleitoral, além de des-

dobramentos de operações de 
combate a casos de corrupção 
também se destacam na agenda 
desta semana. 

A comissão especial da re-
forma da Previdência que está 
tratando da proposta realiza 
hoje (28) sua última audiência 
pública. O tema da discussão 
será os impactos da reforma para 
o orçamento público do país. As 
propostas de mudanças na Pre-
vidência devem ser debatidas 
também nas comissões da Segu-
ridade Social e Família e na de 
Defesa dos Direitos do Idoso. A 
reforma trabalhista deve pautar 
a agenda da Comissão de Traba-
lho e ainda segue em discussão 
na comissão especial do tema, 
que realiza esta semana outra 
audiência pública para discutir 
o direito comparado. 

Na comissão especial que 
trata da reforma política, o 
ministro do TSE, Herman Ben-
jamim, foi convidado para falar 

Os desdobramentos da Operação Carne Fraca será prioridade das comissões

de Agricultura e de Defesa do Consumidor.

A reforma política que o Se-
nado espera promover ainda 
neste ano pode misturar dois 
modelos de sistema eleitoral: 
o voto em lista fechada, de-
fendido pelo presidente da 
Casa, Eunício Oliveira, e o 
voto distrital, encampado por 
vários senadores. A mudança 
está prevista na proposta que 
a Comissão de Constituição 
e Justiça já pode votar. Ela 
institui o sistema chamado 
de proporcional misto para a 
Câmara, que mistura caracte-
rísticas da lista fechada — em 
que o eleitor vota apenas em 
um partido, e os candidatos 
são eleitos a partir de listas 
partidárias pré-defi nidas — e 
do modelo distrital —, em que 
os estados são repartidos em 
distritos e cada distrito elege 
um representante, numa dis-
puta majoritária.

Nesse sistema misto, os 
eleitores teriam direito a dois 
votos para a Câmara: um para 
o candidato específi co do seu 
distrito e outro para um parti-
do de sua escolha. Metade dos 
deputados de cada estado vi-
ria das disputas nos distritos, e 
a outra metade sairia das listas 
partidárias. Neste último caso, 
o que decidiria os vencedores 
seria a votação proporcional 
de cada partido. O presidente 
do Senado, Eunício Oliveira 
afirmou que o Congresso 
“está pronto” para o debate 
sobre uma reforma eleitoral 
profunda. Ele tem trabalhado 
junto ao presidente da Câma-

A proposta institui o sistema chamado de proporcional misto 

para a Câmara dos Deputados.

A Força Sindical pretende 
que a contribuição assisten-
cial, paga aos sindicatos tam-
bém por trabalhadores não 
associados, seja incluída na 
reforma trabalhista. Segundo o 
secretário-geral da Força, João 
Carlos Gonçalves, o Juruna, 
outras centrais estão juntas na 
reivindicação. “A contribuição 
assistencial que os sindicatos 
têm cobrado está sofrendo um 
ataque do MP. Agora, a situação 
piorou mais ainda com a decisão 
do STF que impede os sindica-
tos de receber a contribuição 
sindical dos trabalhadores não 
associados”.

O Supremo manteve o enten-
dimento do TST de que não é 
possível cobrar a taxa de em-
pregados não associados. Além 
da contribuição, que tem o valor 
acertado em acordo coletivo 
das categorias, as entidades re-
presentativas dos trabalhado-
res recebem uma contribuição 
anual, equivalente a um dia de 
trabalho, de cada assalariado. 
Para Juruna, sem os recursos. 
os sindicatos fi carão enfraque-
cidos. “Prejudica até os não 
associados, porque os acordos 

Secretário-geral da Força, 

João Carlos Gonçalves,

o Juruna.

Parques ou playgrounds in-
fantis em lugares públicos ou 
em escolas poderão se tornar 
mais seguros. Medidas com 
esse objetivo estão estabeleci-
das no projeto que deverá ser 
votado amanhã pela Comissão 
de Desenvolvimento Regional e 
Turismo do Senado. O projeto 
estabelece que os parques in-
fantis  devem ser construídos 
e mantidos em conformidade 
com as determinações da As-
sociação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

Os responsáveis pela adminis-
tração de áreas de uso coletivo 
ou pelos estabelecimentos de 
educação infantil e ensino fun-
damental deverão providenciar 
vistoria anual por engenheiro 
legalmente habilitado. Além 
disso, os parques deverão pas-
sar por manutenção preventiva 
semestral. A fi scalização caberá 
ao órgão competente para 
autorizar o funcionamento das 
instituições de ensino e a utili-
zação das áreas de uso coletivo. 
Em caso de descumprimento 
da norma, o responsável estará 
sujeito a multa de R$ 500 por 
brinquedo, cobrada em dobro 
quando da reincidência, e cor-

rigida anualmente. 
Na Comissão de Educação e 

Cultura do Senado, o projeto 
recebeu parecer contrário. Na 
de Desenvolvimento Regional, a 
relatora, senadora Fátima Bezer-
ra (PT-RN), apresentou parecer 
favorável à proposta, mas fez 
emendas ao texto. Segundo ela, 
a falta de manutenção preventiva 
ou de fi scalização periódica nos 
parques tem sido responsável 
por acidentes, em alguns casos 
fatais, que atingem principal-
mente crianças e adolescentes.

“É notório que não existe 
outra forma de assegurar con-
dições adequadas de uso a não 
ser a fi scalização e a vistoria 
periódica dos parques infantis, 
uma vez que existe desgaste 
decorrente do uso contínuo 
e das intempéries climáticas 
a que estão sujeitos os equi-
pamentos”, explicou Fátima 
no relatório. Nas emendas, a 
senadora propôs a substituição 
da expressão “engenheiro legal-
mente habilitado” por “técnico 
habilitado” para fazer as visto-
rias. Para Fátima, a exigência de 
vistoria por engenheiro tornaria 
a eventual lei sem condições de 
ser cumprida (Ag.Senado).

MP vai 
investigar 
visitas de 
políticos a 
Sérgio Cabral

O Ministério Público (MP) 
Estadual do Rio de Janeiro vai 
investigar supostas irregulari-
dades em visitas recebidas pelo 
ex-governador fl uminense Sér-
gio Cabral, no Presídio Bangu 
8, no complexo penitenciário 
de Gericinó (Bangu).

Cabral foi preso no fi nal do 
ano passado, acusado de cor-
rupção e lavagem de dinheiro 
e, segundo o MP,  teria rece-
bido visitas de parlamentares 
fora do horário permitido para 
visitantes.

O MP informou que um 
promotor da área de Tutela 
Coletiva do órgão vai analisar 
os relatórios da Secretaria 
Estadual de Administração 
Penitenciária, com as informa-
ções sobre as visitas recebidas 
pelo ex-governador e verifi car 
se houve irregularidades. Caso 
isso seja confi rmado, será ins-
taurado um inquérito civil para 
apurar responsabilidades de 
deputados estaduais e agentes 
penitenciários. 

Se houver necessidade de 
investigar deputados federais, 
o caso será encaminhado ao 
Ministério Público Federal. Por 
meio de nota, a assessoria de 
imprensa do fi lho de Sérgio Ca-
bral, o deputado Marco Antônio 
Cabral (PMDF-RJ) informou 
que todas as visitas feitas ao 
pai “foram feitas legalmente e 
dentro das normas previstas” 
(ABr).

Proposta impede 
indicações políticas 
para cargos técnicos

O senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) anunciou que 
vai apresentar proposta para 
vedar indicações políticas 
para cargos técnicos na esfera 
federal. Classifi cou a proposta 
como uma resposta a proble-
mas como os que estão sendo 
revelados pela Operação Carne 
Fraca, da Polícia Federal. Nas 
investigações, dirigentes do 
Ministério da Agricultura no 
Paraná, indicados por parla-
mentares, aparecem associados 
a irregularidades na fi scalização 
de frigorífi cos.

Ataídes informou que está 
coletando assinaturas de co-
legas em apoio à PEC, que só 
pode começar a tramitar se for 
subscrita por pelo menos 27 se-
nadores. Ele admitiu que apoiou 
a indicação do atual dirigente do 
Incra no Tocantins, pessoa que 
qualifi cou como competente e 
honesta. Porém, reconheceu o 
ato como um erro, afi rmando 
que cargos técnicos não podem 
ter ‘padrinho político’. “Temos 
que acabar com isso. Os minis-
tros têm que colocar pessoas 
técnicas, ilibadas e competen-
tes, com história de vida limpa”, 
disse Ataídes (Ag.Senado).
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Câmara dos Deputados debate 
reformas trabalhista e da Previdência
Na semana em que as comissões permanentes da Câmara retomam efetivamente seus trabalhos, as 
reformas da Previdência e trabalhista seguem dominando a pauta de debates entre os parlamentares

sobre eventuais alterações na 
legislação eleitoral, em especial 
do ponto que trata da prestação 
de contas em campanhas polí-
ticas. O ministro é relator do 
processo que pede a cassação 
da chapa da campanha presi-
dencial Dilma-Temer. Também 
foi convidada para participar da 
discussão a ministra do TSE, 
Luciana Lóssio.

O juiz Sérgio Moro, também 
deve passar esta semana pela 
Câmara. Ele foi convidado para 
participar de audiência pública 
da comissão especial que discu-
te as mudanças no Código Penal 
brasileiro. Ao lado do juiz Sílvio 
Rocha, da 10ª Vara Criminal 
do TJ-São Paulo, Moro deve 
falar sobre combate ao crime 
organizado. Os desdobramentos 

da Operação Carne Fraca será 
a prioridade das comissões de 
Agricultura; e de Defesa do Con-
sumidor. Deputados da oposição 
protocolaram na última semana 
um pedido de abertura de CPI 
para aprofundar a investigação 
sobre o caso. A solicitação ainda 
precisa passar pela análise do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (ABr).

Em análise proposta que une voto 
em lista fechada com voto distrital

ra, Rodrigo Maia, para aprovar 
novas regras até setembro, de 
modo que elas já possam entrar 
em vigor nas eleições gerais do 
próximo ano.

Na realidade, trata-se de três 
propostas. À de Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE), foram 
apensadas a do agora minis-
tro das Relações Exteriores, 
Aloysio Nunes Ferreira, e a de 
Reguffe (sem partido-DF). As 
três estão sob a relatoria de 
Valdir Raupp (PMDB-RO), que 
elaborou um texto substitutivo 
consolidando todas as ideias. 
Para Raupp, o sistema misto 
teria dois benefícios: tornaria as 
campanhas mais baratas, uma 
vez que a instituição dos distri-
tos signifi ca que os candidatos 
precisam fazer campanha em 
áreas menores; e fortaleceria 
os partidos, eliminando a com-
petição interna ao consolidar 

os candidatos em uma lista 
pré-ordenada.

O sistema misto exige que 
cada estado da Federação seja 
repartido em um número de 
distritos eleitorais equivalente 
à metade da sua representação 
na Câmara, arredondada para 
cima. Por exemplo, o DF, com 
oito deputados federais, teria 
quatro distritos. Já a Bahia, 
que tem 39 deputados, seria 
dividida em 20 distritos. O 
segundo voto de cada eleitor 
seria dado a um partido de sua 
escolha. Antes da eleição, cada 
partido elaboraria uma lista 
de seus candidatos para cada 
estado, em ordem pré-estabe-
lecida. Essa lista pode conter, 
inclusive, os candidatos que 
concorram em disputas dis-
tritais. Também seria vedada a 
coligação entre partidos nesta 
modalidade (Ag.Senado).

Força Sindical quer contribuição de 
empregados não fi liados

que a Força, junto com outras 
centrais, negocie a regula-
mentação da contribuição 
assistencial com a disposição 
de amenizar as posições em 
relação às reformas previdenci-
ária e trabalhista. “A matéria da 
capa da Folha de sábado (25), 
‘Por mais verba, centrais podem 
apoiar Temer em reformas’, 
distorce fatos e induz o leitor a 
julgar que as centrais sindicais 
envolvidas nas negociações 
das reformas da Previdência 
e trabalhista estão dispostas a 
aliviar a forte pressão exercida 
sobre o governo em troca de 
mais verba sindical. Isso não é 
verdade”, enfatiza comunicado 
assinado por Juruna.

O texto recebeu apoio do 
presidente da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT,) Ricardo 
Patah. A central também foi 
citada na reportagem como 
parte das negociações. “Tal 
questão nunca foi discutida 
em nossos fóruns. A UGT 
não negocia apoio ao governo 
Temer por mais verbas. Nossa 
central respeita os trabalhado-
res e defende seus interesses”, 
ressaltou Patah (ABr).

e convenções coletivas no Brasil 
são estendidos para sindicaliza-
dos e não sindicalizados”. Na 
sua opinião, é necessário que 
as entidades representativas 
tenham força, especialmente 
a partir do momento em que o 
governo quer aumentar o valor 
das negociações coletivas. 

Juruna negou, no entanto, 

Medidas de segurança 
em parques infantis 

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

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 11/04/2017  - 11:10h  -  2º LEILÃO: 26/04/2017  - 11:10h
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0018728-91. 2011.8.26.0006 A MM. Juíza de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dra. Luciana Mendes Simões
Botelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Francisco Alves dos Santos, CPF 021.382.218-06, RG
5927167-X, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários LTDA . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, sobre a PENHORA recaindo sobre os direitos que o
executado detém sobre seguinte bem: Imóvel registrado junto ao Registro de Imóveis, títulos e
documentos e civil de pessoa jurídica da Comarca de Tatuí, sob a matrícula nº 88.165, assim descrito:
terreno (lote 06, quadra FV), Rua Quarenta e Três, loteamento Ninho Verde Gleba I, Município de
Quadra (SP), medindo 15,00 m de frente para a referida rua; 30,00 m do lado direito, de quem da rua
olha para o imóvel, da frente aos fundos, confrontando com o lote 05; 30,00m do lado esquerdo,
confrontando com o lote 07; 15,00m nos fundos, confrontando com o lote 24, perfazendo a área de
450,00 m², do qual foi nomeado depositário, o proprio executado Sr. Francisco Alves dos Santos, não
pode abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo. Para que, querendo,
apresente impugnação no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2016.              (25 e 28)

LBS Local S.A.
CNPJ/MF nº 03.980.538/0001-06 - NIRE 35.300.358.392

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27/03/2017
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 27/03/2017, às 13h, reuniram-se na sede da LBS Local S.A., localizada na Rua Fidêncio
Ramos, nº 302, torre B, 12º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes
no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Convocação: Convocação dispensada em razão da presença da
totalidade dos acionistas da Companhia, conforme disposto no parágrafo 4o, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Moacir Mário Kang; e
Secretária: Sra. Cristiane Gaspar Mendes. 5. Ordem do Dia: Observado o disposto no artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, 
(i) deliberar sobre a proposta de redução do capital social da Companhia, atualmente considerado excessivo, no montante de 
R$19.818.173,00 (dezenove milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e setenta e três reais), sem o cancelamento de ações, man-
tendo-se, portanto, inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia; e (ii) caso aprovada a 
matéria constante do item (i) acima, deliberar sobre a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Compa-
nhia. 6. Deliberações: Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade
de votos dos presentes e sem quaisquer reservas ou ressalvas, tendo sido autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário e
a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo130, §§ 1° e 2° da Lei das Sociedades 
por Ações: 6.1. Redução de Capital. Foi aprovada a proposta de redução do capital social da Companhia, atualmente considerado 
excessivo, no montante de R$19.818.173,00 (dezenove milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e setenta e três reais), sem o can-
celamento de ações, de modo que o capital social da Companhia permanecerá representado por 5.165.259 (cinco milhões, cento
e sessenta e cinco mil, duzentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mantendo-se inalterado,
ademais, o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. 6.1.1. Em decorrência da redução de capital
ora proposta, os acionistas da Companhia receberão, a título de restituição de capital, aproximadamente R$3,84 (três reais e 
oitenta e quatro centavos) por ação de emissão da Companhia que cada acionista detiver, em ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, de titularidade da Companhia, representativas do capital social da LBS Brasil Participações S.A., sociedade
anônima de capital fechado, com sede na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, torre B, 12º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade
e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.907.654/0001-97 (“LBS Brasil”). Observado o disposto no artigo 174 da Lei
das Sociedades por Ações, a restituição será realizada no 61º (sexagésimo primeiro) dia após a data de publicação desta ata de 
Assembleia Geral Extraordinária. 6.2. Alteração do Estatuto Social. De modo a refletir a redução de capital proposta no item 6.1
acima, foi também aprovada, em seguida, a proposta de alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 6.3. 
Condições Suspensivas. Foi consignado que as deliberações tomadas acima somente produzirão efeitos após a publicação desta
ata de Assembleia Geral Extraordinária e decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da referida publicação, sem que tenha sido
apresentada qualquer oposição por parte de credores quirografários, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações,
ocasião em que os acionistas realizarão nova Assembleia Geral, com o objetivo de efetivar a redução de capital ora proposta e,
consequentemente, alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 6.4. Autorizações à Diretoria. Sem prejuízo do
disposto em 6.3 acima, fica a Diretoria da Companhia, desde já, plenamente autorizada a praticar todos os atos necessários
para a formalização e efetivação das deliberações tomadas acima. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tendo sido 
tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada esta ata de forma sumária que, lida e achada conforme, foi assinada 
pelos presentes. Mesa: Moacir Mário Kang (Presidente); Cristiane Gaspar Mendes (Secretária). Acionistas Presentes: Movile Internet
Móvel S.A. (por Arthur Joseph O´Keefe IV), Moacir Mário Kang, Frederico Guilherme Padula Hohagen, Rafael Vinicius de Siqueira e
Frederico de Toledo Gottheiner. São Paulo/SP, 27 de março de 2017. Confere com original lavrado em livro próprio. Moacir Mário
Kang - Presidente da Mesa, Cristiane Gaspar Mendes - Secretária da Mesa.

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo NE       31/12/2016       31/12/2015
Ativo Circulante 65.536.432,92 56.016.658,93
Caixa e Equivalente de Caixa 05 2.424.135,81 4.191.647,32
Caixa/Bancos com Movimento 670.776,24 2.316.829,25
Aplicações Financeiras 1.753.359,57 1.874.818,07
CRÉDITOS OPERACIONAIS 63.112.297,11 51.825.011,61
Contas a Receber - Clientes 06 48.221.246,39 41.473.179,06
Títulos a Receber 06 99.760,65 117.003,33
Impostos e Contribuições
  a Recuperar 07 4.588.940,65 4.327.867,50
Adiantamento a Empregados 08 1.759.176,61 172.776,57
Adiantamento a Fornecedores 08 174.242,36 409.104,65
Estoques 09 8.268.930,45 5.325.080,50
Ativo Não Circulante 99.816.491,55 107.485.170,40
Realizável a Longo Prazo 98.193.017,90 105.659.300,59
Depósitos Judiciais 10 222.633,00 87.921,95
Partes Relacionadas 11 97.970.384,90 105.571.378,64
Investimentos 12 689.736,10 681.178,55
Participações Outras
  Empresas(Unicred) 689.736,10 681.178,55
Imobilizado 13 933.737,55 1.144.691,26
Bens Patrimoniais 888.635,13 1.079.703,75
Imobilizado em Andamento 45.102,42 64.987,51

Total do Ativo 165.352.924,47 163.501.829,33

Passivo NE       31/12/2016       31/12/2015
Passivo Circulante 116.906.170,18 108.761.786,77
Empréstimos/Financiamentos 14 25.716.673,39 28.032.118,49
Fornecedores 15 20.754.180,72 23.291.280,65
Obrigações Sociais 16 15.171.079,50 10.849.340,06
Obrigações Tributárias 17 47.008.637,94 41.124.533,08
Obrigações Trabalhistas
  (Férias/Encargos) 16 3.258.579,34 3.408.662,53
Contas a Pagar 18 4.997.019,29 2.055.851,96
Passivo Não Circulante 40.700.432,80 33.652.205,83
Exigível a Longo Prazo 40.700.432,80 33.652.205,83
Empréstimos/Financiamentos 14 7.687.961,76 5.323.911,19
Contas a Pagar 18 2.719.116,15 2.084.381,50
Partes Relacionadas: 18 2.484.255,14 5.528.521,79
- Coligadas (Ekeka) 1.914.810,73 4.778.521,69
- Acionistas PF (Mauro Novacki) 569.444,41 750.000,10
Obrigações Sociais/Tributárias 27.809.099,75 20.715.391,35
- ICMS Parcelamento 17 21.331.136,99 14.976.447,03
- INSS Parcelamento 16 839.260,39 5.738.944,32
- FGTS Parcelamento 16 754.348,91 –
- Refis 17 4.884.353,46 –
Patrimônio Líquido 19 7.746.321,49 21.087.836,73
Capital Social 100.000,00 100.000,00
Subscrito 100.000,00 100.000,00
Reserva de Lucros 6.146.320,14 13.291.738,00
Reserva Legal 20.000,00 20.000,00
Reservas para Expansão 6.126.320,14 13.271.738,00
Lucro (Prejuízo) Acumulado 1.500.001,35 7.696.098,73
Resultado do Período 1.500.001,35 7.696.098,73
Total do Passivo 165.352.924,47 163.501.829,33

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOVNOVNOVNOVNOVACKI PACKI PACKI PACKI PACKI PAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/A
CNPJ nº 13.987.350/0001-35

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutarias, levamos a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício financeiro e administrativo encerrado em 31 de dezembro 2016.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
                                                                                         Reserva de Lucros
Eventos Capital Social Reserva Legal Reservas para Expansão Prejuízo/Lucro Acumulados               Total
Saldo em 31/12/2014 100.000,00 20.000,00 13.271.738,00 – 13.391.738,00
Lucro Líquido Exercício – – – 7.696.098,73 7.696.098,73
Incorporação Reservas – – 7.696.098,73 (7.696.098,73) –
Saldo em 31/12/2015 100.000,00 20.000,00 20.967.836,73 – 21.087.836,73
Ajustes Exercícios Anteriores – – (14.841.516,59) – (14.841.516,59)
Lucro Líquido Exercício – – – 1.500.001,35 1.500.001,35
Saldo em 31/12/2016 100.000,00 20.000,00 6.126.320,14 1.500.001,35 7.746.321,49

ção e inferiores aos valores de mercado. O custo dos produtos acabados,
inclui matérias primas adquiridas, mão de obra, custo de produção, transpor-
te e armazenagem, que estão relacionados a todos os processos necessá-
rios para a colocação dos produtos em condições de venda. Provisões para
obsolescência, ajustes a valor líquido de realização, itens deteriorados e
estoques de baixa movimentação, são registrados quando necessário. As
perdas normais de produção integram o custo de produção do respectivo
mês, enquanto as perdas anormais, se houver, são registradas diretamente
em outros resultados operacionais. 3.10. Ativo Imobilizado: Apresentado
pelo custo de aquisição, formação, construção ou desmontagem e perda por
redução ao valor recuperável, quando aplicável, sem qualquer dedução ou
acréscimos relacionados aos encargos de depreciações do período, exceto
pelos valores acumulados de exercícios anteriores. Os custos de emprésti-
mos e financiamentos são registrados como parte dos custos do imobilizado
em andamento, considerando a taxa média ponderada de empréstimos e fi-
nanciamentos vigente na data da capitalização. A “Novacki” realiza anual-
mente a análise de indícios de perda no valor recuperável do ativo imobiliza-
do e se detectado indício de perda, os ativos correspondentes são subme-
tidos ao teste de “impairment” através de metodologia de fluxo de caixa des-
contado ou recuperação por venda. Por sua vez, quando identificado que o
valor contábil do ativo não será recuperado, uma provisão é registrada. A
recuperação dos investimentos no ativo imobilizado foi testada em 2016 não
sendo identificados ajustes para refletir perda no valor recuperável. A reali-
zação do teste envolveu a adoção de premissas e julgamentos. 3.11. Contas
a Pagar e Fornecedores: São inicialmente reconhecidos pelo valor nominal
e, subsequentemente acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de
encerramento das demonstrações financeiras. 04 - Julgamentos, Estimati-
vas e Premissas Contábeis Significativas: Julgamentos que a Administra-
ção da “Novacki” requer na preparação dessas demonstrações financeiras,
mediante estimativas e premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passi-
vos contingentes, na data das demonstrações financeiras. Contudo, a incer-
teza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afeta-
do em exercícios futuros. As premissas utilizadas em suas estimativas
contábeis, são revisadas periodicamente, considerando os resultados apu-
rados em cada trimestre civil. O efeito das revisões das estimativas
contábeis é reconhecido nas demonstrações financeiras no período em que
tais revisões são realizadas. 05 - Caixa e Equivalente de Caixa
Composição dos Saldos     31/12/2016     31/12/2015
Bancos conta Movimento 670.776,24 2.316.829,25
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata   1.753.359,57   1.874.818,07
Total   2.424.135,81   4.191.647,32
06 - Contas a Receber de Clientes e Títulos a Receber
Composição dos Saldos     31/12/2016     31/12/2015
Duplicatas a Receber 48.221.246,39 41.473.179,06
- Mercado Nacional 33.839.908,26 38.771.101,99
- Partes Relacionadas - NISA 14.381.338,13 2.702.077,07
Títulos a Receber 99.760,65 117.003,33
- Cheques a Receber de Clientes 89.553,05 9.820,50
- Duplicatas a Receber
  sob Títulos Vinculados       10.207,60     107.182,83
Total a Realizar 48.321.007,04 41.590.182,39
07 - Impostos e Contribuições a Recuperar
Créditos Tributários a Compensar    31/12/2016    31/12/2015
IPI 3.967.785,56 4.141.913,19
ICMS 81.344,62 109.750,06
ICMS subvenção a Recuperar 157.689,99 –
CSLL 13.914,67 13.914,67
IRPJ 29.465,97 29.465,97
PIS 57.329,60 5.071,95
COFINS 264.063,64 23.361,70
IRRF 17.346,60 2.795,60
CIDE (Saldo a compensar pendentes09/05/13)                  –       1.594,36
Total 4.588.940,65 4.327.867,50
08 - Créditos de Adiantamentos Antecipados a Realizar
Créditos Diversos a Realizar     31/12/2016     31/12/2015
Adiantamentos a Fornecedores 174.242,36 409.104,65
Adiantamentos a Empregados   1.759.176,61     172.776,57
Total   1.933.418,97     581.881,22
09 - Estoques: Composição dos Saldos     31/12/2016     31/12/2015
Matéria Prima 1.107.667,86 1.275.797,93
Material Secundário 803.497,75 979.200,94
Material Intermediário 3.876.952,41 2.521.549,75
Produto Acabado 1.679.858,30 874.064,35
Almoxarifado 769.543,52 728.250,14
Mercadoria para Revenda 31.410,61 158.512,05
Estoque de Terceiros                   – (1.212.294,66)
Total   8.268.930,45   5.325.080,50
10 - Depósitos Judiciais
Garantias Contingenciais     31/12/2016     31/12/2015
Depósitos Judiciais Trabalhistas 168.689,96 87.921,95
Depósitos Judiciais Diversos       53.943,04                   –
Total     222.633,00       87.921,95
Depósitos judiciais representativos da obrigação demandada, considerando
as orientações da assessoria jurídica com pleno êxito desses montantes e
sem previsões mínimas de eventuais contingências advindas.
11 - Créditos com Partes Relacionadas
Empresas Coligadas     31/12/2016       31/12/2015
Novacki Industrial S/A - NISA 59.349.461,74 72.941.733,88
Patrimônia Administração
  e Participação S/A 38.145.314,37 32.481.043,41
Ekeka Empreendimentos
  e Participações S/A 289.546,71 148.601,35
Patris Gestora de Bens Ltda.     186.062,08                     –
Total a Realizar 97.970.384,90 105.571.378,64
12 - Investimentos
Outras Empresas     31/12/2016     31/12/2015
Unicred - Litoral e Norte Catarinense     689.736,10     681.178,55
Quotas de partes de capital com remuneração de 100% da taxa Selic no
período de capitalização, apurados anualmente em dezembro de cada exer-
cício fiscal, através de investimentos realizados a partir de 26/03/2013.
13 - Imobilizado - Composição dos Saldos

   31/12/2015 Aquisições       Baixas    31/12/2016
Imobilizado Efetivo 1.079.703,75 – 191.068,62 888.635,13
- Veículos 150.399,26 – 72.590,22 77.809,04
- Máquinas e
  Equipamentos 810.826,09 – – 810.826,09
- Reflorestamento 118.478,40 – 118.478,40 –
Imobilizado em
  Andamento      64.987,51   31.134,25   51.019,34     45.102,42
Total 1.144.691,26   31.134,25 242.087,96    933.737,55
14 - Empréstimos e Financiamentos - Composição dos Saldos

                              Prazos                                     Total
Modalidade              Curto           Longo      31/12/2016      31/12/2015
Capital
  de Giro 13.522.192,76 7.687.961,76 21.210.154,52 24.615.355,63
Leasing 34.765,70 – 34.765,70 167.008,03
Duplicatas
  Descon-
   tadas 20.410.478,04 – 20.410.478,04 16.958.382,97
Cheques a
  Compensar 853.461,52 – 853.461,52 319.386,48
Despesas e
  Encargos a
   Apropriar (9.104.224,63)                 – (9.104.224,63)  (8.704.103,43)
Total  25.716.673,39 7.687.961,76 33.404.635,15  33.356.029,68
Os empréstimos estão garantidos por aval dos acionistas, diretores e dupli-
catas emitidas pela “Novacki” contra clientes.
15 - Fornecedores
Fornecedores     31/12/2016     31/12/2015
Mercado Nacional 20.653.023,71 22.877.289,07
Partes Relacionadas (NISA)     101.157,01     413.991,58
Total 20.754.180,72 23.291.280,65

16 - Obrigações Sociais - Composição dos Saldos
Obrigações                              Prazos                                   Total
 Sociais a             Curto           Longo      31/12/2016     31/12/2015
   Pagar
Salários 1.108.777,58 – 1.108.777,58 1.104.936,33
Férias 3.317.092,73 – 3.317.092,73 3.631.501,18
Contribuição
  Sindical 195.184,11 – 195.184,11 139.749,66
INSS 10.475.525,41 – 10.475.525,41 6.179.167,35
FGTS 2.522.834,14 – 2.522.834,14 2.612.643,94
INSS
  Parcelamento 590.612,52 839.260,39 1.429.872,91 2.006.128,52
FGTS
  Parcelamento     219.632,35    754.348,91     973.981,26                   –
Total 18.429.658,84 1.593.609,30 20.023.268,14 15.674.126,98
17 - Obrigações Tributárias - Composição dos Saldos
Obrigações                                Prazos                                    Total
  Fiscais             Curto             Longo     31/12/2016     31/12/2015
- IRRF sobre
  Salários 349.378,96 – 349.378,96 246.402,56
- IRRF Retido
  Terceiros 23.374,11 – 23.374,11 9.809,96
- PIS/COFINS/
  CSLL Retido 67.845,86 – 67.845,86 32.202,21
- INSS Retido
  Terceiros 177.180,75 – 177.180,75 11.278,70
- INSS sobre
 Receita Bruta10.410.085,51 – 10.410.085,51 6.037.023,77
- PIS 1.530.385,95 – 1.530.385,95 1.215.460,90
- COFINS 7.049.050,86 – 7.049.050,86 5.598.486,51
- IPI 18.302.952,61 – 18.302.952,61 16.455.030,46
- ISS 39.153,93 – 39.153,93 20.739,13
- ISS
  Parcelamento 11.100,13 – 11.100,13 –
- ICMS 5.115.122,39 – 5.115.122,39 8.447.769,41
- ICMS
  Parcelamento 3.458.006,77 21.331.136,99 24.789.143,76 19.127.893,33
- Refis     475.000,11   4.884.353,46   5.359.353,57   4.637.827,49
Total 47.008.637,94 26.215.490,45 73.224.128,39 61.839.924,43
18 - Contas a Pagar - Composição dos Saldos
Diversos                             Prazos                                  Total
- Representantes            Curto           Longo     31/12/2016    31/12/2015
  Comerciais 473.531,87 – 473.531,87 412.075,62
- Parcelamento
  Energia Elétrica 3.002.318,02 2.719.116,15 5.721.434,17 3.022.253,87
- Adiantamento
  de Clientes 605.322,56 – 605.322,56 287.754,10
- Adiantamento
  diversos 1.782,39 – 1.782,39 –
Sub Total 4.082.954,84 2.719.116,15 6.802.070,99 3.722.083,59
Partes Relacionadas
- Ekeka
  Empreendimentos
  Participações S/A 445.996,76 1.914.810,73 2.360.807,49 4.778.521,69
- Patris Gestora
  de Bens Ltda. – – – 51.505,18
- Mauro Novacki 188.149,85 569.444,41 757.594,26 891.697,78
- Vera Yvone
  Coradin Novacki 279.917,84 – 279.917,84 224.947,01
Sub Total    914.064,45 2.484.255,14  3.398.319,59  5.946.671,66
Total 4.997.019,29 5.203.371,29 10.200.390,58  9.668.755,25
19 - Patrimônio Líquido - Composição dos Saldos
Capital Social Ações Ordinárias                                    Total
  e Reservas    % Quantidade     31/12/2016     31/12/2015
Capital Social 100 100.000 100.000,00 100.000,00
- Mauro Novacki 70 70.000 70.000,00 70.000,00
- Vera Yvone
  Coradin Novacki 30 30.000 30.000,00 30.000,00
Reservas de Lucros
- Reserva Legal – – 20.000,00 20.000,00
- Reservas para Expansão – – 6.126.320,14 13.271.738,00
- Resultado do Exercício – – 1.500.001,35 7.696.098,73
Sub Total     –                –   7.646.321,49 20.987.836,73
Total  100      100.000   7.746.321,49 21.087.836,73
Capital Social, representado por 100.000 ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal, totalmente integralizadas no valor total de R$ 100.000,00,
conforme boletim de subscrição datado de 25/05/2011. Reserva Legal, cons-
tituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do artigo 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.
Retenção de Lucros ou Reserva para Expansão, está constituída nos ter-
mos do artigo 198 da Lei nº 6404/76, com objetivo de aplicação em futuros
investimentos. Eventuais excedentes da reserva de lucros, serão submeti-
dos a aprovação da Assembléia Geral Ordinária, que determinará sua
destinação em conformidade as prescrições normativas previstas no artigo
199 da Lei nº 6404/76. 20 - Receitas de Vendas
Composição dos Saldos       31/12/2016       31/12/2015
Receita Operacional Bruta 219.783.496,03 223.259.826,95
- Vendas de Caixas 127.663.617,89 126.811.427,27
- Vendas de Chapas 49.055.583,78 51.833.276,51
- Vendas de Bobinas 40.026.327,34 40.884.444,29
- Vendas de Madeiras 2.904.617,89 3.602.840,78
- Vendas de Erva Mate 101.000,00 125.000,00
- Prestação de Serviços 23.706,80 2.838,10
- Outras 8.642,33 –
Deduções 68.166.736,90 55.554.354,64
- Impostos Gerados 66.038.495,34 52.763.099,15
- Devolução de Vendas    2.128.241,56    2.791.255,49
Receita Operacional Líquida 151.616.759,13 167.705.472,31

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em
31/12/2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
01 - Contexto Operacional: A Novacki Papel e Embalagens S/A, denominada
“Novacki”, é uma sociedade anônima de capital fechado, entidade privada,
com sede na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Doutor Hugo Beolchi, 445,
conjunto 92, 9º andar, Vila Guarani, CEP 04.310-030, tendo como atividade
preponderante a fabricação de papel para embalagens e acondicionamentos,
chapas e caixas de papelão ondulado. Empresa com seus atos constitutivos
datados de 25 de maio de 2.011, devidamente arquivados na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo-SP, sob nº 35300396057 em 08 de agosto de
2.011. 02 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras: Demonstrações Financeiras preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legisla-
ção societária, previstas na Lei nº 6404/76, com alterações da Lei nº 11638/
07 e Lei nº 11941/09, assim como dos pronunciamentos contábeis, interpre-
tações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis -
CPC’s declaradas em conformidade aos padrões internacionais “IFRS” emiti-
dos pelo International Accounting Standards Board “IASB”, aplicados na
“Novacki” de maneira consistente. 03 - Políticas Contábeis: As Demonstra-
ções Financeiras foram preparadas e apresentadas, utilizando-se do custo
histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e
passivos, baseados ou mensurados a valor justo das contraprestações pa-
gas em troca de ativos. A elaboração das demonstrações financeiras requer
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de jul-
gamento por parte da administração da “Novacki”, no processo de aplicação
das políticas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas es-
timativas, poderá resultar em valores significativamente divergentes dos
registrados nas demonstrações financeiras devido a imprecisões ao proces-
so de sua determinação. A “Novacki” revisa suas estimativas e premissas
periodicamente, em um período não superior a um ano. As demonstrações
financeiras da “Novacki” para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016,
foram deliberadas e autorizadas em 06 de fevereiro de 2017. 3.1. Moeda
Funcional: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais
(R$), que é a moeda nacional corrente. 3.2. Reconhecimento de Receita: A
receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios eco-
nômicos serão gerados para a “Novacki” e quando possa ser mensurada de
forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da
contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou
encargos sobre as vendas. A “Novacki” avalia as transações de receita de
acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como
agente ou como principal e, ao final, conclui que está atuando como principal
em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir,
devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento da receita:
3.2.1. Venda de Produtos: A receita de venda de produtos é reconhecida
quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos
forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre no momento de
sua entrega. 3.2.2. Receitas de Juros: Para todos os instrumentos financei-
ros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros,
classificados como disponíveis para venda, a receita ou a despesa financei-
ra é registrada contabilmente, utilizando-se a taxa de juros efetiva, que des-
conta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de
caixa ao longo prazo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um
período de tempo mais curto, quando aplicável ao valor contábil líquido do
ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica “Receita
Financeira”, na demonstração do resultado. 3.2.3. Informação por Segmen-
to: Um segmento operacional é um componente da “Novacki” que desenvolve
atividades de negócios para obter receitas e incorrer em despesas. Os seg-
mentos operacionais refletem a forma como a Administração da “Novacki”
revisa as informações financeiras para tomada de decisões. A Administração
da “Novacki” identificou os segmentos operacionais, que atendem aos
parâmetros quantitativos e qualitativos de divulgação e representam princi-
palmente canais de venda. 3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Consolida o
caixa, os saldos de bancos em conta movimento, aplicações financeiras
resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas de transações e com risco
insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações finan-
ceiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classifica-
das na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.
3.4. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros somente são
reconhecidos a partir da data em que a “Novacki” se torna parte das dispo-
sições contratuais inerentes. Ativos financeiros como: Empréstimos e
Recebíveis, não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que
não são cotados em um mercado ativo, reconhecidos ao seu valor justo,
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis no curto prazo,
exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a
doze meses após a data de balanço. Após o reconhecimento inicial os em-
préstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado por meio do mé-
todo da taxa efetiva de juros, decrescidos de qualquer perda por redução ao
valor recuperável. Os principais ativos financeiros são: caixa e equivalentes
de caixa, investimentos em aplicações financeiras e contas a receber de
clientes, assim como os passivos financeiros determinados pelas contas a
pagar, fornecedores, empréstimos e financiamentos bancários. Os emprés-
timos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o mé-
todo da taxa efetiva de juros. Avaliação da recuperabilidade “impairment” de
ativos financeiros a cada data de balanço, visam detectar evidências de que
um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial,
impactando negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento.
Evidências que contemplam o histórico de perdas, considerando individual-
mente as circunstâncias e a avaliação dos assessores jurídicos, reconhe-
cendo as diferenças apuradas na demonstração do resultado. 3.5. Ajustes a
Valor Presente: Os ativos e passivos decorrentes de operações de curto
prazo, quando relevante, foram ajustados a valor presente com base em
taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações de mercado. A
mensuração do ajuste a valor presente foi realizada em base exponencial
“pro rata die”, a partir da origem de cada transação. As reversões dos ajustes
dos ativos e passivos foram contabilizadas como receitas ou despesas fi-
nanceiras. 3.6. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a “Novacki”
tem uma obrigação presente, legal ou não, em consequência de um evento
passado, é provável que recursos econômicos sejam requeridos para liqui-
dar a obrigação, e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser
reconhecida. 3.6.1. Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhis-
tas: A “Novacki” é parte em diversos processos judiciais e administrativos.
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a pro-
cessos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja
feita para liquidar a contingência ou obrigação e uma estimativa razoável
possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias,
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou deci-
sões de tribunais. 3.7. Contas a Receber de Clientes: Recebíveis represen-
tados por títulos ou duplicatas a receber de clientes, correspondentes subs-
tancialmente pela venda de mercadorias ou de prestação de serviços no
curso normal das atividades da “Novacki”, e estão apresentadas a valores
de custo amortizado no curto prazo. Registrados pelo valor faturado ajustado
a valor presente quando aplicável, deduzidas das perdas estimadas em cré-
ditos de liquidação duvidosa. A “Novacki” adota procedimentos e análises
para estabelecer limites de crédito e, substancialmente, não exige garantias
reais de seus clientes. Em caso de inadimplência, esforços de cobrança são
efetuados, incluindo contatos diretos com os clientes e cobrança através de
terceiros. Caso esses esforços não sejam suficientes, medidas judiciais são
consideradas e os títulos são classificados para o não circulante, sendo
registrada uma perda estimada em créditos de liquidação duvidosa em
contrapartida as despesas com vendas na demonstração do resultado. Os
títulos são baixados contra a provisão a medida em que a Administração
considera que estes não são mais recuperáveis após ser tomado todas as
medidas cabíveis para recebê-los. 3.8. Empréstimos e Recebíveis: Apre-
sentados como passivos e ativos financeiros com pagamentos fixos ou cal-
culáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais passivos e ativos são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e
recebíveis são avaliados pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 3.9.
Estoques: São avaliados ao custo médio ponderado de aquisição ou forma-

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em
31/12/2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NE       31/12/2016       31/12/2015
Receita Operacional Bruta 20 219.783.496,03 223.259.826,95
Vendas de Produtos e Serviços 219.783.496,03 223.259.826,95
Deduções de Vendas 20 (68.166.736,90) (55.554.354,64)
Impostos e Contribuições 66.038.495,34 52.763.099,15
Devoluções de Vendas 2.128.241,56 2.791.255,49
Receita Operacional Líquida 151.616.759,13 167.705.472,31
Custo dos Produtos Vendidos (117.949.379,64)(120.171.526,88)
Lucro Bruto 33.667.379,49 47.533.945,43
Despesas/Receitas Operacionais (12.672.286,12) (22.067.348,43)
Despesas Administrativas (7.031.026,93) (7.001.871,93)
Despesas Comerciais (18.766.201,87) (17.866.894,50)
Despesas Tributárias (144.752,13) (110.501,42)
Outras Receitas 13.269.694,81 2.911.919,42
Lucro Antes Resultado Financeiro 20.995.093,37 25.466.597,00
Despesas Financeiras Líquidas (19.495.092,02) (17.770.498,27)
Despesas Financeiras (20.207.927,16) (18.518.177,92)
Receitas Financeiras 712.835,14 747.679,65
Resultado Antes Tributação 1.500.001,35 7.696.098,73
Contribuição Social e
  Imposto de Renda Correntes – –
CSLL – –
IRPJ – –
Lucro Líquido do Exercício 1.500.001,35 7.696.098,73
Lucro básico e diluído por ações em reais 15,00 76,96
LAJIDA (EBITDA)
Lucro Líquido 1.500.001,35 7.696.098,73
Despesas Financeiras Líquidas 19.495.092,02 17.770.498,27
Depreciações/Amortizações – –
Total 20.995.093,37 25.466.597,00
Receita Operacional Líquida - ROL 151.616.759,13 167.705.472,31
Margem LAJIDA (EBITDA) sobre Rol 13,85% 15,19%

Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em
31/12/2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

      31/12/2016       31/12/2015
Lucro Líquido do Exercício 1.500.001,35 7.696.098,73
Outros Resultados Abrangentes – –
Total dos Resultados
  Abrangentes do Exercício 1.500.001,35 7.696.098,73

1. Fluxos de Caixa       31/12/2016       31/12/2015
  Atividades Operacionais: (6.885.854,00) 18.902.883,23
Resultado líquido do exercício 1.500.001,35 7.696.098,73
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Resultado baixas bens imobilizado 179.819,46 11.206.784,50
Outros Ajustes (8.565.674,81) –
Variação dos Ativos e Passivos 11.323.002,10 (18.482.068,98)
Aumento/Diminuição de Ativos: (3.821.002,81) (32.438.421,34)
Contas a Receber de Clientes (6.730.824,65) (9.006.413,79)
Créditos com Partes Relacionadas 7.600.993,74 (28.954.145,60)
Estoques (2.943.849,95) 2.727.835,19
Outros Ativos (1.747.321,95) 2.794.302,86
Aumento/Diminuição de Passivos: 15.144.004,91 13.956.352,36
Contas a Pagar/Fornecedores 1.038.802,05 5.747.253,59
Obrigações Sociais e Tributárias 17.149.469,51 14.559.869,35
Contas a Pagar partes relacionadas (3.044.266,65) (6.350.770,58)
Caixa Líquido Obtido
  nas Atividades Operacionais 4.437.148,10 420.814,25
2. Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos:
Aquisições bens imobilizado 31.134,25 (623.489,86)
Aumento/diminuição de investimentos (8.557,55) (91.935,34)
Caixa Líquido Aplicados
  nas Atividades de Investimentos 22.576,70 (715.425,20)
3. Fluxo de Caixa Atividades de Financiamentos:
Empréstimos/Financiamentos Obtidos 6.257.245,69 8.100.000,00
Empréstimos/Financiamentos
  quitados no período (12.484.482,00) (11.847.968,54)
Caixa Líquido Obtido
  nas Atividades de Financiamentos (6.227.236,31) (3.747.968,54)
4. Variação Líquida de Caixa (1.767.511,51) (4.042.579,49)
5. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Início Exercício 4.191.647,32 8.234.226,81
6. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Final Exercício 2.424.135,81 4.191.647,32

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Acionistas e Administradores Novacki Papel e Embalagens S/A. São
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Novacki
Papel e Embalagens S/A (Companhia), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo
das principais práticas e políticas contábeis e demais notas explicativas. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam
adequadamente em todos os seus aspectos relevantes, , a posição
patrimonial e financeira da Companhia, em 31 de dezembro de 2016, o de-
sempenho de suas operações e seu respectivo fluxo de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais 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 Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. A Companhia mantém impostos e contribuições em atraso
como por exemplo: INSS, FGTS, IRRF Sobre Salários e Contribuições Sindi-
cais a Recolher, de seus funcionários, INSS Sobre Receita Bruta, gerados
em substituição às contribuições previdenciárias patronais previstas na Lei
nº 8212/91, artigo 22, I e II, PIS e COFINS a Recolher, IPI e ICMS a Recolher,
às Notas Explicativas nº 16 e 17, reconhecidos pelos seus valores históri-
cos, que não estão devidamente atualizados até a data destas demonstra-
ções contábeis. Procedimentos adotados pela empresa que em decorrência
da falta de informações detalhadas não nos foi possível, avaliar o montante
desses encargos e de seus efeitos fiscais em relação as demonstrações
contábeis deste período. Ainda conforme Nota Explicativa nº 9, item “esto-
ques”, a Companhia não confirmou formalmente, procedimentos relaciona-
dos ao inventário físico dos bens que compõe esta conta no período, exceto
pela apresentação dos livros de registros de inventários, comparativamente
aos saldos contábeis desses estoques, fato que não foi possível mensurar
os efeitos decorrentes de avaliações dos custos apresentados, comparati-
vamente aos resultados divulgados nestas demonstrações contábeis. Prin-
cipais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são
aqueles que, em nosso julgamento, foram os mais significativos em nossa
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto
de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na forma-
ção de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reconheci-
mento de receitas de vendas (nota explicativa 20): Reconhecimento de

receitas de vendas ocorre no ato da venda, envolvendo diversos controles
internos com objetivo de se assegurar de que todos os produtos faturados
tenham sido entregues aos seus respectivos compradores, ocorrendo a
devida transferência dos riscos e benefícios de sua propriedade a estes,
aplicáveis a cada transação de venda, em período contábil adequado e que,
portanto, as receitas foram reconhecidas dentro de seus períodos de com-
petência corretos, conforme estabelece as práticas contábeis vigentes.
Desta forma, a determinação do montante de receita a ser reconhecida, bem
como o momento do seu reconhecimento, associado à magnitude dos mon-
tantes envolvidos e volume das transações, consideramos o reconhecimen-
to de receita como um principal assunto de auditoria. Como nossa auditoria
conduziu este assunto: Nossos procedimentos incluíram, entre outros,
avaliação do desenho e da eficácia operacional dos controles internos fi-
nanceiros da Companhia sobre a determinação do momento do reconheci-
mento da receita, comparativamente as respostas das cartas de confirma-
ções para uma amostra de contas a receber de clientes, no período de
corte, obtendo toda a documentação de suporte dos registros contábeis,
sem alterações significativas de reclassificações. Responsabilidade da
Administração sobre as demonstrações contábeis: A administração da
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS’s), emitidas
pelo International Accounting Standards Board-IASB, assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessário para permitir a ela-
boração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independente se causada por fraude ou erro. Na elaboração dessas de-
monstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade da Companhia, continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, 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 Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da
Companhia são aqueles com responsabilidades de gestão e principalmen-
te pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções 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 re-
latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que 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 da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional

ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta à tais riscos, bem como obtemos evidência de audi-
toria 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 con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti-
das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas 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
Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avali-
amos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis re-
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também à administra-
ção, declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes,
incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, conside-
ravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respec-
tivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com
administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício cor-
rente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de audito-
ria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos
que a lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o as-
sunto não deve ser comunicado em relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São José dos Pinhais, 28 de fevereiro de 2017
EVALDO KUSS - CO.CRC-PR nº 053.637/0-0

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2016. Mauro Novacki  - Diretor Presidente - CPF 108.902.629-34
Vera Yvone Coradin Novacki - Diretora Vice Presidente - CPF 193.561.299-91

Tadeu José Pacheco
Contador: CRC-PR 055047/O-3/S-SP - CPF 485.876.809-00



J. B. Oliveira

A Dialética pode ser 

vista como a busca do 

ideal de equilíbrio. 

Isto porque os três 

elementos que a 

compõem caminham 

nesse sentido

O primeiro é a TESE. 
Em oposição direta a 
ela vem a ANTÍTESE 

(melhor seria ANTI-TESE), 
resultando desse choque a 
SÍNTESE que, por razão lógica, 
traz em seu bojo componentes 
de ambas as correntes, ou seja, 
teoricamente, atinge o equilí-
brio, o denominador comum. 

O sistema legal já foi muito 
rijo, infl exível, violento até. 
Tanto isso é certo que herda-
mos dos latinos a célebre ex-
pressão “dura lex, sed lex”: 

a lei é dura, mas é a lei. Na 
antiguidade, os delitos eram 
severamente punidos.

 As primeiras normas legais 
aplicadas no Brasil foram as 
chamadas Ordenações Afonsi-
nas, em que estava presente a 
pena de morte. Depois, vieram 
as Ordenações Manuelinas, 
igualmente prevendo a pena 
capital, que era executada 
pela forca, pela espada, na 
fogueira, pela entrega aos ín-
dios ou pelo esquartejamento, 
às vezes com o condenado 
ainda vivo! E tudo isso feito 
como forma de espetáculo, 
para que todos presenciassem 
a força da lei.

Após a Independência, 
tivemos nossa primeira Cons-
tituição, em 1824, em que 
foi mantida a pena máxima. 
Pouco depois, em 1830, o Có-
digo Penal então promulgado, 
previa essa punição extrema 
no artigo 38, aplicável nos 
casos de homicídio, roubo 
seguido de morte (latrocínio), 
insurreição e para escravos 
que obtivessem a liberdade 
pela força. A execução do 
condenado se dava pela for-
ca. O detalhe é que ele era 
conduzido pelas ruas, como 
em fúnebre cortejo, exibido 
aos olhos de toda a socieda-
de. Essa pena foi largamente 
aplicada até 1855, quando se 
deu o famoso erro judiciário 
que resultou na execução de 
Mota Coqueiro. Só muito mais 
tarde, um desconhecido de 
nome Herculano, à beira da 
morte, confessou a seu fi lho 
que fora o verdadeiro autor do 
crime, abalando a sociedade 
e o Imperador, que passou a 
converter as penas capitais 
em penas de galés perpétuas.  
O Código Penal de 1890 e a 
Constituição Federal de 1891 
afastaram essa punição, com 
ressalva apenas em relação à 
legislação militar em tempo 
de guerra. O mesmo procedi-
mento adotou a Constituição 
de 1934. Já a de 1937 voltou 
a inseri-la e, curiosamente, o 
legislador comum, ao elaborar 
o Código Penal de 1940, não 
a incluiu. A Emenda Consti-
tucional n° 1, de 17.10.1969, 
previa a possibilidade de 
incidência da pena capital. 
Por sua vez, o Decreto Lei 
n° 898, de 29.09.1969 criou 
a fi gura do crime contra a 
Segurança Nacional, estabe-
lecendo a pena de morte no 
país. Nove anos depois, essa 
forma de punição é abolida 
pela Emenda Constitucional 
n° 11, de 13.10.1978. Hoje, 
na vigência da “Constituição 
Cidadã” de 5.10.1988, nem há 
condições de se falar de tão 
bárbara e primitiva punição 
para um ser humano.

Entretanto, a indiscutivel-

mente necessária humaniza-

ção das penas, funcionando 
como ANTI-TESE em relação 
às antigas selvagens punições – 
que constituiriam a TESE – ain-
da não atingiu a SÍNTESE. Fal-
ta o equilíbrio que proporcione 
ao culpado um tratamento 
humano e garanta aos cidadãos 
o respeito ao seu direito de ir 
e vir, à sua incolumidade, e à 
sua segurança. Hoje o sistema 
de proteção legal à sociedade 
está tão fragilizado que se torna 
quase realidade o “cada um por 
si”, o que é demonstrado pela 
expansão das empresas de se-
gurança privada, dos veículos 
blindados, das parafernálias 
eletrônicas de segurança nos 
edifícios residenciais e em-
presarias e – o que é pior – a 
síndrome do medo de assalto, 
roubo, sequestro, sequestro 
relâmpago e outros tipos de 
violência.

Não falta à Polícia e à Justiça 
a disposição de agir duramente 
contra a criminalidade, punin-
do os delinquentes. Porém, 
a ANTI-TESE trouxe tantas 
benesses e privilégios que essa 
disposição de agir torna-se 
quase inócua. 

À guisa de exemplo, um 
recém-egresso do sistema pe-
nitenciário – onde cumpriu 14 
anos de reclusão por homicídio 
– totalmente drogado, agrediu 
a própria mãe e o irmão. Antes, 
ele havia dito a ela: “Não me 
faça ter raiva de você. Você 
viu quantos casos de fi lhos que 
matam os pais? ”! 

Chamada a Polícia, seguiram 
para o Distrito Policial, onde, 
antigamente, seria feito um 
B.O. e o agressor seria preso 
em fl agrante delito... agora não. 
Está em vigor a Lei 9099/95 que 
prevê, nesses casos, não um 
Boletim de Ocorrência, mas um 
mero T. C., Termo Circunstan-
ciado, e a liberação do “autor 

do fato” (não mais indicia-

do ou acusado). Se a vítima 
quiser o prosseguimento do 
caso, terá de formalizar repre-

sentação contra o agressor e 
aguardar o desenrolar da ação 
no Judiciário.

Pois bem, no caso referido, 
as vítimas, morrendo de medo, 
foram para casa e enquanto o 
acusado permanecia por al-
gum tempo na Delegacia para 
conclusão do T. C., juntaram 
o que puderam e foram em 
busca de um lugar seguro, pois 
a Polícia não podia prender o 
agressor, mesmo sabendo de 
sua periculosidade e do fato de, 
além do crime que o levara à 
prisão, ter cometido mais dois 
homicídios lá dentro!

Isso é humanização?

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 
Advogado e Jornalista. É Autor do 

livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e 
membro da Academia Cristã de Letras
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Nélia Cristina de Santana - Contadora - CRC/BA - 019.740/O-7 “S” SP

ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A
CNPJ/MF N° 59.791.962/0001-59

Quadra 3 do SESFI - CIA/SUL - Simões Filho - Bahia
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Simões Filho - BA, 28 de março de 2017
Engepack

1. Contexto operacional:
A Engepack Embalagens São Paulo S.A. (“Engepack São Paulo” ou “Companhia”) 
é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Jundiaí 
no Estado de São Paulo, que tem como atividade principal a fabricação de pré-
formas, garrafas plásticas destinadas ao mercado de bebidas carbonatadas, água 
mineral e óleo comestível, sucos, chás e outros, utilizando como principal matéria-
prima o Polietileno Tereftalato (PET). A Companhia é controlada pela Engepack 
Embalagens da Amazônia Ltda., que possui 100% das suas ações. A emissão 
dessas demonstrações fi nanceiras foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 
27 de março de 2017.
2. Saldos e transações com partes relacionadas:
As seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:
 Ativo não Resultado
 Circulante Financeiro
 2016 2015 2016 2015
Empresa ligada
  Engepack Embalagens da
    Amazônia Ltda. 119 56.280 (810) (4.242)
  Engepack Embalagens S.A. 64.629 59.360 (5.555) (3.598)
  Pronor Petroquímica S.A. 10.950  (166)
Total em 31 de dezembro 75.698 115.640 (6.531) (7.840)

Balanço patrimonial - Em milhares de reais
Ativo 2016 2015
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 18.776 45.192
  Contas a receber de clientes 70.692 68.057
  Instrumentos fi nanceiros derivativos  4.602
  Estoques 37.153 42.218
  Tributos e contribuições a recuperar 8.268 8.709
  Outros ativos circulantes 3.654 2.895
 138.543 171.673
Não circulante
  Aplicações fi nanceiras 1.260 1.107
  Partes relacionadas 75.698 115.640
  Tributos e contribuições a recuperar 7.873 7.566
  Depósitos judiciais 5.875 5.640
  Outros ativos não circulantes 97 186
  Imobilizado 144.875 143.730
  Intangível 259 297
 235.937 274.166

Total do ativo 374.480 445.839

Passivo e patrimônio líquido 2016 2015
Circulante
  Fornecedores 43.498 61.533
  Empréstimos e fi nanciamentos 41.639 45.581
  Instrumentos fi nanceiros derivativos 4.682
  Salários, participações e contribuições 4.661 7.079
  Impostos, taxas e contribuições 1.969 3.664
  Notas de crédito a pagar 3.732 7.992
  Demais contas a pagar 1.884 1.153
 102.065 127.002
Não circulante
  Empréstimos e fi nanciamentos 88.625 110.878
  Impostos diferidos 1.429 1.609
  Provisão para contingências 3.971 3.998
 94.025 116.485
Patrimônio líquido
  Capital social 98.903 162.903
  Ajuste de avaliação patrimonial 2.774 3.125
  Reservas de lucros 76.713 36.324
  Lucros acumulados
  Total do patrimônio líquido 178.390 202.352
Total do passivo e patrimônio líquido 374.480 445.839

Demostração do resultado Exercícios fi ndos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

 2016 2015
Operações continuadas
  Receita líquida de vendas de produtos e serviços 414.301 462.507
  Custo dos produtos e serviços vendidos (323.114) (344.560)
Lucro bruto 91.187 117.947
Receitas (despesas) operacionais
  Com vendas (20.587) (23.035)
  Gerais e administrativas (21.183) (20.296)
  Resultado na baixa de imobilizado 7.046 (654)
  Reversão (provisão) para perda no permanente (394) 2.134
  Outras receitas operacionais, líquidas 1.182 5.706
Lucro operacional 57.251 81.802
  Resultado fi nanceiro, líquido (17.394) (61.274)
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social 39.857 20.528
  Imposto de renda e contribuição social - diferidos 181 261
Lucro líquido do exercício 40.038 20.789
  Resultado por ação das operações
    continuadas atribuível
    aos acionistas no fi nal do exercício
    (expresso em R$ por lote de mil ações) 0,00047 0,00024

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
 Reservas de lucros
   Reserva de  Lucros Total do
 Capital Reserva incentivos Reserva de  (prejuízos) patrimônio
 social legal fi scais reavaliação acumulados líquido
Em 1° de janeiro de 2015 162.903 492 14.537 3.631  181.563
Lucro líquido do exercício     20.789 20.789
Realização de reservas de reavaliação    (506) 506
Constituição de reserva legal  1.039   (1.039)
Constituição de reserva de incentivos fi scais   20.256  (20.256)
Em 31 de dezembro de 2015 162.903 1.531 34.793 3.125  202.352
Lucro líquido do exercício     40.038 40.038
Realização de reservas de reavaliação    (351) 351
Constituição de reserva legal  2.002   (2.002)
Constituição de reserva de incentivos fi scais   38.387  (38.387)
Contribuições e distribuições aos acionistas:
  Redução de capital (64.000)     (64.000)
 (64.000) 2.002 38.387 (351)  (23.962)
Em 31 de dezembro de 2016 98.903 3.533 73.180 2.774  178.390

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração dos fl uxos de caixa Exercícios fi ndos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

 2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda
  e da contribuição social 39.857 20.528
Ajustes para reconciliação do lucro
  Depreciação e amortização 21.961 18.978
  Provisões (reversões) de perdas em ativos 1.869 (2.134)
  Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas (11.243) 40.120
  Valor residual do permanente baixado 7.091 655
  Variação nos ativos e passivos:
    Contas a receber de clientes (2.724) (18.454)
    Estoques 3.584 (9.762)
    Tributos e contribuições a recuperar 134 (2.158)
    Outras contas a receber (1.181) 58
    Tributos a recolher (1.694) (3.018)
    Fornecedores (18.037) 7.735
    Salários e encargos sociais (2.419) 1.999
    Outros passivos (3.307) 4.063
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 33.891 58.610
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Adições ao imobilizado e intangível (30.465) (37.752)
  Aplicações fi nanceiras
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de investimentos (30.465) (37.752)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
  Dívida de curto e longo prazo, líquida
    Captações 38.184 44.018
    Pagamento principal (42.691) (37.687)
    Pagamento juros (7.808) (6.271)
  Partes relacionadas - Mútuo
      Captações 57.480
      Pagamento principal (11.007) (2.557)
      Pagamento juros
    Redução de capital (64.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de fi nanciamentos (29.842) (2.497)
  Variação cambial no caixa e equivalentes de caixa
Geração (aplicação) de caixa e equivalentes (26.416) 18.361
  Representado por
    Caixa e equivalentes no início do exercício 45.192 26.831
    Caixa e equivalentes no fi nal do exercício 18.776 45.192
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes (26.416) 18.361

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Notas explicativas da Administração às demonstrações fi nanceiras em 31 de dezembro de 2016 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
3. Caixa e equivalentes de caixa:
 2016 2015
Caixa e bancos  206 170
Aplicações fi nanceiras
Renda fi xa 70,00% a 101,85% CDI 18.570 45.022
  18.776 45.192
4. Empréstimos e fi nanciamentos: 
 Taxa média anual dos
Descrição encargos fi nanceiros 2016 2015
Operações indexadas em US$ (Pré) 3,90% a 7,70% 121.430 150.774
Operações indexadas em R$ (Pré) 5,50% a 9,50% 4.369 5.685
Operações indexadas em EUR (Pré) 3,68% 4.464
  130.264 156.459
(-) Passivo circulante  (41.639) (45.581)
Passivo não circulante  88.625 110.878
5. Patrimônio líquido:
Capital social subscrito e integralizado: O capital social subscrito e integralizado 
em 31 de dezembro de 2016 e 31 e dezembro de 2015 monta em R$ 98.903 e está 
representado por 85.175.477.984 ações, sem valor nominal.
6. Parecer dos auditores e publicações: As demonstrações fi nanceiras 
estão sendo publicadas em 28 de março de 2017 no Empresas & 
Negócios. As demonstrações fi nanceiras, acompanhadas do parecer da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da 
Companhia.

Hidroservice Amazônia S/A – Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF Nº 05.504.358/0001-10

Aviso Aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores acionistas, na sede social da companhia, na Alameda 
Ribeirão Preto nº 401, 1º andar, parte, Bela Vista, São Paulo, os documentos à que se refere 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/2016. São Paulo, 
27 de março de 2017. A Diretoria. (25, 28 e 29/03/2017)

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF Nº 47.396.635/0001-13.

Aviso Aos Acionistas.
Encontram-se à disposição dos Senhores acionistas, na sede social da companhia, na Rua 
São Carlos do Pinhal nº 424, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, os documentos à que se refere 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/2016. São Paulo, 
27 de março de 2017. A Diretoria. (25, 28 e 29/03/2017)

3ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1016795-
80.2015.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Manuel Fonseca Pires, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA 
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB move uma ação de 
Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 em face de Nelton Carlos 
Cristofani, Iole Di Giorno Cristofani, Einar Carlos Cristofani, Claudia Gradiz Augusto 
Cristofani, Isadora Augusto Cristofani, Gabriel Augusto Cristofani, objetivando a área total de 
3.969,00m² concernente a um terreno situado à Rua Forte do Rio Branco, antiga Rua 1, lote 17 da 
quadra G, Parque Industrial São Lourenço, Itaquera, São Paulo/SP contribuinte nº 151.191.0001-4, 
declarados de interesse social conforme Decreto nº 55.633, datado de 29/10/2014. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, 
o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2016. 

3ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0018257-
32.2012.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Repuxação São Carlos Ltda. ME na pessoa do seu representante legal, CNPJ 55.832.133/0001-16, 
que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento por parte de Benedito José 
Quaglio, alegando em síntese que o autor locou à empresa requerida, através de contrato, o imóvel 
comercial situado à Avenida Vila Ema, 3354, nesta capital, e deixou de pagar os valores do aluguel 
referentes aos meses de maio a novembro de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta ou efetue o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e 
mediante depósito judicial (artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91). Em caso de purgação da mora, 
desde já ficam fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2017. 

GET MONEY CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
CNPJ (MF) 10.853.017/0001-45

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM  (Valores em R$ mil)
A T I V O                                     .  N E  31/12/16  31/12/15
CIRCULANTE      7.487       5.263
Disponibilidades 3.i 6.029 4.307
TVM e Instrumentos Financeiros
Derivativos (90 dias) 4.       1.193         684
Carteira própria  1.193 684

Outros Créditos         181         206
Carteira de câmbio 5. - 16
Rendas a receber 13 4
Diversos 5. 171 186
(Provisão p/outros créditos liquidação duvidosa) (3) -

Outros Valores e Bens           84           66
Despesas antecipadas  84  66

NÃO CIRCULANTE         733         796
Realizável a longo prazo           30             -
Outros Créditos 5.           30             -
Diversos 30 -

Imobilizado de Uso 3.e         215         227
Outras imobilizações de uso 411 370
(Depreciações acumuladas) (196) (143)

Intangível 3.e         488         569
Ativos Intangíveis 1.187 1.206
(Amortização acumulada)        (699)        (637)

TOTAL DO ATIVO      8.220      6.059

P A S S I V O                                      .  N E  31/12/16  31/12/15
CIRCULANTE      2.184       1.307
Relações Interdependencias           59             -

Recursos em transito de terceiros 59 -
Outras Obrigações 5.      2.125       1.307

Carteira de câmbio 31  53
Fiscais e previdenciárias 1.145  283
Diversas 949  971

NÃO CIRCULANTE          62           54
Exigígel a Longo Prazo         62           54
Outras Obrigações 8.          62           54

Diversas 62  54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO      5.974       4.698
Capital: 6.a      2.300       2.300

De Domiciliados no país 2.300  2.300
Reservas de lucros 6.c      3.674       2.398
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      8.220       6.059

Demonstração dos Resultados 2ºSem/16 31/12/16 31/12/15
Receitas de intermediação financeira      7.253    14.811    13.590

Resultado de operações com TVM 43 96 112
Resultado de operações de câmbio 7.210 14.715 13.478

Despesas da intermediação financeira          16          16            -
Provisão p/ créditos liquidação duvidosa 16 16 -

Resultado bruto intermediação financeira 7.269 14.827 13.590
Outras receitas/despesas operacionais     (5.692)   (11.335)   (11.884)

Receitas de prestação de serviços 266 645 720
Despesas de pessoal (2.057) (4.067) (3.860)
Outras despesas administrativas (3.567) (7.264) (8.014)
Despesas tributárias (380) (809) (761)
Outras receitas operacionais 65 233 67
Outras despesas operacionais (19) (73) (36)

Resultado operacional 1.577 3.492 1.706
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro e participações 1.577 3.492 1.706
Imposto de renda e contribuição social (723) (1.616) (647)

Provisão para imposto de renda (395) (885) (388)
Provisão para contribuição social (328) (731) (259)

Lucro líquido (prejuízo) do período 854 1.876 1.059
Juros de capital próprio - - (262)
Nº de ações.....................................: 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Lucro/(Prejuízo) por ação...............R$ 0,37 0,82 0,46
Demonstração do Resultado Abrangente 2ºSem-16 31/12/16 31/12/15
Resultado do Período         854     1.876     1.059
Resultado Abrangente Total 854 1.876 1.059Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Reservas Lucros ou
Capital Reserva Especiais Prejuízos

E v e n t o s          . Realizado     Legal de Lucros Acumulados     Total
Saldos em 01/07/16 2.300 255  1.843   1.022 5.420
Reversão de reservas - (300) 300 -
Dividendos intermediários (300) (300)
Lucro líquido do período   854 854
Destinações:             -         94       1.782         (1.876)          -
Reserva legal  94 (94) -
Reserva especial lucros 1.782  (1.782) -
Saldos em 31/12/16   2.300 349  3.325 -   5.974
Mutações do Período:  - 94 1.482   (1.022) 554
Saldos em 01/01/16   2.300 155  2.243 - 4.698
Reversão de reservas 100  (700)  600 -
Dividendos intermediários -  -  (600) (600)
Lucro líquido do período  1.876  1.876
Destinações:            -         94       1.782         (1.876)          -
Reserva legal 94  (94) -
Reserva especial lucros 1.782  (1.782) -
Saldos em 31/12/16    2.300 349  3.325 -   5.974
Mutações do Período:   -  194 1.082 - 1.276
Saldos em 01/01/15   2.300 115  1.986 -  4.401
Reversão de reservas - (500) 500 -
Dividendos intermediários (500) (500)
Lucro líquido do período 1.059   1.059
Destinações:            -         40          757         (1.059)     (262)
Juros capital próprio (262) (262)
Reserva legal 40 (40) -
Reserva especial de lucros 757   (757) -
Saldos em 31/12/15   2.300 155  2.243  -   4.698
Mutações do Período: -  40   257 -  297

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa atividades operacionais 2ºSem/16 31/12/16 31/12/15
Lucro líquido(prejuízo) do semestre/exercício 854 1.876 1.059
Depreciações e amortizações           106 115 240
Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa (16) (16) -
Provisão de impostos no resultado        723     1.616        647

     1.667     3.591     1.946
Variação de Ativos e Obrigações     (1.944)      (738)    (1.416)
(Aumento) redução de outros créditos 473 11 (163)
(Aumento) redução de outros valores bens 13 (18) (6)
Aumento(redução) relações interdependencias 59 59 -
Aumento (redução) em outras obrigações     (2.489)      (790)    (1.247)
Caixa líquido proviniente
  das atividades operacionais        (277)     2.853        530
Fluxos de caixa atividades de investimento
Inversões em: Imobilizado de uso (25) (41) (105)
Inversões líquidas no intangível/diferido (197) 19 (180)
Caixa líquido usado atividades investimento (222) (22) (285)
Fluxos de caixa atividades financiamento
Pagamento de juros de capital próprio - - (262)
Dividendos/Lucros pagos/propostos (300) (600) (500)
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento (300) (600) (762)
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa        (799)     2.231       (517)
Caixa e equivalentes de caixa início período 8.021 4.991 5.508
Caixa e equivalentes caixa fim período  NE 3.i 7.222 7.222 4.991

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (R$ Mil)
1. Contexto Operacional. A Get Money Corretora de Câmbio S.A., constitu-
ída em 19/03/2009, foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil
em 28/04/2009. Tem por objeto social a intermediação em operações de câm-
bio e a prática de operações do mercado de câmbio, tendo iniciado suas
operações no mercado de câmbio em 17/08/2009. 2. Apresentação das De-
monstrações Contábeis. As demonstrações contábeis são de responsabili-
dade da Administração e foram elaboradas a partir das práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, associadas
às normas e instruções do BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e do Comitê de Proce-
dimentos Contábeis (CPC), quando aplicável. Estas informações contábeis
foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31/01/2017. 3. Resumo das
Principais Práticas Contábeis. a) Apuração de resultado. Os resultados
das operações de compra e venda de moedas estrangeiras são apurados
por ocasião da concretização das operações. As demais receitas e despe-
sas são reconhecidas pelo regime de competência. b) Estimativas contá-
beis. Na preparação das demonstrações foram utilizadas estimativas contá-
beis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram em con-
sideração o julgamento da Administração para determinação do valor ade-
quado a ser registrado nas demonstrações. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devi-
do à subjetividade inerentes ao processo de sua determinação. A Corretora
revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente. c) TVM e
Instrumentos Financeiros Derivativos. A Corretora adotou como estratégia
de atuação adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de mantê-
los em "Disponíveis para venda". d) Demais ativos circulantes e realizáveis
a longo prazo. São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando
aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até
a data do balanço. e) Permanente. - Imobilizado de uso: São registrados pelo
custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens
segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo
de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados e Transportes" e de
10% a.a. para as demais contas. - Intangível: São registrados os direitos
adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manuten-
ção da Corretora ou exercidos com essa finalidade. São representados por
pontos comerciais, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo

método linear, com base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas
estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% a.a. f) Passivos
circulantes e exigíveis a longo prazo. Demais passivos circulantes e
exigíveis a longo prazo: São demonstradas pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, va-
riações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços. - Pro-
visões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Corretora possui
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado
onde é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obri-
gação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segu-
rança.  As provisões são registradas tendo como base as melhores estima-
tivas do risco envolvido. g) Provisão para Imposto de renda e Contribuição
social. A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do
lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excede-
rem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo calcu-
lada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legis-
lação fiscal. h) Contingências. Os passivos contingentes são reconhecidos
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado prová-
vel o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ati-
vos contingentes são reconhecidos quando a administração possui total
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favo-
ráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. i) Caixa e equivalente de
caixa. Caixa e equivalente de caixa são representados por disponibilidades
em moeda nacional e estrangeira; e, por aplicações em cotas de fundos de
investimento, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo. 31/12/2016 31/12/2015
Disponibilidades         6.029         4.307
Caixa 2.571 1.308
Depósitos Bancários 1.847 1.634
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 1.611 1.365
Títulos e Valores Mobiliários         1.193           684
Cotas de Fundos de Investimento 1.193   684
Total de caixa e equivalente de caixa 7.222 4.991
4. Títulos e Valores Mobiliários. Os títulos e valores mobiliários estão clas-
sificados em disponíveis para venda, os valores atualizados da carteira es-
tão assim demonstrados: 31/12/2016 31/12/2015
Carteira Própria: Cotas Fundos de Investimentos
  Cotas de Fundos de Investimentos   1.193   684
5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/2016 31/12/2015
Outros Créditos: Carteira de Câmbio               -             16

Câmbio comprado a liquidar -  16
Diversos           171           186

Adiantamentos e antecipações 6 3
Adiantamentos p/ pagamento nossa conta 4 -
Imposto de Renda a compensar -  33
Valores a receber de sociedades ligadas -  10
Devedores diversos - País   161   140

Ativo não Circulante
Outros créditos: Diversos             30               -

Devedores p/ depósitos em garantia    30 -
Passivo Circulante
Outras obrigações: Carteira de câmbio             31             53

Câmbio vendido a liquidar -  16
Obrigações por compras de câmbio -  16
Obrigações s/vendas de câmbio realizadas  31  21

Fiscais e previdenciárias         1.145           283
Impostos e contribuições s/lucros a pagar  699  19
Impostos e contribuições a recolher  446  264

Diversas           949           971
Obrigação p/aquisição de bens e direitos  50 -
Provisão para pagamentos a efetuar   776   896
Credores diversos - País  123  75

Passivo não Circulante
Outras Obrigações:  Diversas             62             54

Provisão p/ passivos contigentes   62   54
6. Patrimônio Líquido. a) Capital Social. O capital social de R$ 2.300 está
representado por 2.300.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal, totalmente integralizadas na data do balanço, por acionistas domiciliados
no país. b) Dividendos. No exercício encerrado em 31/12/2016 foram distribu-
ídos lucros no montante de R$ 600 (R$ 500 em 2015). c) Reservas de Lucros.
No exercício encerrado em 31/12/2016: i) foi destinado saldo de lucros acu-
mulados no montante de R$ 94 para reserva legal; ii) foi destinado saldo de

lucros acumulados no montante de R$ 1.782 para reservas especiais de
lucros; iii) foi revertido de reservas especiais de lucros o montante de R$
700, sendo R$ 100 destinado para reserva legal e R$ 600 para pagamento
de dividendos. E, no exercício encerrado em 31/12/2015: iv) foi destinado
saldo de lucros acumulados no montante de R$ 40 para reserva legal; v) foi
destinado saldo de lucros acumulados no montante de R$ 757 para reservas
especiais de lucros; vi) foi revertido de reservas especiais de lucros o mon-
tante de R$ 500 para pagamento de dividendos. 7. Juros de Capital Próprio.
No exercício encerrado em 31/12/ 2016 não foram pagos juros sobre capital
próprio. E, no exercício encerrado em 31/12/2015 foram pagos o montante
de R$ 262, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 8. Contingências.
No exercício encerrado em 31/12/2016, a Corretora possui processos com
probabilidade de perda provável no montante de R$ 62 (R$ 54 em 2015), que
foram provisionados na rubrica "Outras Obrigações - Diversas", conforme
abaixo demonstrado: 31/12/2016 31/12/2015
Processos             62             54
    Trabalhista 30 11
    Fiscal 20 17
    Cível 12 26
Os passivos contingentes referentes a processos judiciais e administrati-
vos de natureza tributária, trabalhista e cível classificados, com base na
opinião dos assessores jurídicos, como risco de perda possível não são
reconhecidos contabilmente. No exercício encerrado em 31/12/16, havia
processos trabalhistas e cíveis com probabilidade de perda possível no
montante de R$ 144. 9. Gerenciamento da Estrutura de Capital. Visando o
atendimento à Resolução 3.988 de 30/06/11 do Banco Central do Brasil, a
instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui
um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a
adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e com-
patível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza
e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 10.
Risco Operacional e Risco de Mercado. Conforme determinado pelas Reso-
luções 3.380/06 e 3464/07, editadas pelo CMN/BACEN, as estruturas de
risco operacional e risco de mercado foram implantadas no 1º Semestre de
2010, de forma compatível com a natureza das operações, complexidade
dos produtos e serviços oferecidos e de acordo com os níveis de exposição
a risco. 11. Ouvidoria. O componente organizacional de ouvidoria encontra-
se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições
estabelecidas por meio da Resolução CMN 4.433, de 23/07/15.

A DIRETORIA
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

Relatório do Auditor Independente: Opinião. Examinamos as demons-
trações contábeis da Get Money Corretora de Cambio S.A. ("Instituição"),
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o exercício e semestre findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polí-
ticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Get Money Corretora de Cambio S.A. em 31/
12/2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício e semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. 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 emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com 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 res-
ponsável 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 re-
levante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso co-
nhecimento 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 comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A ad-
ministração 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 ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da "Instituição" são aque-
les 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 detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas re-
feridas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou

erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te 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, falsi-
ficação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
"Instituição". - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe 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 inadequa-
das. 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 operaci-
onal. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam 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 tra-
balhos. São Paulo, 10 de março de 2017.

VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES - CRC 2SP13744/O-1
 Alcindo Takachi Itikawa- Contador CRC 1SP088652/O-9
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Citação Prazo 20 dias Proc. 1011088-58.2013.8.26.0100.  O Dr. Luiz Antonio Carrer, MM. Juiz de
Direito da 13º VC do da Capital, Faz Saber a Toshitomo Takahashi, RNE no. W-215.926-F, inscrito no
CPF/MF sob o no. 264.659.818-15, representada pela sua inventariante Sra. Nancy Harumi Takahashi
(CPF 050.371.898-02), que Momentum Empreendimentos Imob. Ltda ajuizou-lhe ação de Cobrança
no valor de R$ 6.214,31. referente  às  da taxa de conservação do lote 04, da Quadra MD, do
Empreendimento Terras de Sta Cristina VII.   Estando o ré em lugar ignorado, foi deferida a sua
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. (art. 285 do CPC). Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. SP, 17 de Maio de 2016.                                                                      (25 e 28)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002048-12.2012.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis
Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Mauricio Rodrigues
Gonçalves, Rua Major Sertorio, 456, apto 51, Vila Buarque - CEP 01222-000, São Paulo-SP, representado
por sua inventariante Lyrian Lee Strieder Gonçalves RG.: 30.802.237-8, CPF 306.335.098-25, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários
LTDA, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 5.156,42, referente ás despesas da taxa de conservação
do lote 17, da Quadra JD, Empreendimento Terras de Santa Cristina VII. Estando a ré em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2016.                                            (25 e 28)

Edital de Citação Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0021294-50.2010.8.26. 0005. O MM. Juiz de Direito
da 4ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr. Paulo de Tarsso da Silva Pinto,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marcelo Souza Romano, CPF 325.544.298-20, RG 444393444, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional São Miguel Paulista, para
cobrança do valor de R$ 18.327,02. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a dívida devidamente atualizada, bem como efetue o pagamento de
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos monitórios,
nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir
o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de SP, aos 25/11/2016.                                                                                              (25 e 28)

Intimação Prazo 20 dias Proc. 0941503-41.1998.8.26.0100.  A Drª Vanessa Ribeiro Mateus, MM. Juíza de
Direito da 8º VC do Foro da Capital, Faz Saber a NELY CARDOSO CPF 132.160.228-62, e/ou seus
sucessores, para que tomem ciência destes autos de Adjudicação, na forma como prescreve a Lei Civil;
para que tomem ciências da Adjudicação do imóvel residente à Rua Agostinho dos Santos, 54-Tatuí - São
Paulo, viúva, herdeira de Euclides Cardoso, nomeada sua inventariante e depositária do bem penhorado
nos autos em 05 de novembro de 1999, matriculado sob nº 15.814-ficha 01 no Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu, São Paulo, consistente de um terreno constante do lote nº
34 da Quadra FQ do Loteamento denominado Ninho Verde-Gleba II, situado na Zona Urbana do
município de Pardinho - Comarca de Botucatu, medindo 10 metros de frente para a Rua nº 94; 30
metros da frente aos fundos, de ambos os lados, dividindo do lado direito de quem da rua olha para o
imóvel com o lote nº 33; do lado esquerdo com o lote nº 35; nos fundos mede 10 metros e divide com
o lote nº 03, encerrando uma área total de 300 metros quadrados, quadra esta formada pelas ruas 94,
70, 96 e 88.   não contestada a presente ação, os autores assumem todas as custas processuais e
honorários de seu representante, mas se ao contrário houver súplica contestatória, sejam os
requeridos, por si ou por seu sucessores condenados nestes pagamentos. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de Outubro de 2016.                                                         (25 e 28)

Edital  de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006013-36.2016 .8.26 00 02. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixeira
de Carvalho Cardin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ionildes Oliveira Xavier Santos, RG Nº 17.611.933-
4, CPF/MF Nº 055.639.858-06, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof.
Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 16.845,50, referente contrato de prestação
de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerida, encontra-se em lugar
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital, citada, para os termos e atos da ação proposta,
ficando advertida de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos à
monitória. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2017.                                                          (25 e 28)

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1033204-58.2013. 8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 28ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Benedito de Lima, RG 7.269.778, CPF. 663.119.418-53 que
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da
quantia de R$ 20.295,87, referente ás despesas da taxa de conservação do lote 01 E 21 da Quadra GS,
Empreendimento Terras de Santa Cristina II. Estando a re, em lugar ignorado, foi deferida a Citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 09 de janeiro de 2017.         (25 e 28)

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Processo Nº 1056743-19.2014. 8.26. 0100. A Dr(O). Anna Paula
dias da Costa, MM. Juíza de Direito da 44º Vara Cível do Foro da Capital - SP. Faz Saber a SISTEER
LATAM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 11.442.221/0001-36 que nos autos da ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, requerida por TAYAMÃ PARTICIPAÇÕES LTDA, foi deferida a
sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 116.847,55, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo
de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2017.                                                                           (25 e 28)

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs., Acionistas a se reunirem em A.G.O.E, a se realizar no dia 27/04/2017, às 10 horas, na Rua Can-
dido Portinari, 1367, Sala 04, Vila Piaui, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31/12/2016; b) Aumento do Capital Social; c) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos 
Srs., Acionistas, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social passado. São
Paulo, 24/03/2017. Ricardo Valtner – Diretor Presidente.

2ª Vara de Registros Públicos da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0033188-58.2012.8.26.0100 - 803/12.] O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGU / USU - Procuradoria 
Regional da União em São Paulo, PMSP / USU - Departamento Patrimonial e de Defesa do Meio 
Ambiente da Prefeitura de São Paulo, F.E.SP / USU - Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do 
Estado de São Paulo, Patricio Miguel Teodocio Rubio Blest, Edifício Paço Pompéia, rep. pelo 
síndico, INQUILINO DO IMÓVEL - a ser qualificado pelo oficial de justiça, José Eduardo La Terza e 
s/m Bernadete de Lourdes Afonseca La Terza, Kassius Severo Cavalcanti da Silva , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Tatjana Kehyl Struben ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Ação de 
Usucapão : Imovel localizado na rua : Ribeiro de barros , 253, São Paqulo SP, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

NESLIP S.A. 
C.N.P.J.M.F. nº 19.654.466/0001-39 - NIRE 35.300.178.785

Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária e Comunicado aos Acionistas
Ficam convocados os Senhores Acionistas da NESLIP S.A. para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará 
no dia 25/04/2017, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Antônio Carlos, n.º 51, 12º Andar, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, para apreciação de deliberação sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras da Sociedade referentes ao exercício findo em 31.12.2016; (ii) a destinação do lucro do referido exercício e a 
distribuição de dividendos; (iii) alteração dos membros do conselho de administração; e (iv) demais assuntos de interesse geral. 
Os administradores esclarecem que os documentos previstos no artigo 133 da Lei n.º 6404/76 já se encontram à disposição 
dos Acionistas. Os Acionistas poderão obter cópias de tais documentos na sede da NESLIP S.A. Fica esclarecido, ainda, que 
a Assembléia Geral Ordinária em questão não será realizada na sede da NESLIP S.A. devido à limitação de espaço em tal 
local. São Paulo, 25 de março de 2017. Luiz Otávio Possas Gonçalves - Presidente do Conselho.

BALANÇO  PATRIMONIAL

 AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A.
 C.N.P.J.  MF 04.986.188/0001-40

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação do Resultado do Exercício e demais contas e documentos correspondentes ao exercício de 2016. Esta Diretoria permanece ao inteiro dispor
para esclarecimentos.                                           São Paulo, 01/03/2017                                                                                            A Diretoria

          2016           2015
ATIVO
Circulante
Banco conta Movimento 81.754,09 1.501,19
Adiantamento 0,00 0,00
Outras Contas a Receber 83.575,33 84.560,93
Total 165.329,42 86.062,12
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Outros Créditos 52.711,47 132.711,47

Imobilizado 127.900,00 127.900,00
( - ) Depreciações -92.656,96 -87.534,88
Sub Total 35.243,04 40.365,12

Total Ativo Não Circulante 87.954,51 173.076,59

TOTAL DO ATIVO 253.283,93 259.138,71

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

               2016               2015
PASSIVO
Circulante
Obrigações Tributárias 0,00 755,05
Títulos a Pagar 593.750,56 543.897,51
Total 593.750,56 544.652,56
Não Circulante
Empréstimo-Coligada 0,00 0,00
Parcelamentos a Pagar 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Autorizado 1.869.452,00 1.869.452,00
Reserva de Capital 1.006.355,04 1.006.355,04
Prejuízo Acumulado Exercício Anterior -3.161.320,89 -3.090.160,86
Prejuízo Exercício Corrente -55.084,28 -71.160,03
Ajuste Exercício Anterior 131,50 0,00
Total -340.466,63 -285.513,85
TOTAL DO PASSIVO 253.283,93 259.138,71

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

          2016           2015
Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
(-) Deduções Receita 0,00 0,00
(=) Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
(-) Custo Produto Vendido 0,00 0,00
(=) Resultado Operacional Bruto 0,00 0,00
(-) Despesas Operacionais -53.983,17 -70.650,43
(-) Outras Despesas Operacionais -1.121,11 -509,60
(+) Outras Receitas Operacionais 20,00 0,00
(=) Resultado Operacional Liquido -55.084,28 -71.160,03
(-) Despesas Não Operacionais 0,00 0,00
(+) Receitas Não Operacionais 0,00 0,00
(=) Resultado Antes C.S.L.L. -55.084,28 -71.160,03
( = ) Resultado Antes do I.R.P.J. -55.084,28 -71.160,03
(=) Prejuízo Exercício -55.084,28 -71.160,03

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS           2016           2015

Resultado Líquido do Exercício -55.084,28
( + ) Depreciação 5.122,08
( + ) Redução Contas Receber 80.985,60
( + ) Aumento Contas a Pagar 49.853,05
( +) Aumento Outros Ajustes -623,55
( =) Caixa Líquido Atividades Operacionais 0,00 80.252,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(=) Caixa Líquido Atividades Investimento 0,00 0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
( + ) Empréstimo Tomado 0,00
(=) Caixa Líquido Atividades Financiamento 0,00 0,00
(=) Aumento/Redução  Caixa  Líquido 0,00 80.252,90
Equivalente Caixa - Inicio Ano 1.501,19
Equivalente Caixa - Final Ano 81.754,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMOSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

CAPITAL RESERVA PREJUIZO PATRIMÔNIO

REALIZADO DE CAPITAL ACUMULADO LÍQUIDO

Saldo em 01.01.2016 1.869.452,00 1.006.355,04 -3.161.320,89 -285.513,85
Reserva Especial Lucro 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajuste Exercício Anterior 0,00 0,00 131,50 131,50
Prejuízo do Exercício 0,00 0,00 -55.084,28 -55.084,28
TOTAL 31.12.2016 1.869.452,00 1.006.355,04 -3.216.273,67 -340.466,63

São Paulo, 31 de dezembro de 2015
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2.015

1. ATIVIDADES

A “AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S/A”, é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 21 de setembro de 1970, com o objetivo
de exercer a atividade de criação de bovinos para corte. Desde o ano 2.000 a
Companhia não opera suas atividades por encontrar-se em processo de liquida-
ção.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade – NBC, instituídas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de – CFC e Pronunciamentos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuração do Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência.
b) Ativos e Passivos: São demonstradas ao valor de custo, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos e variações monetárias, auferidos ou incorridos até a
data de balanço. c) Imobilizado: É demonstrado ao custo de aquisição ou cons-
trução. A depreciação e amortização estão calculados pelo método linear, à ta-
xas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens.
4. DISPONIBILIDADES
Estão representadas por depósitos em conta corrente do banco Caixa Econômi-
ca Federal.

5. TÍTULOS A RECEBER

Os saldos destas contas, classificadas no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante,
referem-se à posição dos títulos a receber de curto e longo prazo, do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, referente a indenização (com
base nos valores ofertados pelo INCRA) pela desapropriação das fazendas Katira
e Novo Carimbó, localizadas no município de Cáceres/MT.

6. IMOBIIZADO

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o imobilizado apresentava a seguinte situa-
ção:

              2016               2015

Imóveis 127.900,00 127.900,00
( - ) Depreciação Acumulada (92.656,96) (87.534,88)

Total 35.243,04 40.365,12

7. TÍTULOS Á PAGAR

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os títulos á pagar apresentavam a seguinte
situação:

          2016             2015
I.R.B. Tatuzinho 3 Fazendas Ltda 593.750,56 543.897,51
Tatre Administração e Participações Ltda - -
Total 593.750,56 543.897,51

8. CAPITAL SOCIAL
O capital Autorizado em 31 de dezembro de 2016 é representado por 1.869.452
de ações sem valor nominal sendo 519.675 de ações ordinárias nominativas,
12.970 de ações preferenciais classe “A, 14.018 de ações preferenciais classe “B
e 1.322.789 de ações preferenciais classe “C.

Valquiria Josália Contiero- Liquidante- CPF: 052.783.048-80

Valquiria Josália Contiero
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos acionistas e Adminstradores da
Agrovera Agro Industrial Vera Cruz S/A

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Agrovera Agro Industrial Vera Cruz
S/A, 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 exercício  findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Agrovera Agro Industrial Vera Cruz S/A, em 31 de dezembro de 2016, o
desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício  findo nessa
data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras  e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contabeis”. Somos independentes em relação a
Companhia, de acordo com os principios èticos 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
de acordo com essas normas. acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1 as demonstrações contábeis, a
AGROVERA encontra-se em processo de liquidação, aguardando-se o desfecho
do processo civil ajuizado pelo INCRA contra a AGROVERA, para que aja a reali-
zação da dissolução da Companhia mediante deliberação dos acionistas. as de-
monstrações Contábeis referidas foram elaboradas com base em conseitos e prá-
ticas contábeis aplicáveis  á entidades em situação de descontinuidade, contem-
plando, por tanto, os ajustes as contas de passivo quanto aos valores que pode-
rão ser necessários para saldar as obrigações, bem como desembolsos futuros
ou surgimento de exigibilidades, no processo de liquidação.

Responsabilidade da administração pelas  demonstrações contábeis

A administração da Agrovera Agro Industrial Vera Cruz S/A é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as praticas  contábeis adotadas no 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 frau-
de ou erro.

Na elaboração das demostrações contábeis, a admimistração é responsavel pela
avaliação da capacidade  de a companhia continuar operando, divulgando, quan-
do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e ou
uso dessa base contábel na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou sessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa  realista para evitar o encerramento das opera-
ções

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, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nivel de segurança, mas, não, uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais  distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto possam influenciar den-
tro de uma perspectiva razoável, as desisoes ecônomicas dos usuários tomadas
com base nas refereridas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria exercemos julgamento profissional e mantemos  ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

* Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demostraçãoes
contábeis  independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e sulficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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, concluindo, falsificação omissão ou representações falsas
intensionais.

* Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados ás circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da companhia.

* Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

* Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação  a eventos  ou condições que possam levan-
tar dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da
companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
anteção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênci-
as de auditoria obtidas ate á data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras  podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional.

* Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demosnstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes trasações e os eventos de maneira compativel com o ob-
jetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcanse planejado, da epoca da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos  trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela administração a declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis
de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assun-
tos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável as respectivas salvaguardas.

Piracicaba-SP, 31 de Janeiro de 2017

Moda Auditores Independentes S/S

CRC nº 2SP021705/O-8 - CVM nº 8990

Luis Antonio Moda

Contador CRC nº 1SP143555/O-0

Betacred Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ 06.050.986/0001-90

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2016 e 2015 - Em R$ (Reais) - Sem Centavos
Balanço Patrimonial / Ativo            2016           2015
Circulante  25.222.571 30.162.308
Caixa e Equivalentes de Caixa  24.850.415 29.954.025
Caixa e Bancos com Movimento  83.781 48.693
Aplicações Financeiras  24.766.634 29.905.333
Créditos  372.156 208.282
Impostos a Recuperar  372.156 208.282
Não Circulante  156.812 148.247
Realizável a Longo Prazo  156.812 144.823
Depósitos Judiciais  156.812 144.823
Permanente  0 3.424
Imobilizado  0 21.978
(-) Depreciação Acumulada  0 (18.554)
Diferido  0 63.144
(-) Amortizações Acumuladas  0 (63.144)
Intangível  0 4.480
(-) Amortizações Acumuladas  0 (4.480)
Total do Ativo  25.379.383 30.310.555

Balanço Patrimonial / Passivo            2016           2015
Circulante  1.148.303 1.361.028
Contas a Pagar  122.722 159.101
Impostos a Pagar  17.808 32.561
Remunerações a Pagar  2.472 2.472
Juros Debêntures a Pagar  1.005.015 1.166.894
Conta Corrente Empresas Ligadas  286 0
Não Circulante  34.351.646 40.264.312
Exigível a Longo Prazo  34.351.646 40.264.312
Debêntures  34.000.000 40.000.000
Provisão para Contingências  351.646 264.312
Patrimônio Líquido  (10.120.565) (11.314.784)
Capital Social  2.815.046 2.713.635
Prejuízos Acumulados  (12.774.725) (14.028.419)
Prejuízos Acumulados-Incorporação Corecred  (160.886) -
Total do Passivo  25.379.383 30.310.555

Demonstração do Resultado            2016          2015
Receita Operacional Bruta  2.532.933 4.327.052
Receita de Cobrança  2.532.933 4.327.052
(-) Deduções da Receita Bruta  (117.781) (201.208)
Deduções das Receitas (Impostos)  (117.781) (201.208)
Receita Operacional Líquida  2.415.152 4.125.844
(-) Custo de Captação e Serviços  (1.420.596) (1.843.685)
Lucro Bruto  994.556 2.282.159
Despesas Operacionais  634.050 549.666
Despesas com Pessoal  (108.581) (107.652)
Despesas com Materiais  0 (70)
Serviços Profissionais  (36.783) (17.059)
Despesas Gerais  (17.739) (19.145)
Receitas/Despesas Financeiras  797.850 695.264
Depreciações e Amortizações  (697) (1.673)
Lucro (Prejuízo) Operacional  1.628.606 2.831.825
Outras Receitas(Despesas)  (2.727) 0
Imposto de Renda  (267.313) (465.432)
Contribuição Social sobre Lucro Líquido  (104.873) (176.196)
Lucro/ (-)Prejuízo do Exercício  1.253.693 2.190.197

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Acumulados
Eventos       Social Lucros e (Prejuízos)         Totais
Saldos em 31/12/13 2.713.635 (18.665.958) (15.952.324)
Lucro do Exercício 0 2.447.342 2.447.342
Saldos em 31/12/14 2.713.635 (16.218.616) (13.504.982)
Lucro do Exercício 0 2.190.197 2.190.197
Saldos em 31/12/15 2.713.635 (14.028.419) (11.314.784)
Incorporação Corecred 101.411 (160.886 (59.475
Lucro do Exercício 0 1.253.693 1.253.693
Saldos em 31/12/16 2.815.046 (12.935.611) (10.120.565)

Demonstração de Fluxo de Caixa
Das Atividades Operacionais            2016           2015
Lucro / (-)Prejuízo do Exercício  1.253.693 2.190.197
(+) Depreciações  697 1.673
(+) Custo da baixa de Ativo Imobilizado  2.727 0
(+) Provisões (Reversões) para Contingências  87.334 35.614
(+/-)Outros Ajustes-resultado acumulado incorporada  (160.886) -
(Aumento)Diminuição em Impostos a Recuperar  (163.874) (155.521)
(Aumento) Diminuição em Outros Créditos  (11.989) (27.096)
Aumento (Diminuição) em Fornecedores  - (35)
Aumento (Diminuição) Impostos a Recolher  (14.754) (11.124)
Aumento (Diminuição) em Remunerações a Pagar  - (6.878)
Aumento (Diminuição) em Outras Contas a Pagar  (36.378) (34.568)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 956.570 1.992.262
Atividades de Financiamento
Aumento de Capital Social por incorporação  101.413 -
Empréstimos de Curto Prazo  286 -
Debêntures  (6.000.000) -
Juros Debêntures  (161.879) -
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento (6.060.180) -
Aumento/ (-) Redução Líquida nas Disponibilidades (5.103.611) 1.992.262
Saldo de Caixa em 01/01  29.954.025 27.961.763
Saldo de Caixa em 31/12  24.850.415 29.954.025
Composição do Caixa: Caixa  1.500 1.393
   Banco com Movimento  82.281 47.300
   Aplicação Financeira  24.766.634 29.905.333
Total  24.850.415 29.954.025

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional: A empresa dedica-se exclusivamente a aquisição de créditos 
financeiros oriundos de operações praticadas por bancos, sociedades de créditos, socie-
dades de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e 
empréstimo e pela Caixa Econômica Federal, na forma da Resolução nº 2.686, de 26/1/2000. 
2-Reestruturação Societária: Em 20/4/2016, conforme deliberado entre os sócios, foi apro-
vada a incorporação da empresa Corecred Aquisição e Administração de Créditos Ltda, nos 
termos do Instrumento Particular de Protocolo e Justificativa de Incorporação de Empresas . A 
incorporação faz parte de um processo de reorganização que tem por objetivo a simplificação 
da estrutura societária e operacional da Betacred e Corecred, com a consequente redução 
de custos financeiros e de manutenção de sistemas. Pela complementaridade as empresas 
possuem controles e procedimentos em sua maioria em duplicidade, o que implica em maio-
res e desnecessários custos principalmente administrativos. O patrimônio líquido da Corecred 
foi avaliado em 20/4/2016, com base no valor contábil, pelo montante de (R$ 59.474,63), 
conforme Laudo de Avaliação, emitido por empresa independente especializada. O acervo 
líquido contábil avaliado está apresentado no quadro explicativo nº 1. 3 - Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas em confor-
midade com a Lei das Sociedades por Ações e contemplam as alterações constantes na Lei 
11.638 de 28/12/2007 e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. As 
principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Consistem em numerários mantidos em caixa, contas correntes bancárias de livre movimenta-
ção e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão registradas 
ao custo, acrescido dos rendimentos incorridos até as datas dos balanços, que não superam o 
valor de mercado. b) Impostos a recuperar: Referem-se a valores passíveis de compensação 
provenientes de IR Retido na Fonte e estão demonstrados no ativo circulante de acordo com a 
previsão de sua realização. c) Imobilizado: Os bens foram resgistrados ao custo de aquisição 
e são depreciados de forma linear utilizando taxas conforme demonstrado na nota explicativa 
nº4. A variação da conta entre os anos de 2015 e 2016 ocorreu principalmente pela baixa por 
obsolescência conforme demonstrado no quadro explicativo nº 2. d) Intangível: Composto por 
licenças de uso de programas com prazo de vida útil de 5 anos conforme demonstrado na nota 
explicativa nº 5. A variação da conta entre os anos de 2015 e 2016 ocorreu principalmente pela 
baixa por obsolescência conforme demonstrado no quadro explicativo nº 3. e) Provisões para 
Imposto de Renda e Contribuição Social: O IR é computado sobre o lucro tributável pela 
alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000,00 
no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% 
sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência e com base no Lucro Real. 
f) Provisão para Contingências: A provisão para contingências foi constituída com amparo 
em pareceres de assessores jurídicos em montantes suficientes para cobrir perdas prove-
nientes de ações contra a companhia consideradas prováveis. g) Demais ativos e passivos 
circulantes e não circulantes: Os demais ativos são apresentados ao valor de custo. Os pas-
sivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 

dos encargos correspondentes de acordo com os contratos vigentes. h) Apuração do resul-
tado e critério de reconhecimento da receita de recuperação de créditos: O resultado das 
operações é apurado em conformidade com o regime de competência dos exercícios, sendo a 
receita de recuperação de crédito reconhecida quando da efetiva realização.
4-Imobilizado                                 2016        2015
    Custo Depreciações Líquido Líquido
Contas R$ R$ % R$ R$
Instalações 0 0 10 0 0
Móveis e utensílios 0 0 10 0 3.424
Computadores e Periféricos 0 0 20 0 0
Máquinas e Equipamentos 0 0 10 0 0
Soma 0 0 0 0 3.424
5-Intangível                                     2016       2015
    Custo Amortização Líquido Líquido
Contas R$ R$ % R$ R$
Programas de Computador 0 0 20 0 0
Soma 0 0 0 0 0
6-Exigível a Curto Prazo: Debêntures: Remuneração sobre as Debêntures emitidas. Sobre 
o saldo devedor do valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7% 
ao ano, na base de 360 dias, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis 
decorridos desde a data de emissão até o efetivo pagamento da remuneração, pagos em 
parcelas semestrais e sucessivas, sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures.
Data Provisão  Dias Corridos Valor dos Juros
31/08/2016  33 211.525
30/09/2016  63 193.437
31/10/2016  94 201.034
30/11/2016  124 195.667
31/12/2016  155 203.352
Soma   1.005.015
7-Exigível a Longo Prazo: Em 19/4/2016 a Betacred Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros, pagou pelo resgate antecipado facultativo de 6 Debêntures simples da primeira
emissão da Companhia, da forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações de emis-
são, da espécie quirográfica, com valor nominal unitário de R$ 1.000.000,00.
               2016           2015
Quantidade emitida  34 40
Valor nominal unitário  1.000.000 1.000.000
Valor total da emissão  34.000.000 40.000.000
8 - Capital Social: O Capital Social é de R$ 2.815.045,55 equivalente a 10.374 ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal, pertencentes a pessoas jurídicas do exterior.

Nurik Araújo Costa - Administrador
Contadora - Viviane Sallai Moura - CRC 1SP254695/O-2

AITEC DO BRASIL S.A.
CNPJ/CEI : 04.255.001/0001-38

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016

Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Caixa Geral  604,75
Bancos Contas Movimento  1,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo  1.540.838,13
Disponível  1.541.443,88
Realizável a Curto Prazo
Duplicatas a Receber  6.712.578,11
Empréstimos a Receber  20.418,87
Adiantamentos - Outros Créditos  276.979,89
Adiantamento a Empregados  81.567,76
Impostos a Recuperar  2.121.401,20
Realizável a Curto Prazo  9.212.945,83
Acordo Trabalhista
Despesas Diversas  8.183,06
Acordo Trabalhista  8.183,06
Impostos Pagos por Estimativa
Impostos Pagos Estimativa  12.010,74
Impostos Pagos por Estimativa  12.010,74
Ativo Circulante  10.774.583,51
Ativo Não Circulante
Imobilizado
Moveis e Utensílios  234.387,26
Instalações  358.330,77
Veículos  41.300,00
Máquinas e Equipamentos  127.246,93
Equipamentos de Escritório  1.052.943,34
Equipamentos de Comunicação  56.398,70
Bens Intangíveis  541.166,57
(-)Depreciação Acumulada  (1.406.638,27)
Imobilizado  1.005.135,30
Ativo Não Circulante  1.005.135,30
Total do Ativo  11.779.718,81

Demonstração das Mutuações Patrimônio Líquido em 31/12/2016
Especificação  31/12/2016
Saldo Inicial Capital Social  614.339,89
Aumento de Capital Social
Incorporação de Lucros Acumulados
Saldo Final Capital Social  614.339,89
Saldo Inicial de Lucros/Prejuízos Acumulados  919.194,50
Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados  919.194,50
Resultado do Exercício  387.502,68
Distribuição de Lucros/Dividendos  (168.000,00)
Total do Patrimônio Líquido  1.753.037,07

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Ano de 2016
A Aitec do Brasil SA, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de SP, na 
Alameda dos Tupinás. 33, 7º andar, 04069-000, Planalto Paulista, inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.255.001/0001-38, declara através de seu contador 
abaixo identificado as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do 
ano calendário de 2.016: Nota 1 - Contexto Operacional: A Aitec do 
Brasil SA, tem como objeto social: Desenvolvimento de Programas de 
Computador sob Encomenda e Holdings de Instituições Não - Financeiras. 
Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstra-
ções contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 

Passivo
Passivo Circulante
Exigível a Curto Prazo
Fornecedores  919.854,47
Bancos Conta Empréstimo  785.677,90
Obrigações Sociais  274.399,70
Obrigações Tributárias  284.908,88
Obrigações Trabalhista  980.146,29
Tributos sobre o Lucro a Recolher  163.258,96
Outras Obrigações a Pagar  15.432,19
Receita Diferida Circulante  2.003.447,13
Exigível a Curto Prazo  5.427.125,52
Passivo Circulante  5.427.125,52
Passivo Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Provisões de Direitos Autorais  4.599.556,22
Exigível a Longo Prazo  4.599.556,22
Passivo Não Circulante  4.599.556,22
Patrimônio Líquido
Capital Realizado
Capital Subscrito  614.339,89
Capital Realizado  614.339,89
Reservas
Lucro a Disposição  1.138.697,18
Reservas  1.138.697,18
Patrimonio Líquido  1.753.037,07
Total do Passivo  11.779.718,81

Balanço Patrimonial

José Roberto C.Alvarenga - Diretor Presidente Marcos Tadeu R. Dos Santos - CRC-1SP 150.246/0-5

Demonstração de Resultado Acumulado em Dezembro de 2016
Receitas de Serviços
Serviços Prestados Vendas  19.579.780,92
(-)Impostos Incorridos  (2.740.881,45)
Receitas de Serviços  16.838.899,47
Receita Líquida  16.838.899,47
Despesas com Pessoal
Despesa com Pessoal  8.966.872,26
Beneficios  1.380.802,55
Despesas com Pessoal  10.347.674,81
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas  2.310.003,83
Aluguéis e Condominios de Imoveis  646.041,40
Comunicação - Telefones  176.866,77
Prestacao de Serviço Pessoa juridca  1.315.090,79
Legais e Judiciais  1.923,08
Despesas com Internet  140.493,64
Despesas com Veículos  3.689,36
Despesas com Locação  27.852,35
Formaçao e Treinamento  5.289,99
Custos Diretos  738.468,14
Ajuda de Custo  72.914,97
Viagens Nacionais e Internacionais  382.697,63
Despesas Marketing  18.283,80
Despesas Administrativas  5.839.615,75
Comercial
Titulo Não Recebido e Perda  86.615,84
Comercial  86.615,84
Despesas Tributárias
Despesas Tributárias  220,28
Despesas Tributárias  220,28
Despesas com Depreciação
Despesas com Depreciação  173.225,17
Despesas com Depreciação  173.225,17
Custo Operacional  16.447.351,85
Lucro Operacional  391.547,62
Outras Receitas Operacionais
Receitas Operacionais  112.997,28
Recuperacao de Despesas  149,37
Outras Receitas Operacionais  113.146,65
Outras Receitas Operacionais
Resultado Operação Descontinuidade  238.374,64
Outras Receitas Operacionais  238.374,64
Despesas Financeiras
Despesas Financeiras  192.307,27
Despesas Financeiras  192.307,27
Provisões
Resultado Receitas Operacional Administrativa  159.214,02
Lucro Antes do Imposto de Renda  550.761,64
Contribuição Social  49.568,55
Imposto de Renda  113.690,41
Lucro Após o Imposto de Renda  387.502,68

com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legisla-
ção societária, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emi-
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exigidos para os exercícios 
encerrados em 31 de dezembro de 2016. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis a Companhia obedeceu às Leis 11.638/07 e 11.941/09, 
que revogaram e introduziram novos dispositivos à legislação societária. 
Nota 3 - Sumário das Práticas Contábeis: Houve a adoção do regime de 
competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse 
regime implicou no reconhecimento das receitas, custos e despesas quan-
do ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento 
ou pagamento. a) Caixa e equivalentes de caixa - São demonstrados ao 
custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balancete; 
b) Investimentos - Os Investimentos estão avaliados pelo método de Cus-
to. c) Variação cambial (tributação) - A variação cambial neste exercício 
vem sendo tributada pelo regime de Caixa. d) Provisões - São realizadas 
mensalmente as provisões de férias com base na remuneração mensal 
dos empregados. e) Imobilizado - Os itens do imobilizado estão demons-
trados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da corresponden-
te depreciação acumulada e os encargos de depreciação e amortização 
foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que 
levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens. Nota 4 - For-
ma de Tributação - A opção pela forma de tributação neste exercício é 
pelo Lucro Real Anual manifestada pelo recolhimento da primeira quota do 
imposto devido. Nota 5 - Capital Social - O capital social subscrito da so-
ciedade é de R$ 614.339,89 (Seiscentos e Quatorze Mil Trezentos e Trinta 
e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos). Nota 6 - Eventos Subsequen-

tes - Em 31 de dezembro de 2016 até a data de elaboração da presente 
Nota Explicativa, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar
de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas 
demonstrações contábeis apresentadas.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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SITUAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO FUNCIONÁRIO
Quais são as situações que um grupo de empresas pode transferir 
um funcionário de uma empresa para a outra sem que haja rescisão 
e recontratação, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

É OBRIGATÓRIO REAJUSTE SALARIAL PARA EMPREGADOS DOMÉS-
TICOS QUE RECEBEM ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO?

Não há previsão legal expressa, porém, entende-se que nestes 
casos, pelo fato do empregado doméstico já receber mais que 
1 (um) salário mínimo o reajuste dependerá do acordado entre 
as partes quando da contratação.

DIREITO DO FUNCIONÁRIO ESTUDANTE
Funcionário ingressou na faculdade e não poderá cumprir o horário 
integral, qual o direito do funcionário estudante, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MARCAÇÃO DE PONTO DO EMPREGADO DOMÉSTICO
É obrigatório o controle e marcação de ponto dos empregados domés-
ticos, no caso de caseiros, que dormem no local de trabalho, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO
Referente a retenção do INSS sobre NF serviço, o prestador é pessoa 
física como gerar a guia. Temos que informar na SEFIP e emitir a guia 
separadamente, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENCARGOS SOBRE A BOLSA DE ESTUDO
Quais os encargos que incidem sobre a bolsa de estudo paga ao 
médico residente? Qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

AVISO AOS ACIONISTAS
O Atacadão S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 
que as demonstrações fi nanceiras, relatório da administração, parecer dos auditores independentes e demais 
documentos e informações relativos ao exercício social fi ndo em 31.12.2016 encontram-se disponíveis, na sede 
social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George 
Eastman nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. 

São Paulo, 27 de março de 2017.
Charles André Pierre Desmartis

Diretor Superintendente - Divisão Holding
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Fotos: Divulgação

Júlio Bernardes/Jornal da USP

A presença do racismo 
na trajetória de joga-
dores de futebol brasi-

leiros negros no futebol euro-
peu é mostrada nas histórias 
orais de vida colhidas por 
Marcel Tonini, em pesquisa 
da Faculdade de Filosofi a, 
Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP. Apesar 
do tema ser tabu no Brasil, 
o estudo superou o receio 
dos jogadores, a maioria com 
passagem pela Seleção Bra-
sileira, e revelou episódios de 
racismo e xenofobia vividos 
pelos atletas e seus familia-
res, envolvendo torcedores, 
técnicos e outros jogadores. 
A pesquisa constatou maior 
conscientização dos atletas, 
mas aponta para a necessidade de ações coletivas contra 
o preconceito.

O objetivo do estudo era aprofundar a discussão sobre 
o racismo no futebol, iniciada pelo pesquisador em seu 
trabalho de mestrado, sobre dirigentes negros em diver-
sas posições dentro do universo do futebol (jogadores, 
treinadores, árbitros, dirigentes, jornalistas, torcedores e 
intelectuais). “Numa das entrevistas, Junior, ex-jogador do 
Flamengo, disse que, quando atuava no Torino da Itália, 
ao ser avisado de uma manifestação racista de torcedores, 
declarou que isso não o atingia, porque a miscigenação 
no Brasil era total”, relata o 
historiador.

“A partir da daí, surgiu a 
ideia de discutir o mito da 
democracia racial, associada 
com a questão das migrações 
internacionais e da globaliza-
ção, por meio de entrevistas 
sobre trajetórias de vida e 
profi ssional, usando a meto-
dologia da história oral”. Ao 
todo, foram coletadas 16 his-
tórias orais de vida, de uma 
a duas horas de duração, 
com jogadores que atuaram 
na Itália, Espanha, França, 
Alemanha e Inglaterra, em 
diferentes épocas. Entre os 
entrevistados, 15 jogaram 
na Seleção Brasileira, oito 
atuaram em Copas do Mundo 
e cinco foram campeões. 

O mais velho é Jair da 
Costa (Copa de 1962), que 
jogou por dez anos na Itá-
lia. Também falaram Paulo 
Cézar Caju, Luis Pereira, 
Junior, Júlio César, João 
Paulo, Djalminha, Paulo 
Sérgio, Amoroso, Betão, Gilberto Silva, Cláudio Caçapa, Zé 
Maria, Roque Júnior, Ewerthon e Denilson. O historiador 
relata que, entre os atletas que jogaram entre as décadas 
de 1960 e 1970, são mais comuns as referências à demo-
cracia racial.

“Na ocasião, esse mito era amplamente aceito no imagi-
nário social dos brasileiros e apenas contestado na acade-
mia e nos movimentos negros”, diz. “A única contestação 
veio do Paulo Cézar Caju, que já era muito consciente nos 

Jogadores contam histórias do 
preconceito enfrentado na Europa

Futebolistas negros relatam casos de racismo e xenofobia envolvendo 
torcedores, técnicos e outros jogadores

tempos de jogador. Nascido 
pobre, viu a mãe ser discri-
minada, foi adotado por um 
técnico com padrão de vida 
mais elevado, viajou muito, 
e levou sua indignação com 
o racismo para o discurso, 
sendo muito infl uente entre 
seus colegas”.

Conscientização
Entre os jogadores que 

atuaram a partir dos anos 
1990, Tonini observa que há 
mais conscientização sobre 
o racismo, ainda que não 
haja um envolvimento maior 
com o movimento negro. 
“Uma exceção foi o volante 
Denilson, que atuou cinco 
anos na Inglaterra e disse 
não ter percebido isso na 

Europa”, observa. 

“Em alguns casos, há receio de entrar em polêmica e 
comprometer a própria carreira. Não se pode julgar, evi-
dentemente, devido à origem pobre, em meio à fome e à 
violência, com uma série de carências na infância, sem 
oportunidades de se educar, onde a grande preocupação 
em seu caso, e possivelmente em muitos outros, era so-
breviver. De um modo geral, há mais consciência, graças 
aos avanços na educação, porém o discurso da democracia 
racial ainda é aceito pela sociedade”.

Os relatos reunidos pelo 
historiador mostram que, 
entre os europeus, havia 
um limite muito sutil entre 
racismo e xenofobia, em 
especial até a metade da 
década de 1990, quando os 
países limitavam a presen-
ça de estrangeiros a um, 
dois ou três jogadores por 
equipe. “Isso fazia com que 
fossem contratados atletas 
renomados, que recebiam 
altos salários. Isso causava 
um estranhamento dentro 
da equipe. 

Os jogadores mencionaram 
várias vezes que os compa-
nheiros pensavam que eles 
iam ocupar seu lugar, ainda 
que não comentassem”, afi r-
ma Tonini. “Três atletas con-
taram que, logo no primeiro 
treino, os outros jogadores 
nacionais ou não passavam a 
bola durante a atividade, ou 
a passavam forte para ver se 
dominariam, ou a chutavam 
em suas costas antes da ati-
vidade começar, para ver a 

reação. Nesses casos, o confl ito era pelo fato de haver um 
estrangeiro de nome no time”.

Embora falar abertamente fosse pouco comum da parte 
dos jogadores, era mais frequente entre os técnicos, diz 
Tonini. “Por exemplo, o zagueiro Betão ouviu do treina-
dor do Dínamo, de Kiev (Ucrânia), que ele e os outros 
brasileiros, por serem do Brasil e ganharem muito bem, 
deveriam mostrar mais futebol”, conta. “A princípio, os 
atletas pensavam apenas no racismo dos torcedores, mas 

Na espanha, o lateral Daniel Alves come uma banana que foi atirada ao campo por torcedores rivais.

Betão ouviu do treinador do Dínamo, de Kiev (Ucrânia), 
que ele e os outros brasileiros, por serem do Brasil e 

ganharem muito bem, deveriam mostrar mais futebol”, 

Roberto Carlos, ex-lateral da seleção brasileira também 
foi vítima do racismo, porém na Rússia.

durante os depoimentos surgiram relatos de racismo e xe-
nofobia vindos de treinadores, colegas de equipe e colegas 
de outros times.”

Segundo Tonini, os relatos dos jogadores mostram que 
as manifestações racistas por parte de torcedores, como 
insultos, gestos e faixas, são muito frequentes na Europa, 
especialmente em algumas regiões, como Verona, na Itá-
lia, ou no interior da Espanha. “Embora não tenham dito, 
fi ca claro que são tão comuns que eles de certa forma se 
habituam a essas situações, como se fi zessem parte da 
paixão do torcedor”, afi rma. “No entanto, quando isso vem 
do técnico ou de um colega de equipe, pela proximidade, 
eles fi cam indignados e se sentem humilhados”.

Tonini aponta, a partir da análise dos depoimentos, que 
as reações dos jogadores ao racismo são principalmente 
individuais. “As mais comuns são demonstrar sua importân-
cia na equipe por meio da dedicação ao trabalho, impor-se 
pelo talento, com dribles e gols, e usar a ironia, rindo ou 
beijando a pele ao comemorar um gol”, relata. 

“No entanto, a melhor maneira de combater o racismo 
contra os negros talvez seja uma reação coletiva, ou seja, os 
jogadores se unirem e tomarem atitudes conjuntas, como 
não jogar em cidades onde há manifestações preconceitu-
osas da torcida, por exemplo. Isso levaria a uma divulgação 
e um efeito muito maiores.”

Ex-jogador Junior
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Crowdsourcing é
saída para "libertar" o

trabalho e potencializar
a exteligência das empresas

Os empregos formais, 

com estabilidade 

profi ssional e plano de 

carreira, não são mais 

sonho de consumo de 

todos os profi ssionais 

nos dias de hoje

O trabalho como freelancer, 
além de ser resultado de 
uma nova economia, com 

a terceirização dos serviços, a 
especialização em determinados 
segmentos e a sobrevivência em 
momentos de crise, é uma tendência 
mundial entre os que desejam mais 
qualidade de vida e fl exibilidade.

As mais variadas áreas do conhe-
cimento estão se adaptando a essa 
realidade e os trabalhos realizados 
por meio de projetos com começo, 
meio e fi m, em vez do tradicional 
emprego fi xo, ganham mais espa-
ço. O mercado da comunicação e 
do marketing, por exemplo, é um 
case interessante a respeito desse 
assunto. Entretanto, apesar de 
serem áreas que costumam desen-
volver jobs pontuais e que podem 
se benefi ciar da contratação de 
profi ssionais para esses trabalhos 
de acordo com experiência, dis-
ponibilidade e valores, nem todos 
enxergam assim.

Essas indústrias precisam se 
reinventar, pois, se por um lado 
as agências e os veículos vivem 
uma crise de identidade, por 
outro os clientes não se sentem 
plenamente atendidos em suas 
necessidades. Mas o que se vê é 
a velocidade das mudanças cada 
vez mais acelerada e as empresas 
ainda contratando, prestando 
serviços e gerindo mão de obra 
como se fazia em 1950.

É fato que as corporações do 
setor têm passado por um mo-
mento difícil. Além de sofrerem 
pressão extrema por parte dos 
clientes para reduzirem seus 
custos e aumentarem a agilida-
de e qualidade na entrega dos 
seus trabalhos, há duas grandes 
difi culdades: manter uma equipe 
fixa com altos custos para aten-
der a demandas variáveis em 
um cenário com cada vez mais 
especializações e motivar os 
profi ssionais internos da geração 
Y, diminuindo o turnover.

Em um mercado que cada vez 
mais atua por projetos, há grande 
perda de oportunidades nos picos 
de trabalho, por falta de uma equi-
pe grande e multidisciplinar, ou 
ociosidade nos períodos de menor 
demanda e times inchados, o que 
gera um custo fi xo alto.

Ao mesmo tempo em que os 
empresários estão insatisfeitos 
com esse modelo tradicional 
engessado, muitos profi ssionais 
também não estão felizes e mo-
tivados. Não veem sentido em 
se deslocar todos os dias para 
realizar algo que poderia ser 
feito remotamente ou trabalhar 
em demandas que não gostam 
ou não dominam por estarem 
alocados em uma única empresa 
e precisarem atender ao que lhes 
for solicitado. Isso sem falar na 
limitação do seu potencial criativo 
ao horário comercial, quando 
nem sempre é o período mais 
produtivo do funcionário.

E foi justamente pensando em 
desenvolver uma alternativa ao 
modelo tradicional de trabalho 
que foi criada a Agência Crowd, 
em 2013. Acreditando em um 
formato que expande os limites 
profi ssionais para muito além de 
restrições trabalhistas, geográfi cas 
ou temáticas, ela realiza 100% dos 
projetos para os quais é contratada 
por meio do CROWDSOURCING. 
Para isso, foi montada uma rede 
própria de colaboradores que 
trabalham sob a coordenação dos 
Líderes de Projeto / Atendimentos 
que fi cam na sede da agência, em 
São Paulo, e fazem parte do seu 
enxuto time.

A maioria das plataformas 
de freelancers disponíveis no 
mercado não é realmente focada 
nas necessidades das empresas 
contratantes nem prima pelo 
trabalho com profi ssionalismo 
e formalidade. Então, depois de 
três anos com um sistema até 
então exclusivo e que trouxe 
excelentes resultados para a 
Agência, no fi nal de 2016 a Cro-
wd passou a disponibilizar sua 
plataforma para outras empresas 
de comunicação e marketing. 
Além de conectar contratantes a 
prestadores de serviço, o sistema 
intermedeia as contratações, 
cuida das questões burocrática, 
jurídica e fi nanceira e fornece 
uma ferramenta de gestão de mão 
de obra terceirizada.

Em três meses no ar, mais de 
150 empresas e 5 mil profi ssionais, 
como designers, programadores, 
redatores, fotógrafos, jornalistas, 
tradutores, produtores de vídeo 
e social media, já trabalham pela 
Crowd. As metas são chegar ao 
fi nal do ano com 1.200 empresas 
assinantes e 20 mil freelancers; 
a 2018 com 3 mil clientes e 80 
mil profi ssionais, iniciando sua 
expansão internacional.

Uma das medidas tomadas para 
evitar que haja um leilão entre os 
prestadores de serviço a fi m de 
conquistar o cliente apenas pelo 
preço, as empresas que contra-
tam por meio da plataforma só 
podem selecionar até dez profi s-
sionais para solicitar orçamentos 
privados. Afi nal, uma das batalhas 
da Crowd é para que o trabalho 
seja sério e bem-feito e, em con-
trapartida, bem pago.

O maior objetivo da plataforma 
Crowd é libertar o trabalho das 
amarras do emprego fi xo, poten-
cializando a exteligência (conhe-
cimento que está fora, disponível 
no mundo) das agências e presta-
dores de serviços de marketing/
comunicação por meio de uma 
rede de milhares de profissionais 
qualificados. Dessa forma é pos-
sível trabalhar como uma grande 
comunidade, mantendo internos 
na empresa apenas a inteligência 
e times permanentes reduzidos, 
transformando o custo fixo em 
variável com mais agilidade, es-
pecialização e motivação.

(*) Começou a empreender aos 18 
anos com uma agência e produtora 

digital. Trabalhou como Head de 
Marketing Digital da Amil e fundou a 

Crowd em 2013. Com MBA de Gestão 
e Marketing Digital na ESPM e curso 

de Inovação e Empreendedorismo 
na Duke University, participou dos 

livros "O Vendedor do Futuro" e 
"101 empreendedores relevantes de 

Alphaville e região".

Gabriel Matias (*)
Cristiano Felicissimo (*)

Enquanto outras áreas estão 
enxugando equipes, em TI sem-
pre existem vagas abertas, o que 
faltam são pessoas qualifi cadas. 
Contudo, se engana quem 
acredita que preencher estas 
vagas é uma tarefa fácil. Pelo 
contrário! Ainda que o mercado 
tenha ótimos profi ssionais, nem 
sempre a capacidade técnica 
é sufi ciente para atender as 
demandas das companhias. As 
exigências têm aumentado e os 
profi ssionais precisam se preparar muito para se destacarem.

Um estudo divulgado pela Robert Half Technology neste ano 
revelou que a maioria dos CIOs expandirá suas equipes de TI ou 
se concentrará em preencher vagas, enquanto o IT Forecast 2017, 
da TEKsystems, mostra que a confi ança é alta e os orçamentos 
de TIestão se recuperando. Além disso, a pesquisa The Network 
Skills in Latin America, divulgada em 2016, aponta que faltarão 
449 mil profi ssionais para ocupar vagas abertas na região até 
o fi m da década. O levantamento mostra ainda que Brasil tem 
a maior lacuna de habilidades em rede da região: somente em 
2015, o país teve um défi cit de 195 mil profi ssionais capacitados 
e empregados em tempo integral, um número que deve diminuir 
para 161 mil até 2019.

Ou seja, a necessidade por pessoas atuantes no setor de TI 
existe e é cada vez mais latente. Cabe a cada um investir em sua 
carreira para ocupar de maneira satisfatória as posições dispo-
níveis. Por isso, destaco as principais difi culdades encontradas 
atualmente na hora de contratar. Quem atender estes quesitos, 
sem dúvida sairá na frente.

 • Fluência em inglês e espanhol: parece redundante men-
cionar este ponto, mas ainda é um problema recorrente na 
hora de contratar. Existem casos em que no currículo o pro-
fi ssional afi rma ter fl uência, mas na entrevista percebemos 
que não é bem assim. Ainda existe a difi culdade em realizar 
apresentações nestas línguas e este é um quesito importan-
tíssimo! Sem contar que é necessário conhecimento nestes 
idiomas para se atualizar, pois a grande parte das inovações 
que buscamos trazer para os clientes vêm de fora.

 • Conhecimento de negócios: hoje em dia não basta ter 

Profi ssionais e TI: como 
se destacar no mercado
Quando o assunto é contratação de pessoas, o setor de tecnologia parece ser um dos poucos que não 
sofre com a atual conjuntura do País

bom conhecimento técnico, é preciso conseguir mostrar 
para o cliente o impacto que a tecnologia terá na gestão da 
empresa. O profi ssional de TI que não consegue fazer isso 
se torna dispensável. Ter boa capacidade de trabalho em 
equipe, resolução de problemas, gerenciamento de projetos e 
pessoas, criatividade e inovação, comunicação e uma atitude 
empreendedora também são quesitos importantes para quem 
pretende se destacar nesta área.

 • Aprendizado contínuo: é comum que os profi ssionais se 
acomodem após a graduação e algumas certifi cações, mas 
é fundamental estar sempre se atualizando, mesmo em 
momentos de recessão – quando, por questões econômicas, 
há um investimento menor ou nulo em novos cursos, certifi -
cações e pós-graduação. IoT, cloud e computação cognitiva, 
por exemplo, são áreas difíceis de encontrar pessoas que 
entendam tecnicamente, a maioria apenas vende conceito. 
Vale lembrar que se houver a necessidade de demitir um 
profi ssionalserá o menos capacitado e não o que possui mais 
conhecimento.

Com tantas inovações tecnológicas surgindo a cada dia, sur-
gem – quase na mesma velocidade – vagas para profi ssionais 
efetivamente capacitados e atualizados, preparados para trazer 
essas tendências para dentro das companhias e traduzí-las em 
real valor para os clientes.  As oportunidades estão ai, em em-
presas dos mais diversos portes e setores. Portanto, cabe a cada 
profi ssional investir em sua carreira e se preparar adequadamente 
para as melhores posições.

(*) É diretor de pré-vendas da Seal Telecom – integradora de soluções 
customizáveis, que agrega tecnologias inovadoras para o desenvolvimento de 

projetos efi cientes e viáveis economicamente.

Períodos de apatia econômica podem ser 
a perfeita oportunidade para revisitar e ama-
durecer a estratégia de marca, uma grande 
chance para reavaliar a melhor forma de ganhar 
efi ciência e produtividade, além de fortalecer 
um diferencial perante os concorrentes. É hora 
de analisar friamente a empresa, competidores, 
mercados estratégicos e clientes, para entender 
se estes tendem a se comportar diferentemente 
em momentos como os dias atuais.

Gabriel Rossi, professor da ESPM e diretor 
da Gabriel Rossi Consultoria de Marketing, 
separou cinco dicas para driblar a crise e 
obter o lucro:

1) Segmentação: As lições para economia 
em recessão são claras. As empresas devem 
segmentar seus consumidores e focar nos 
mais lucrativos e infl uentes. Quem são eles? 
Como se sabe isso? É fundamental entende-los. 
Qual a sensibilidade dos clientes aos fatores 
de qualidade, narrativa, entrega, preços... 
Existem novos segmentos de mercado a serem 
traçados? Se houver, quem são e como são 
esses potenciais consumidores? É preciso 
decidir qual público atingir, estudar suas ca-
racterísticas e conhecê-lo a fundo. Com este 
perfi l em mãos, o empreendedor não apenas 
saberá com quem está falando, mas como e o 
que falar e por quais ferramentas. 

2) Pós venda: A gestão das mídias sociais 
tornou-se uma parte essencial no desenvol-
vimento do negócio. É um momento para 

descobrir e impor os diferenciais frente aos 
concorrentes e o mercado. Ações que vem se 
mostrando positivas nas redes sociais são as de 
relacionamento e pós venda. Muitos cometem 
o erro crasso de acreditar que o marketing 
termina quando a venda é efetivada. Puro equí-
voco! Continuando sua história com o cliente 
de uma maneira singular, você construirá laços 
que gerarão incremento nas vendas, indicação 
via comunicação boca a boca e , sem contar, os 
insights e feedbacks que eles lhe darão. 

3) Usar o passado como ferramenta do 

presente: As pessoas tornam-se nostálgicas 
em momentos difíceis. Nós, consumidores 
contemporâneos, tendemos a acreditar que 
dias do passado são dias melhores. As pesso-
as sentem carinho por lugares e objetos que 
evocam e remetem tempos mais saudosos e 
aprazíveis. São produtos e peças de comunica-
ção que representam integridade, estabilidade 
e felicidade. Nesses casos, as marcas tentam 
ajudar seu público a se sentir bem em relação 
ao mundo. 

4) Estimule o “boca a boca” focando 

no básico: Os consumidores estão cada vez 
mais mutantes, requerendo dinamismo por 
parte das empresas. Os princípios funda-
mentais e cardiais do marketing continuam 
presentes e se amplifi cam. O “boca a boca”, 
o santo graal do marketing, nunca esteve tão 
em evidência, pois tudo aquilo que é falado 
sobre a empresa fi ca guardado para a poste-

ridade em rastros digitais. Por isso, estimular 
debate é fundamental. Também é importante 
lembrar que a melhor fórmula para o sucesso 
é sempre focar no básico, em humanizar seu 
atendimento e criar um contato direto com 
o consumidor.

5) Economia Colaborativa: a tendência 
veio para fi car, especialmente porque é regida 
por três grandes forças: social (as pessoas 
compartilham mais, por exemplo), econômica 
(escassez de recursos) e tecnológica (ascensão 
de uma geração que cresceu com a internet e 
se conecta com outras pessoas em proporções 
muito maiores do que antes). Um mercado está 
surgindo. A ruptura continua. As corporações 
ainda podem escolher em qual lado da história 
querem estar. E aí se incluem os taxistas. Fazer 
parte dessa revolução repensando modelos 
de negócios e fomentando essas iniciativas 
(encontrando uma denominador comum para 
o tipo de retorno que espera) ou assistir de 
camarote e provavelmente serem guilhotina-
dos? É um caminho sem volta.

(Fonte: Gabriel Rossi - é palestrante profi ssional 
em marketing, estrategista especializado na 
construção e no gerenciamento de marcas e 

reputação e diretor-fundador da Gabriel Rossi 
Consultoria, com passagens por instituições 

como Syracuse/Aberje, Madia Marketing School, 
University of London e Bell School. Especialista 

convidado para lecionar no curso de extensão da 
Fundação Escola de Sociologia e Política (FESP) e 

na pós-graduação de Marketing da USP. 

Especialista aponta cinco dicas para 
as empresas vencerem a crise
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas
Explicativas esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer
esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 17 de janeiro de 2017. A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Ativo   31.12.2016   31.12.2015
Circulante 372.621,34 493.011,34
Disponibilidades 5.347,47 7.937,90
Títulos de Renda Fixa 366.700,00 485.000,00
Contas à Receber 47,44 47,44
Imposto de Renda na Fonte a Compensar 526,43 26,00
Não Circulante 824.914,18 740.464,11
Realizável a Longo Prazo 824.914,18 740.464,11
Impostos e Contribuições à Recuperar 67.913,21 67.491,22
Depósitos judiciais 36.474,93 36.474,93
Imóveis 720.526,04 636.497,96
Total do Ativo 1.197.535,52 1.233.475,45

Passivo   31.12.2016   31.12.2015
Circulante 102.131,55 141.585,16
Impostos à Pagar 2.239,43 2.239,43
Contas à Pagar 99.336,98 99.336,98
Credores Diversos - 40.000,00
Provisão para Contribuição Social 555,14 8,75
Patrimônio Líquido 1.095.403,97 1.091.890,29
Capital Social 1.657.790,31 1.657.790,31
Reservas de Lucros 134.270,01 134.094,33
Resultados Acumulados (696.656,35) (699.994,35)

Total do Passivo 1.197.535,52 1.233.475,45

Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

  31.12.2016   31.12.2015
Despesas/Receitas Operacionais 9.051,64 (13.346,79)
Despesas Tributárias (1.189,51) (1.189,51)
Outras Despesas Administrativas (12.833,60) (13.898,94)
Receitas Financeiras 23.074,75 1.741,66
Resultado antes dos Impostos 9.051,64 (13.346,79)
Provisão para Contribuição Social (2.076,74) (156,75)
Provisão para Imposto de Renda (3.461,22) (261,25)
Prejuízo Líquido do Exercício 3.513,68 (13.764,79)
Reserva Legal (175,68) -
Saldo à Disposição da Diretoria 3.338,00 (13.764,79)Demonstração das Mutações do Patromônio Líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Mutações do Patrimônio Líquido     Capital  Social   Reservas de Lucros   Resultados Acumulados                       Total
Saldo em 31.12.2014 1.198.796,86 134.094,33 (686.229,56) 646.661,63
Capital Integralizado 458.993,45 - - 458.993,45
Resultado do Exercício - - (13.764,79) (13.764,79)
Saldo em 31.12.2015 1.657.790,31 134.094,33 (699.994,35) 1.091.890,29
Resultado do Exercício - - 3.513,68 3.513,68
( - ) Reserva Legal - 175,68 (175,68) -
Saldo em 31.12.2016 1.657.790,31 134.270,01 (696.656,35) 1.095.403,97

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2016 e 2015  - Em Reais

  31.12.2016   31.12.2015
Atividades Operacionais 3.513,68 (13.764,79)
Prejuízo Líquido do Exercício 3.513,68 (13.764,79)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (84.950,50) (391,88)
Impostos a Compensar (500,43) (26,00)
Imóveis (84.028,08) -
Impostos a Recuperar (421,99) (365,88)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos (39.453,61) 458.982,03
Credores Diversos (40.000,00) -
Provisões de Impostos 546,39 (11,42)
Acionistas conta Capital a Realizar - 458.993,45
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (120.890,43) 444.825,36
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 492.937,90 48.112,54
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 372.047,47 492.937,90
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (120.890,43) 444.825,36

receita ajustada, conforme previsto na legislação. A provisão para contribui-
ção social sobre lucro é devida sobre o 4º trimestre de 2016 e será recolhida
no devido prazo. As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de
competência. O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário
de 2016 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e
integralizado, está representado por 1.608.804 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de
2016, fica à disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa -
Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário disponível na so-
ciedade, saldos em poder de bancos e aplicações de curto prazo. Caixa e
equivalentes de caixa incluído na demonstração dos fluxos de caixa são:
Caixa e saldos em bancos = 5.347,47; Aplicações financeiras de curto
prazo = 366.700,00; Caixa e equivalentes de caixa = 372.047,47.

São Paulo, 17 de janeiro de 2017

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2016

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2016, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os títulos de renda fixa estão representados por aplicações de curto
prazo, e registrados ao custo de aquisição. Os depósitos judiciais estão em
garantia de processos de IPTU sobre imóvel. Os imóveis contabilizados no
ativo não circulante estão lançados pelo seu custo de aquisição. A contribui-
ção social sobre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita
ajustada, e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente  Maria José Sales Norte - Contadora CRC 1SP060707/O-5

News@TI
Varonis lança novo 
programa de canais 
no Brasil

@ A Varonis, empresa líder 
em soluções de software 

para dados corporativos não 
estruturados e gerados por 
humanos, anuncia um novo 
programa para canais no Bra-
sil, o Varonis Partner Plan. O 
objetivo é aumentar o número 
de parceiros qualifi cados no 
país e ampliar sua cobertura 
de vendas no território na-
cional. Assumindo o compro-
misso de desenvolver novos 
negócios junto a parceiros, o 
programa de canais da Varonis 
terá início em abril deste ano 
com o objetivo de qualifi car 
os canais existentes e atrair 
novos parceiros de serviços 
de TI (infraestrutura, gestão 
de dados, armazenamento ou 
segurança) para que ofereçam 
soluções do portfólio da Varo-
nis (www.varonis.com).
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Esta terça é o primeiro dia da lunação. A energia maior da Lua Nova em Áries nos leva a agir e tomar atitudes que foram 

adiadas, dando início a algo novo já preparado antes. Poderemos fi car apressados demais e querer resolver todas as pen-

dências neste dia. Por isso pode ser um dia bastante agitado, porque apesar da vontade de agir, ainda teremos que vencer 

vários obstáculos. A noite deve ser mais tensa e problemática. A Lua faz aspectos negativos com Plutão e Júpiter que podem 

gerar crises e fazer aumentar ainda mais as difi culdades. A Lua se une a Urano e pode deixar o sono bastante agitado na 

noite desta terça-feira.
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Boa terça para a assinatura de 
contratos e documentos. Pode se 
sentir revigorado com a Lua Nova em 
seu signo junto com o Sol. Ao fazer 
qualquer coisa, pense bem, pois a 
pressa, o nervosismo, a inconstância 
e a impulsividade podem prejudicar 
muito.91/691 – Branco.

A Lua Nova dá bom senso e segu-
rança aumentando o afeto, ternura 
e conservadorismo. Para acertar 
precisa ter a certeza no seu coração 
e começar a agir só depois do seu 
aniversário. Final de tarde melan-
cólico nesta fase mais delicada do 
ano.57/857 – Azul.

A Lua Nova aumenta a sensualidade 
e desperta emoções. Terá satis-
fação dos seus desejos e anseios 
pessoais, desde que acredite nesta 
possibilidade. Saturno pode tornar 
obrigações aborrecidas e o humor 
se torna mais fechado ao anoitecer 
desta terça.04/204 – Branco.

Organize o dia a dia e terá satisfação 
e equilíbrio, com muita sorte e apoio 
dos demais. Mantenha a calma, 
evite a irritação se surgir algum 
imprevisto, pois logo terá soluções 
e favorecimentos. Plutão ajuda a 
recuperar as energias e fortalecer 
emocionalmente.42/442 - Azul

Os rompimentos ocorridos recen-
temente serão superados e alguém 
lhe dará apoio para algo importante 
ser feito. É tempo de melhorar seus 
ganhos com o trabalho que tem feito 
com dedicação e esforço pessoal. A 
Lua Nova dá fi rmeza, mas aumenta a 
teimosia. 68/468 – Vermelho.

A parte da manhã bem inspirada 
pelo início da lunação no fi nal da 
noite anterior, que aumenta a in-
tuição e a sensibilidade. Mantenha 
novos contatos e participe de algo 
que alargue seus horizontes. É bom 
conter os gastos, evitar compromis-
sos e sabendo moderar os impulsos. 
89/889 – Verde.

Com a Lua Nova terá muita disposi-
ção e persistência no trabalho pro-
fi ssional. Novos acontecimentos que 
irão marcar a sua vida. Por isso este 
será um dia bastante agitado, porque 
apesar da vontade de agir, ainda terá 
que vencer vários obstáculos.85/485 
– Verde.

Os planos feitos no trabalho devem 
ser seguidos, mantendo a calma 
e continuidade. A noite deve ser 
mais tensa e problemática. A Lua 
faz aspectos negativos com Plutão 
e Júpiter que podem gerar crises 
e fazer aumentar ainda mais as 
difi culdades. 83/383 – Azul.

Muita coisa que espera ainda poderá 
demorar, mas algo novo virá até o 
fi nal do mês. Aumenta a tendência 
de querer abraçar o mundo com as 
próprias mãos. Curta a intimidade 
da vida a dois e os bons momentos 
que deverá viver na vida sexual nesta 
terça.57/357 – Marrom.

A Lua se une a Urano e pode deixar o 
sono bastante agitado na noite desta 
terça-feira. Lua Nova torna a mente 
mais atenta, terá boas soluções no lar 
e com a família. Pode surgir um novo 
sentimento e descobrir que está apai-
xonado por alguém que conheceu a 
pouco tempo.87/587 – Branco.

A Lua na fase Nova está dando 
bom senso e segurança. Aumen-
ta a tendência de querer tomar 
atitudes, aumentar os gastos e 
assumir compromissos. Será mais 
fácil comunicar-se com todos à 
noite, mas evite a irritação e a 
autossufi ciência.28/928 – azul.

Com disciplina para seguir dietas 
e malhar, poderá evitar o aumento 
de peso nesta fase da Lua Nova. 
A energia maior da Lua Nova em 
Áries leva a agir e tomar atitudes 
que foram adiadas, dando início a 
algo novo já preparado antes. Evite 
a irritação excessiva que atrapalha 
as amizades.55/355 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 28 de Março de 2017. Dia de São Sixto III, São Guntrano, São 
João de Capistrano, São Malco, São Castor, e Dia do Anjo Haziel, cuja virtude 
é a bondade. Dia do Diagramador e Dia do Revisor. Hoje aniversaria o 
escritor Mário Vargas Llosa que faz 81 anos, a cantora Zizi Possi que nasceu 
em 1956, a atriz Mônica Carvalho que chega aos 45 anos e a cantora Lady 
Gaga que nasceu em 1986.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau difi cilmente promete o que não pode 
cumprir. Sua maneira de agir, madura e sensata, atrai a atenção e o apoio 
dos mais velhos. A força de vontade indica que com calma e paciência você 
poderá ser bem-sucedido. Mas há tendência à discussão levar até à violência. 
Desconfi a de quem não conhece bem, mas tem o hábito de perdoar sempre, 
mesmo aos mais ferrenhos inimigos. No lado negativo pode ser sarcástico 
e cortante no modo de falar.

Dicionário dos sonhos
DECLARAÇÃO – De amor por escrito: indica amor 
duradouro. Verbal: aventura amorosa passageira. 
Receber uma declaração, cuidado, pois pode ser 
traído por sua ingenuidade. Números de sorte: 11, 
23, 65, 87 e 97.

Simpatias que funcionam
Para quem sofre de insônia e quem quer ter um 

sono revigorante e um despertar cheio de energia e 

disposição: Um saquinho de musselina (tecido fi ninho), 
camomila e alecrim em quantidades iguais. Coloque as duas 
ervas dentro do saquinho, enquanto visualiza a si próprio 
caminhando na manhã seguinte e sentindo-se muito bem. 
Em seguida, repita três vezes o seguinte encantamento, 
enquanto continua a visualizar seu desejo se realizando: 
""Esta noite eu lanço um feitiço/ para afugentar os pe-
sadelos. /Onde eu deixar/ uma pitada de camomila, / um 
punhadinho de alecrim também, / para que na manhã do 
dia seguinte/ eu acorde me sentindo muito bem!"" Feche 
o saquinho de modo que ele não se abra, inspire o aroma 
fresco das ervas e vá dormir.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A exposição “Corpo de 
Prova” apresenta o trabalho 
de Lais Myrrha investiga 
instrumentos e saberes que 
constroem nossa experiência 
no mundo a partir do lugar 
que nele ocupamos. Dicio-
nários, mapas, bandeiras, 
hinos, jornais e telejornais 
são alguns dos elementos 

sobre os quais a artista in-
terfere, explorando a noção 
de impermanência, e a pre-
cariedade dos conceitos de 
equivalência e equilíbrio.

Serviço: Sesc Bom Retiro, Al. Nothmann, 
185, Bom Retiro, tel. 3332-3600. Quintas e 
sextas das 9h às 21h, sábados das 10h às 
21h e aos domingos das 10h às 18h. Entrada 
franca. Até 23/06.
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“Trocando as Calcinhas” é um espetáculo que conta 
a estória de Lara e Larissa Kelly, duas irmãs comple-
tamente diferentes que dividem um apartamento em 
São Paulo. Após terem uma grande briga, maior do que 
todas as outras que já tiveram, vão dormir brigadas e 
acordam tendo que descobrir como viver na pele uma 
da outra é mais difícil do que imaginam. Essa trama 
vem para mostrar que não é tão fácil se colocar no 
lugar do outro e que as aparências enganam, muito. 
Com Carolyne Nonato, Mabel Lopes, Lukkas Martins 
e Matheus Cirilo.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, 
tel. 3105-3129. Quintas às 21h. Ingresso: R4 50. Até 08/06.

Infantil
A partir de oito contos e/ou crô-

nicas de Clarice Lispector (1920-
1977), publicados no Jornal do Brasil 
entre 1967 e 1973, o espetáculo 
infantil Brincar de Pensar, contos de 
Clarice Lispector é um espetáculo 
multimídia que joga foco na narra-
tiva de prosa poética da autora, e 
apresentam em comum as memórias 
da infância e devaneios próprios 
de todas as idades. Com apoio 
dramatúrgico de Michelle Ferreira, 
o elenco formado por Isabel Wilker, 
Lívia Vilela e Luiz Felipe Bianchini 
(Elisa Volpatto como stand-in) 
mostra situações comuns vividas 
pelas pessoas, como pedir um livro 
emprestado, vestir-se para um baile 
de carnaval, ou observar um inseto 
em cima de um quadro.

Serviço: Teatro Décio de Almeida Prado, 
R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, tel. 30793438. 
Sábados e domingos às 16h. Ingressos: R$ 
14 e R$ 7 (meia). Até 30/04.

Elenco de “DaTchau – Rumo à Estação GrandeAvenida”.

A Companhia do Feijão 
apresenta seu novo 
espetáculo, “DaTchau 
– Rumo à Estação 
GrandeAvenida”

Na estória uma pessoa (de 
classe média) tenta escrever 
uma narrativa que dê conta 
dos tempos sombrios que está 
vivendo. Nesta tentativa, ela 
sonha que um dia acorda indig-
nada com o estado das coisas. 
E, no sonho, esta indignação a 
leva para a rua, para protestar. 
No início sozinha, depois cole-
tivamente, em harmonia com 
outros indignados, toma um 
trem de metrô cujo destino é 
a estação GrandeAvenida, para 
onde está marcada uma grande 
manifestação. Durante a via-
gem as diferenças do coletivo 
indignado assumem o prota-
gonismo, atiçam raivas e ódios 
e se transformam em confl itos 
oníricos e o sonho se transforma 
em pesadelo. E o destino fi nal 

Parque de 
camas elásticas 

O evento infantil intitulado 
Jump!, em uma área de 90 m², 
composto de complexo de camas 
elásticas gigante com proteção nas 
paredes e na base, piscinas de espu-
mas nas extremidades e basquete 
acoplado, em que a criança conse-
gue impulsionar o salto e conquistar 
arremessos mais altos. A atividade é 
para crianças a partir de 3 anos de 
idade, e até os 4 anos só é permitido 
brincar no espaço acompanhado 
de um adulto responsável, nesse 
caso, somente a criança paga pelo 
acesso, e o acompanhante entra 
como cortesia.

Serviço: Shopping West Plaza, Av. 
Francisco Matarazzo, s/n, Barra Funda, 
tel. 3677-4000. De segunda a sábado das 
10h às 22h e aos domingos das 14h às 22h. 
Ingesso: R$ 20. Até 17/05.

Musical
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desta viagem será o do encar-
ceramento deste coletivo num 
campo de trabalhos forçados. 

Com Fernanda Haucke, Fernan-
da Rapisarda, Flávio Pires, Vera 
Lamy e Zernesto Pessoa.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, Quarta Parada. Quinta a 
sábado às 21h30. Até 30/04.

Ocupação
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Obra da exposição “Corpo de Prova”.

Reprodução

EDIFICAÇÕES: "Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder 
uma cidade edifi cada sobre um monte." - Jesus (Mateus, 5:14). O 
Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens 
se edifi quem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do 
Cristo compreendem esse grande Imperativo da iluminação própria, 
em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem 
de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edifi cação dos 
outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para 
si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre 
gratifi cações da existência humana, porquanto o recurso bendito de 
iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades 
e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. 
Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades 
edifi cadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fi m de que 
o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, 
é indispensável que se eleve ao monte da exemplifi cação, apesar 
das difi culdades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na 
categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O 
vaivém das paixões não derruba a edifi cação dessa natureza, as 
pedradas deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos 
constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda 
parte, porque foi assim que os primeiros mártires do Cristianismo 
semearam a fé. (De "Caminho, verdade e vida", de Francisco Cândido 
Xavier, pelo espírito Emmanuel).
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TUBOPEÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
CNPJ: 46.296.018/0001-83

Relatório da Administração
Prezados Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sªs, o Balanço Patrimonial, e as Demonstrações Financeiras referente aos exercícios findos em 31/12/2.016 e 2.015.

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2.015 e 2.016 - Valores em Reais
ATIVO CIRCULANTE 2.016 2.015
Caixa e Bancos 1.280.197,01 222.586,82
Aplicações Financeiras 800.423,01 5.787.754,30
Devedores por Duplicatas 1.797.237,08 389.315,66
Outros Créditos 125.646,23 146.572,14
Impostos Recuperáveis 631.825,52 35.173.40
Estoques 1.475.470,63 1.894.111,65
Despesa do Exercício Seguinte 24.147,61 0,00
TOTAL DO CIRCULANTE 6.134.947,09 8.475.513,97
Realizável a Longo Prazo 210.571,45 199.383,10
Impostos Recuperáveis 13.782,66 11.977,37
Depósitos para Recursos 196.788,79 187.405,73
Imobilizado 11.647.221,79 12.791.333,55
Investimentos 5.857,57 5.857,57
Intangível 15.846,80 15.846,80
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 11.879.497,61 13.012.421,02
TOTAL DO ATIVO 18.014.444,70 21.487.934,99

PASSIVO CIRCULANTE 2.016 2.015
Fornecedores Nacional Produtos 389.264,53 100.327,72
Honorários a Pagar 18.580,48 18.622,43
Ordenados e Salários a Pagar 255.580,16 243.817,34
Obrigações Fiscais e Tributárias 505.923,89 273.114,37
Obrigações Diversas 5.674,27 11.844,82
Provisões Trabalhistas 211.681,31 264.688,45
TOTAL DO CIRCULANTE 1.386.704,64 912.415,13
Exigível a Longo Prazo 200.496,04 200.496,04
Créditos de Acionistas 200.496,04 200.496,04
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 200.496,04 200.496,04
Capital Social 1.000.000,00 1.000.000,00
Reserva Legal 570.106,55 570.106,55
Lucro à Disposição da AGO 14.857.137,47 18.804.917,27
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO 16.427.244,02 20.375.023,82

TOTAL DO PASSIVO 18.014.444,70 21.487.934,99
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2.016 e 2.015 - Valores em Reais

Capital Social Reserva de Lucros Lucro a Disposição AGO Patrimônio Liquido
Saldo em 01/01/2.015 1.000.000,00 570.106,55 23.916.745,81 25.486.852,36
31/12/2015 - Resultado do Exercício - - (5.156.660,31) (5.156.660,31)
31/12/2015 - Retificação de Lançamento - - 44.831,77 44.831,77
Saldo em 31/12/2.015 1.000.000,00 570.106,55 18.804.917,27 20.375.023,82
31/12/2016 - Resultado do Exercício - - (3.947.779,80) (3.947.779,80)
Saldo em 31/12/2.016 1.000.000,00 570.106,55 14.857.137,47 16.427.244,02

2.016 2.015
Receita Bruta de Vendas 14.373.723,01 13.910.371,94
Impostos Incidentes Sobre Vendas (4.158.179,70) (3.118.060,80)
Devoluções de Vendas (9.988,69) (20.197,25)
Abatimentos de Vendas (21.301,95) (32.797,16)
RESULTADO LÍQUIDO DAS VENDAS 10.184.252,67 10.739.316,73
Custo das Vendas (12.426.721,18) (13.724.035,70)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO (2.242.468,51) (2.984.718,97)
Custeio da Administração (2.271.004,05) (2.515.419,82)

Demonstração do Fluxo de Caixa
dos Exercícios 2.016 e 2.015 - Valores em Reais

 2.016 2.015
Atividades Operacionais
Lucro Liquido do Exercício (3.947.779,80) (5.156.660,31)
Depreciação/Amortização 1.431.236.83 1.443.997,71
Provisão de Férias 211.681,31 264.688,45
Reversão de Provisão de Férias (264.688,45) (293.586,87)
Ganho na Venda do
Ativo Permanente (100.395,17) 0,00

Lucro Líquido Ajustado (2.669.945,28) (3.741.561,02)
Devedores por Duplicatas (1.407.921,42) 197.504,81
Impostos Recuperáveis (598.457,41) 12.756,47
Outros Créditos 11.542,85 51.825,06
Estoques 418.641,02 1.382.564,38
Despesas Antecipadas (24.147,61) 3.202,21
Variação do Ativo Circulante (1.600.342,57) 1.647.852,93
Fornecedores Nacionais de Produtos 288.936,81 (243.028,59)
Obrigações Trabalhistas 11.720,87 (42.968,38)
Obrigações Fiscais E Tributárias 232.809,52 (203.021,48)
Obrigações Diversas (6.170,55) 2.215,69
Variação do Passivo Circulante 527.296,65 (486.802,76)
Total das Atividades Operacionais (3.742.991,20) (2.580.510,85)
Atividades de Investimentos
Venda do Imobilizado 112.925,00 0,00
Aquisições do Ativo Imobilizado (299.654,90) (263.635,68)
Total Atividade de Investimentos (186.729,90) (263.635,68)
Atividades de Financiamentos
Distribuição de Dividendos 0,00 (5.146,12)
Financiamento do Imobilizado 0,00 (110.868,90)
Total das Atividades
de Financiamentos 0,00 (116.015,02)

Variação de Caixa e Equivalente (3.929.721,10) (2.960.161,55)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 6.010.341,12 8.970.502,67
Saldo Final de Caixa e Equivalentes 2.080.620,02 6.010.341,12

Custeio das Vendas (72.380,91) (91.142,85)
Despesas Fiscais (175.620,61) (804.181,51)
Despesas Financeiras (9.829,23) (17.896,48)
Receitas Financeiras 446.955,74 854.774,06
Outras Receitas Operacionais 276.172,60 401.925,26
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL (4.048.174,97) (5.156.660,31)
Outras Despesas (12.529,83) 0,00
Outras Receitas 112.925,00 0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3.947.779,80) (5.156.660,31)

Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2.016 e 2.015 - Valores em Reais

NOTAS EXPLICATIVAS: 1- As demonstrações foram apuradas nos termos da legislação e das normas de contabilidade adotadas no país; 2- O capital social, no valor de R$ 1.000.000,00 esta dividido em 1.000.000 de ações ordinárias
sem valor nominal.                                                                                                                               Luiz Carlos Golin - Diretor • Arlinda Golin de Almeida - Diretora • Antonio Sette - Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP064074/O-8

Relatório da Administração

Demonstrações dos Resultados para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em reais)

As Demonstrações Financeiras completas
estão à disposição na sede da Companhia.

Ativo 2016 2015    
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 766.302,14 704.391,75
Partes relacionadas 220.980,42 220.980,42    
 987.282,56 925.372,17
Não Circulante
Imobilizado 10.293.059,70 10.293.059,70    
 10.293.059,70 10.293.059,70    

Total do Ativo 11.280.342,26 11.218.431,87    

Passivo 2016 2015    
Circulante
Fornecedores 1.760,00 -
Obrigações tributárias 200.932,79 184.803,85
Obrigações sociais 1.962,00 1.962,00    
 204.654,79 186.765,85
Patrimônio Líquido
Capital social 8.810.491,87 8.810.491,87
Reserva de lucros 2.265.195,60 2.221.174,15    
 11.075.687,47 11.031.666,02    
Total do Passivo 11.280.342,26 11.218.431,87    

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em reais)

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF 05.619.906/0001-02

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em reais)
   Reserva de Lucros      
 Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total          
Saldo em 1º de janeiro de 2015 8.810.491,87 1.762.098,37 458.339,62 - 11.030.929,86
Lucro líquido do exercício - - - 5.347.906,71 5.347.906,71
Distribuição de dividendos - - - (5.347.170,55) (5.347.170,55)
Constituição da reserva de lucros - - 736,16 (736,16) -
Saldo em 31 de dezembro de 2015 8.810.491,87 1.762.098,37 459.075,78 - 11.031.666,02
Lucro líquido do exercício - - - 5.486.897,93 5.486.897,93
Distribuição de dividendos - - - (5.442.876,48) (5.442.876,48)
Constituição da reserva de lucros - - 44.021,45 (44.021,45) -
Saldo em 31 de dezembro de 2016 8.810.491,87 1.762.098,37 503.097,23 - 11.075.687,47

 2016 2015    

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

São Paulo, 09 de março de 2017.  A Diretoria.

 2016 2015    
Receita operacional bruta 6.471.073,56 6.308.098,08
Impostos sobre as vendas (236.194,25) (230.245,68)
Receita operacional líquida 6.234.879,31 6.077.852,40
Lucro bruto 6.234.879,31 6.077.852,40
Administrativas e gerais (65.939,43) (66.603,40)
Tributárias (1.175,07) (357,64)
Resultado fi nanceiro (152,53) (155,23)

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 5.486.897,93 5.347.906,71
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores 1.760,00 (1.485,00)
Obrigações tributárias 16.128,94 1.509,64
Obrigações sociais - 162,00
 17.888,94 186,64    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 5.504.786,87 5.348.093,35    
Atividades de fi nanciamentos
Distribuição de dividendos (5.442.876,48) (5.347.170,55)    
Caixa líquido (aplicado) proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (5.442.876,48) (5.347.170,55)    
Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade 61.910,39 922,80
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 704.391,75 703.468,95
Saldo no fi nal do exercício 766.302,14 704.391,75
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 61.910,39 922,80

A Diretoria

Carlos Roberto Bertola
Contador - CRC 1SP085590/O-0

 2016 2015    
Lucro operacional 6.167.612,28 6.010.736,13
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 6.167.612,28 6.010.736,13
Imposto de renda e contribuição social (680.714,35) (662.829,42)
Lucro líquido do exercício 5.486.897,93 5.347.906,71
Quantidade de ações 881.049.187 881.049.187
Lucro por ação - R$ 0,01 0,01

Almeida Prado Comercial e Pecuária S/A
CNPJ nº 04.806.543/0001-51 - NIRE 51300009676

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária
Almeida Prado Comercial e Pecuária S/A, nos termos dos artigos do Estatuto Social, de
conformidade com o artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1.976, convocam os
senhores acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária / Extraordinária a realizar-se na
Rua das Garoupas, 108, Jurere Internacional, Florianópolis/SC, CEP: 88053-360, no dia
30 de Março de 2017, às 10h00min. A assembleia geral ordinária instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do capital
social com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número (artigo 125
da Lei nº 6.404/76), ressalvadas as exceções previstas em lei. A partir desta data, 16 de
Março de 2017, até 29 de Março de 2017, às 17 horas, os ilustres acionistas poderão
inscrever chapas para o pleito indicando nomes para os cargos de Presidente e Vice
Presidente da sociedade. Os acionistas deliberaram sobre as seguintes ordens do dia:
1 - Eleição da Diretoria. 2 - Alteração de endereço da Sociedade Anônima. 3 - Modificação/
Adequação do Estatuto. Florianópolis - SC, 16 de Março de 2017.

YERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ nº. 01.924.030/0001-57

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos que
julgarem necessários. São Paulo, 18 de janeiro de 2017 A Diretoria

 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Ativo       31.12.2016       31.12.2015
Circulante
Disponibilidades 10.105,21 38.263,04
Títulos de Renda Fixa 46.883.383,68 36.855.790,44
Contas à Receber 103.684,46 100.401,93
Total do Ativo Circulante 46.997.173,35 36.994.455,41
Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 90.232.125,88 90.229.926,60
Imóveis 87.998.548,17 87.996.348,89
Impostos à Recuperar 1.024.633,68 1.024.633,68
Depósitos Judiciais 1.208.944,03 1.208.944,03
Permanente
Imobilizado 584.664,07 701.963,20
Móveis e Utensílios 109.420,38 101.127,77
Sistema de Processamento de Dados 5.458,26 5.458,26
Veículos 995.479,94 927.471,67
Instalações 37.470,07 37.470,07
( - ) Depreciações Acumuladas (563.164,58) (369.564,57)
Total do Ativo Não Circulante 90.816.789,95 90.931.889,80
Total do Ativo 137.813.963,30 127.926.345,21

Passivo e Patrimônio Líquido       31.12.2016       31.12.2015
Circulante
Contribuições e Encargos a Recolher 74.533,28 59.193,27
Impostos à Pagar 130.689,32 140.094,85
Provisão para Pagamento de Férias 109.590,92 109.616,60
Provisão para Imposto de Renda 563.257,60 620.777,09
Provisão para Contribuição Social 308.268,09 333.594,58
Total do Passivo Circulante 1.186.339,21 1.263.276,39
Não Circulante
Patrimônio Líquido
Capital Social 76.000.000,00 76.000.000,00
Reserva Legal 15.608.015,82 13.856.742,54
Outras Reservas 491.935,10 491.935,10
Reserva de Lucros 44.527.673,17 36.314.391,18
Total do Patrimônio Líquido 136.627.624,09 126.663.068,82
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 137.813.963,30 127.926.345,21

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
 em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Receita Operacional Bruta       31.12.2016       31.12.2015
Receitas de Locação de Imóveis 41.260.393,92 44.305.757,09
Lucro Bruto 41.260.393,92 44.305.757,09
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (3.433.566,59) (3.364.848,97)
Despesas Tributárias (1.507.414,01) (1.618.680,82)
Despesas Imobiliárias (530.282,14) (459.713,10)
Outras Despesas Administrativas (1.298.180,48) (1.008.915,57)
Depreciações (193.600,01) (184.065,22)
Outras Despesas (118,52) (2.842,31)
Receitas Financeiras 7.868.733,92 1.585.052,81
Resultado das Despesas
  e Receitas Operacionais 905.572,17 (5.054.013,18)
Lucro Antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social 42.165.966,09 39.251.743,91
Provisão para Contribuição Social (1.896.485,40) (1.418.660,56)
Provisão para Imposto de Renda (5.244.015,00) (3.916.723,76)
Lucro Após o Imposto de Renda
  e a Contribuição Social 35.025.465,69 33.916.359,59
Reserva Legal (1.751.273,28) (1.695.817,98)
Saldo à Disposição da Diretoria 33.274.192,41 32.220.541,61

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Mutações do Capital Reserva Outras Reservas
Patrimônio Líquido            Social            Legal        Reservas         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2014 76.000.000,00 12.160.924,56 491.935,10 32.258.427,83 120.911.287,49
(-) Dividendos Pagos - - - (27.324.578,26) (27.324.578,26)
(-) Participação da Diretoria - - - (840.000,00) (840.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 33.916.359,59 33.916.359,59
(-) Reserva Legal - 1.695.817,98 - (1.695.817,98) -
Saldo em 31.12.2015 76.000.000,00 13.856.742,54 491.935,10 36.314.391,18 126.663.068,82
(-) Dividendos Pagos - - - (24.220.910,42) (24.220.910,42)
(-) Participação da Diretoria - - - (840.000,00) (840.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 35.025.465,69 35.025.465,69
(-) Reserva Legal - 1.751.273,28 - (1.751.273,28) -
Saldo em 31.12.2016 76.000.000,00 15.608.015,82 491.935,10 44.527.673,17 136.627.624,09

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015- Em Reais

      31.12.2016       31.12.2015
Atividades Operacionais 35.219.065,70 34.100.424,81
Lucro Líquido do Exercício 35.025.465,69 33.916.359,59
Depreciações (193.600,01) (184.065,22)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (81.782,69) 173.971,76
Contas à Receber (3.282,53) 265.900,07
Imóveis (2.199,28) (19.944,75)
Impostos à Recuperar - 132,21
Veículos (68.008,27) (70.696,67)
Móveis e utensílios (8.292,61) (1.419,10)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos (25.137.847,60) (29.207.716,21)
Contribuições e Encargos a Recolher 15.340,01 2.579,45
Impostos à Pagar (9.405,53) 4.761,48
Contas a Pagar - (1.069.079,04)
Provisão para pagto de Férias (25,68) 13.936,50
Provisão para Imposto de Renda (57.519,49) 32.190,85
Provisão para Contribuição Social (25.326,49) (27.527,19)
Pagamento Participação da Diretoria (840.000,00) (840.000,00)
Dividendos Pagos (24.220.910,42) (27.324.578,26)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa 9.999.435,41 5.066.680,36
Caixa e Equivalente de Caixa
  no inicio do Exercício 36.894.053,48 31.827.373,12
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 46.893.488,89 36.894.053,48
Aumento no Caixa e Equivalente a Caixa 9.999.435,41 5.066.680,36

devidos sobre o 4º trimestre de 2016 e serão recolhidas nos devidos prazos.
O Capital Social totalmente subscrito e integralizado está representado por
76.000.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 cada
uma. Foi distribuído aos acionistas no ano de 2016, dividendos no valor de
R$ -24.220.910,42. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2016, fica
a disposição da diretoria. As receitas e despesas do presente exercício,
foram contabilizadas pelo regime de competência. O regime tributário adota-
do pela empresa no ano calendário de 2016, foi o de Lucro Presumido. A
provisão para contribuição social sobre o lucro, foi constituída conforme
previsto na legislação à alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e a provi-
são para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% sobre a receita
ajustada e acrescida do adicional de 10% sobre o excedente em cada trimes-
tre. 4 -Caixa e Equivalente de Caixa - Caixa e equivalente de caixa, consis-
tem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder de bancos, e
aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa, inclu-
ídos na demonstração do fluxo de caixa são: Caixa e saldos em bancos =
10.105,21; Aplicações financeiras de curto prazo = 46.883.383,68; Caixa e
equivalentes de caixa = 46.893.488,89. São Paulo, 18 de janeiro de 2017

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2016

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2016, foram preparadas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os Títulos de Renda Fixa estão representados por aplicações de curto
prazo e registrados ao custo de aquisição.O imóvel contabilizado no Realizá-
vel a Longo Prazo, está lançado pelo seu custo de aquisição. Os depósitos
judiciais estão em garantia de processos de IPTU sobre imóvel, processo
trabalhista e como depósito em garantia de IRPJ . O imobilizado está regis-
trado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear,
com base em taxas que levam em consideração a vida útil-economica dos
bens e reconhecida no resultado do exercício. Os impostos à pagar, referem-
se a obrigações tributárias à vencer e de responsabilidade da empresa. As
provisões para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro são

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis Ltda., torna público que solicitou à
Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação p/ atividade:
serviços de manutenção e reparação mecânica e de lanternagem ou funilaria e pintura
de veículos automotores; venda de veículos automotores novos e usados, sito à Av.
Dr. Rudge Ramos, 837, R. Ramos, SBC, SP.

No último dia 13, o governo do Ceará lançou edital para 
contratar empresa responsável pela elaboração de uma 
planta de dessalinização na região metropolitana de For-

taleza, com capacidade para gerar 1 metro cúbico por segundo 
(m³/s) de água potável para a rede de abastecimento. Esse volume 
equivale a cerca de 15% do consumo de Fortaleza.

Desde 2016, os 17 municípios da região, nos quais moram 
quase metade da população cearense, são submetidos a uma 
tarifa de contingência para economizar água. De acordo com 
o diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (Abes), Francisco Vieira Paiva, “a dessalinização faz 
parte de um contexto mundial. A indústria usa a dessalinização 
para processos industriais. Com relação ao consumo humano, 
países semelhantes ao Brasil, com regiões climáticas parecidas 
com as do Nordeste, têm experimentado essa tecnologia, porque 
é uma forma de minimizar o impacto às populações. No Ceará, 
isso salvaguardaria nossos açudes”, explicou.

O assunto foi tema de simpósio da Abes, na última semana, em 
Fortaleza. Oportunidade em que alguns especialistas nacionais 

Países com clima semelhante ao do Nordeste,

têm experimentado essa tecnologia.

Seca prolongada no Nordeste 
desperta interesse por dessalinização
A escassez de água, em decorrência da seca que já dura cinco anos no Nordeste, despertou o interesse 
de empresas e governos para soluções de tecnologia que promovam a dessalinização da água do mar

falaram sobre os impactos das tecnologias de dessalinização na 
matriz hídrica do país e também sobre reúso das águas. Embora 
seja uma realidade em outros países, como Israel e Arábia Saudita, 
a dessalinização ainda está em seus primeiros passos no Brasil. 
Fernando de Noronha é o exemplo pioneiro de alcance público: 
possui uma usina de dessalinização para consumo humano que 
apoia o sistema de abastecimento da ilha, especialmente nos pe-
ríodos de estiagem. O distrito estadual possui apenas um açude, 
o Xaréu, além de poços.

Outras experiências são de iniciativa privada, especialmente 
industrial. Sérgio Hilsdorf, gerente de aplicações e processos da 
empresa Veolia, dá o exemplo de uma usina termelétrica que será 
implantada em Sergipe, que vai utilizar água dessalinizada em 
seus processos. Ele considera prioritário o uso das tecnologias 
de dessalinização para atender o consumo humano. Ele afi rmou 
que “a água dessalinizada pode ser utilizada na indústria, mas 
grandes plantas foram construídas com o objetivo de fornecer 
água potável para a população das cidades litorâneas com pro-

Reprodução

blemas crônicos de falta de chuva. Considero que lançar mão de 
uma técnica que não é barata, deveria ser para uso nobre, que 
é o uso potável”.

Segundo o diretor da Abes, o uso de água dessalinizada para 
abastecimento de cidades já era debatido no Ceará 15 anos atrás. 
Mas, à época, não havia políticas públicas para abranger a inova-
ção. Apesar de a ideia apenas agora começar a tomar contornos 
reais, Paiva considera que o momento é ideal.

“Acredita-se, sempre, que até dia 19 de março [dia de São José, 
padroeiro do Ceará] vai chover, mas vemos que a realidade não 
é mais essa. A população, as indústrias e o consumo aumentam. 
De alguma forma, à adesão a esta nova tendência está atrasada, 
mas sempre é o momento para começar”, lembrou ele.

O volume de vendas do varejo 
nacional deve cair 3,6% de 
setembro de 2016 a setembro 
de 2017, de acordo com estima-
tivas do Instituto de Economia 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP).  Apesar da 
previsão de queda, a estima-
tiva indica uma recuperação 
de três pontos percentuais em 
um ano. No período anterior 
(setembro de 2015 a setembro 
de 2016), o volume de vendas 
do comércio varejista brasileiro 
recuou 6,6%.

“A perspectiva é de uma re-
cuperação lenta do varejo nos 
próximos meses, mas ainda no 
campo negativo. O aumento do 
desemprego, a queda na renda 
do trabalhador e a escassez de 
crédito difi cultam uma retoma-
da mais rápida”, disse o presi-
dente da ACSP, Alencar Burti. 
Para ele, o ano de retomada 
do setor varejista será 2018, 
quando taxas expressivas de 

crescimento devem voltar a ser 
registradas. “O ano de 2017 é de 
transição: estamos superando 
os efeitos da crise. No ano que 
vem, tudo sinaliza para tempos 
melhores.”

Para o professor da Escola 
Brasileira de Economia e Fi-
nanças da FGV, Antonio Porto, 
a variação do volume de vendas 
do varejo será mais positiva que 
a expectativa da ACSP porque, 
segundo ele, a economia está 
se recuperando, com melhorias 
visíveis para o mercado inter-
no. “O consumidor está com 
mais segurança, o empresário 
está com mais segurança. Há 
queda de juros, perspectiva de 
recuperação de emprego, por-
que já se começou a gerar um 
pouco de emprego. Não chega 
a crescer muito porque a queda 
no ano anterior foi tão grande 
que zerou até setembro. Não 
vejo queda continuada, vejo 
recuperação” (ABr).

Vendas do varejo devem 
cair 3,6%, mas tendência 

é de recuperação

6 meses para 
estados e municípios 
reformarem 
Previdência

O presidente da República, 
Michel Temer, quer dar um 
prazo de seis meses para que 
os governos estaduais e mu-
nicipais aprovem uma refor-
ma previdenciária para seus 
servidores. O governo federal 
fará uma emenda ao texto que 
tramita no Congresso, adicio-
nando essa sugestão. De acordo 
com a nova proposta, estados 
e municípios se submeterão à 
regra federal, que atualmente 
tramita na Câmara, caso não 
façam a própria reforma no 
tempo determinado.

Na semana passada,Temer 
anunciou que estados e muni-
cípios seriam retirados do pro-
jeto de reforma que tramita na 
Câmara. A avaliação do Planalto 
e dos deputados federais é que 
os governadores estavam “muito 
à vontade”, sem precisar passar 
pelo desgaste de rever seus pró-
prios sistemas de Previdência. A 
saída dos servidores municipais 
e estaduais poderá acelerar os 
debates e a tramitação do proje-
to, na avaliação do governo.

A ideia de defi nir um prazo 
para que os entes federados 
organizem suas propostas surgiu 
de uma reunião ocorrida entre 
o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, e o secretário 
da Previdência Social, Marcello 
Caetano. O objetivo é fazer com 
que as mudanças ocorram mais 
rápido em todo o país (ABr).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito - Capão Redondo

Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO de REGISTRO CIVILCARTÓRIO de REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EMERSON BISPO DOS SANTOS, solteiro, motoboy, nascido em 
07/09/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Ernesto Bispo dos Santos e de Rita de Cassia da Silva Santos; A pretendente: TAMIRES 
OLIVEIRA MAGALHÃES DOS SANTOS, solteira, balconista, nascida em 10/11/1997, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aguinaldo 
Magalhães dos Santos e de Ana Lucia de Oliveira.

O pretendente: JEFFERSON DE SOUZA CRUZ, solteiro, fi scal, nascido em 15/10/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Pastor da Cruz e de Francisca Barbosa de Souza Cruz; A pretendente: MARCILENE 
VIRGULINO DA SILVA, solteira, balconista, nascida em 20/11/1992, natural de Jurema 
- PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Virgulino da Silva e de 
Maria Luiza dos Santos.

O pretendente: ALAESTE LOPES DOS SANTOS, solteiro, gesseiro, nascido em 
12/05/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Adão Rodrigues dos Santos e de Osvaldina Lopes dos Santos; A pretendente: MARIA 
CRISTINA DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 29/05/1987, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Valdivino da Silva e de Maria 
de Fátima Augusto dos Santos.

O pretendente: FABIANO QUEIROZ DE ALMEIDA, solteiro, confeiteiro, nascido em 
05/12/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Valdivio Cardoso de Almeida e de Neuza Queiroz de Almeida; A pretendente: ÉRICA 
PATRÍCIA SANTOS DA SILVA, solteira, operadora de caixa, nascida em 08/12/1995, 
natural de Palmeira dos Índios - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José Everaldo Santos da Silva e de Antonia Maria da Silva.

O pretendente: ALEX DA SILVA, solteiro, motorista, nascido em 30/04/1979, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Iracema Januaria da 
Silva; A pretendente: LUCINÉIA BATISTA BEZERRA, solteira, cabeleireira, nascida em 
22/07/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de José Luiz Bezerra e de Benedita Batista Bezerra.

O pretendente: ALEX MORAIS FIDELIX, solteiro, jardineiro, nascido em 19/06/1983, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Fidelix 
e de Erenita Morais Fidelix; A pretendente: GISELE CRISTIANE CARDOSO, divorciada, 
cabeleireira, nascida em 11/06/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Raimunda Gorete Silva Cardoso.

O pretendente: EDVALDO SANTANA DA SILVA, solteiro, churrasqueiro, nascido em 
06/11/1978, natural de Cortês - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Severino Santana da Silva e de Maria José da Silva; A pretendente: ELISANGELA 
DE SOUZA CARVALHO, divorciada, tosadora, nascida em 19/03/1982, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliad  em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Jose de Souza 
Carvalho e de Roseli Bispo de Souza Carvalho.

O pretendente: DANILO SIOJI MIGUEL, solteiro, técnico instalador, nascido em 08/08/1987, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Camilo 
Claudio Miguel e de Sandra Ivana Sioji; A pretendente: RUTH PEREZ PEREIRA, divor-
ciada, auxiliar administrativo, nascida em 07/07/1984, natural de Osasco - SP, residente 
e domiciliad  em São Paulo - SP, fi lha de Juarez Pereira de Freitas e de Maria das Dores 
Perez Pereira.

O pretendente: JOSÉ JEAN DE SOUZA TENÓRIO, solteiro, atendente, nascido em 
17/05/1992, natural de Melgaço - PA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Fernandes Vietas Tenório e de Maria das Graças de Souza Tenório; A pretendente: 
MAYANA MARIA LEÃO FIGUEIREDO, solteira, estudante, nascida em 01/05/1998, 
natural de Melgaço - PA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Abnel de 
Souza Figueiredo e de Antonia Lacerda Leão.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS ROCHA ROCHA, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em 13/04/1989, natural de Cruz das Almas - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José da Conceição Rocha e de Ednalva 
dos Santos Rocha; A pretendente: BRUNA TATO DE JESUS, solteira, operadora 
de supermercado, nascida em 07/12/1993, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Washington Pereira de Jesus e de Cristiane 
Barbosa Tato.

O pretendente: ROBERTO NUNES VIDAL, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em 
26/08/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Raimundo Nonato Vidal e de Giselia Nunes Vidal; A pretendente: MICHELE ARAGÃO DE 
SOUSA, solteira, estudante, nascida em 28/11/1998, natural de Araguaína - TO, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joseni Aragão de Sousa.

O pretendente: ANDERSON AMARAL COSTA, solteiro, serralheiro, nascido em 
06/02/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Roberto da Costa e de Valdirene Moreira Amaral; A pretendente: BEATRIZ 
LACERDA SANTOS, solteira, instrutora de inglês, nascida em 01/05/1995, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de André Luis Alves 
Santos e de Maria Creusa Gomes Lacerda.

O pretendente: ROBERTO CARLOS CORREIA DOS SANTOS solteiro, porteiro, nascido 
em 07/04/1977, natural de Cachoeira - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Roque José dos Santos e de Maria Correia dos Santos; A pretendente: MARIA 
SOLANGE DA SILVA solteira, copeira, nascida em 11/11/1978, natural de Araripina - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Manoel da Silva e de Terezinha 
Elvira da Silva.

O pretendente: SAMUEL RIBEIRO SANTIAGO, solteiro, suporte técnico, nascido em 
22/03/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Salvador Moura Santiago e de Martinha Avelina Espindula Ribeiro Santiago; A pre-
tendente: LARYSSA SOUSA MARINHO, solteira, atendente, nascida em 19/09/1998, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilvane 
Rocha Marinho e de Maria Lucia de Sousa Pereira.

O pretendente: GABRIEL MANOEL FERREIRA DA SILVA, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em 29/01/1997, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Elson da Silva e de Ruth Damasceno Ferreira; A pretendente: RUTE 
ALEXANDRA SILVA MATOS, solteira, atendente, nascida em 03/11/1999, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Gonçalves 
Matos e de Lucineide da Silva.

O pretendente: GUILHERME JOSÉ DELGADO GAIA, solteiro, entregador, nascido em 
02/10/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Geraldo Gaia e de Adolfi na Aparecida Delgado Gaia; A pretendente: BIANCA 
FERREIRA FRANCISCO, solteira, do lar, nascida em 06/08/1996, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alcides Francisco e de Elena 
Ferreira Francisco.

O pretendente: DOUGLAS WILLIAN SOARES DO NASCIMENTO, solteiro, motorista, 
nascido em 19/03/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Francisco do Nascimento e de Arlete Soares; A pretendente: 
PRISCILA ANDRADE BRAZ, solteira, do lar, nascida em 27/01/1990, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Moreira Braz Filho 
e de Patricia Aparecida de Andrade Braz.

O pretendente: OZIEL JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO, solteiro, vigilante, nascido em 
12/02/1977, natural de Carpina - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Manoel do Espírito Santo e de Eunice Josefa do Espírito Santos; A pretendente: 
MICHELE DA SILVA ALEXANDRE, divorciada, do lar, nascida em 01/07/1984, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Damião Ferreira 
Alexandre e de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: WEVERTON SOUZA SETE, solteiro, autônomo, nascido em 18/01/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José de 
Jesus Sete e de Suely Aparecida de Souza Sete; A pretendente: MICHELE MENDONÇA 
DOS SANTOS, solteira, vendedora, nascida em 04/09/1989, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sergio Gomes dos Santos e de Ivani 
Aparecida Fronza.

O pretendente: MELQUISEDEQUE SILVA, solteiro, porteiro, nascido em 31/12/1982, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jorge 
Euclides Silva e de Virginia Conceição Lima Silva; A pretendente: TAIS SILVA OLIVEI-
RA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 28/02/1992, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gidalde Barbosa Oliveira e de Maria 
Adriana da Silva.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO SILVA COSTA, solteiro, motorista, nascido em 
28/06/1987, natural de Camaçari - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Luiz Carlos Nunes Costa e de Claudia Silva Santos; A pretendente: KELLY 
NASCIMENTO DANIEL, solteira, vendedora, nascida em 27/09/1985, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jaime Daniel e de 
Maria Edineide Nascimento.

O pretendente: WILSON LEANDRO GOMES, solteiro, comerciante, nascido em 
18/12/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Wilson Gomes e de Rosangela dos Santos; A pretendente: SUSAN 
MARTINS MOREIRA, solteira, do lar, nascida em 01/07/1983, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Inacio Moreira e de Clarinda 
Martins Teixeira Moreira.

O pretendente: GILSON MEDEIROS DOS SANTOS, divorciado, motorista, nascido em 
20/12/1964, natural de Pacajús - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Celso dos Santos e de Carmelita Medeiros Pontes dos Santos; A pretendente: 
PAULA REGINA PINTO, divorciada, auxiliar de enfermagem, nascida em 20/02/1969, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jaime 
Pinto Neto e de Vania Cruz Pinto.

O pretendente: FABIO FLORENCIO DE LIMA, solteiro, operador de caixa, nascido em 
17/02/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Alves de Lima e de Bernadete Florencio de Lima; A pretendente: THAIS MIRIAM 
DE FREITAS ARRUDA, solteira, analista de operações, nascida em 01/11/1994, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Djalma Gonçalves 
de Arruda e de Dalvanise de Freitas Arruda.

O pretendente: ROBSON FRANKLIN DA SILVA, divorciado, segurança, nascido em 
03/12/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Ezequiel Ernandes da Silva e de Vera Lucia Maria da Silva; A pretendente: MARIA 
ROSÂNGELA DOS SANTOS, divorciada, professora, nascida em 24/04/1974, natural 
de Mata Grande - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pedro 
dos Santos e de Maria do Socorro Santos.

O pretendente: ULISSES MONTEIRO SILVERIO, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em 07/06/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Silverio e de Sonia Maria Monteiro; A pretendente: MÔNICA FERREIRA 
DE SOUZA, solteira, do lar, nascida em 13/01/1982, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlito Matos de Souza e de Maria Aparecida 
Ferreira de Souza.

O pretendente: JOSÉ MESSIAS BASTOS FILHO, divorciado, autônomo, nascido em 
27/09/1968, natural de Maceió - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Messias Bastos e de Josete Lins Bastos; A pretendente: MARIA MADALENA DO 
NASCIMENTO, solteira, servente, nascida em 08/02/1978, natural de Lagoa do Carro - 
PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Raimundo do Nascimento 
e de Maria José do Nascimento.

O pretendente: RICARDO MENDES DOS SANTOS, divorciado, cabeleireiro, nascido 
em 28/11/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Otelino Euzebio dos Santos e de Ana Maria Mendes dos Santos; A pretendente: 
JOCIELICA DE OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em 02/09/1988, natural de Itapicuru 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josefa Alves de Oliveira.

O pretendente: LUIZ SOMBRA DA SILVA, solteiro, ajudante geral, nascido em 11/04/1979, 
natural de Doutor Severiano - RN, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel Freire da Silva e de Maria Sombra da Silva; A pretendente: MARIA APARECIDA 
ALVES SILVA, solteira, passadeira, nascida em 05/08/1981, natural de Sertânia - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves da Silva e de Josefa 
Maria Alves Silva.

O pretendente: ELVIS WILLIAM ALVES, solteiro, açougueiro, nascido em 02/04/1975, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Messias Alves e de Maria Severiano Alves; A pretendente: BERENICE CORREIA, solteira, 
doméstica, nascida em 17/06/1974, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Correia e de Maria Umbelina dos Santos Correia.

O pretendente: MIKE OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA, solteiro, autônomo, nascido 
em 07/06/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Marcelo Fernandes da Silva e de Adriana Luzia de Oliveira; A pretendente: 
NATHALIA RODRIGUES DOS SANTOS, solteira, autônoma, nascida em 16/06/1997, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Rodrigues dos Santos.

O pretendente: FABIO FIRMINO DOS SANTOS, solteiro, vendedor, nascido em 
01/06/1984, natural de Esperança - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Maria do Socorro Firmino dos Santos; A pretendente: MARIA DE FÁTIMA FREITAS, 
solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em 12/11/1987, natural de Camutanga - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Roberto de Freitas e de Maria 
Aparecida da Costa.

O pretendente: JUNIOR ROGÉRIO TOMAZ, solteiro, zelador, nascido em 05/06/1983, 
natural de Acaraú - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Geovan 
Tomaz e de Maria Creuza de Freitas Tomaz; A pretendente: ANA PAULA DA SILVEIRA, 
solteira, do lar, nascida em 17/02/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Laecio da Silveira e de Maria Celeste Silva.

O pretendente: ALEF LACERDA DOS SANTOS, solteiro, segurança, nascido em 
14/01/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Damião Garcia dos Santos e de Lucicleide Carneiro Lacerda; A pretendente: LUCILENE 
NOVAES GALDINO, solteira, vendedora, nascida em 06/05/1989, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Hamilton Aparecido Galdino e 
de Zenilde Novaes da Silva.

O pretendente: LINDOMAR DOS SANTOS, solteiro, comerciante, nascido em 12/03/1981, 
natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Analdina Alves dos Santos; A pretendente: JENIFER CARVALHO MUNIZ, solteira, 
comerciante, nascida em 02/11/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Evangelista Antonio Muniz e de Maria Gorete Rodrigues de 
Carvalho Costa.

O pretendente: MARCELO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, solteiro, cozinheiro, nascido 
em 29/07/1981, natural de Irecê - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Edigar Antonio do Nascimento e de Marcelina de Oliveira; A pretendente: RAQUEL 
LORENA COELHO DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 19/04/1997, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Gertrudes da Silva 
e de Ivani Coelho.

O pretendente: VALTER FÉLIX FERREIRA, divorciado, chapeiro, nascido em 24/09/1957, 
natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Félix 
Ferreira e de Josefa Henrique Ferreira; A pretendente: ANA CÉLIA DE LIMA, solteira, 
auxiliar técnico de educação, nascida em 27/03/1961, natural de Atalaia - AL, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Isídio de Lima e de Francisca dos 
Santos.

O pretendente: ADRIANO FRANCISCO PEREIRA, divorciado, autônomo, nascido em 
24/05/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Manoel Pereira e de Maria Aparecida Caires Pinheiro Pereira; A pretendente: 
ROKSANNE LINS DA SILVA, solteira, teleatendente, nascida em 01/10/1992, natural de 
Barreiros - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudemir da Silva 
e de Eliude Maria Belo da Silva.

O pretendente: DAVI CRUZ DE OLIVEIRA, solteiro, auxiliar de expedição, nascido em 
29/12/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Norberto de Oliveira e de Sonia da Silva Cruz; A pretendente: KELLY BATISTA 
DE MOURA, solteira, do lar, nascida em 17/10/1996, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Erika Batista de Moura.

O pretendente: MOISES TADEU SILVA DOS SANTOS, solteiro, segurança, nascido em 
27/11/1974, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de João Mariano dos Santos e de Marlene da Silva dos Santos; A pretendente: IARA 
LUIZA DA SILVA, solteira, manicure, nascida em 25/06/1978, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Luiz da Silva e de Tarcilia 
Maria do Amaral Silva.

O pretendente: GABRIEL MAGALHAES LIMA DA COSTA, solteiro, autônomo, nascido 
em 07/03/1997, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Romildo Lima da Costa e de Marisa Pereira Magalhaes da Costa; A pretendente: 
MARIA REGINA RAMOS RIBEIRO, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 30/03/1979, 
natural de Axixá - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria de 
Lourdes Ramos Ribeiro.

O pretendente: ANDRÉ LUIS DE SOUZA PEIXOTO, solteiro, operador de loja, nascido 
em 15/10/1994, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Adilson Correia Peixoto e de Cristiane de Souza; A pretendente: FLAVIA SILVA 
OLIVEIRA, solteira, vendedora, nascida em 06/04/1989, natural de Paulo Afonso - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Aguiar Oliveira e de Marlene 
Maria da Conceição Silva.

O pretendente: FLAVIO AUGUSTO DE SOUZA, solteiro, vidraceiro, nascido em 29/10/1984, 
natural de Jacinto - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Augusto 
de Souza e de Mirani Dias da Silva; A pretendente: MONICA APARECIDA PEREIRA DA 
SILVA, solteira, doméstica, nascida em 15/08/1988, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Edson Pereira da Silva e de Sueli 
Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: ANTONIO CLAUDIANO DA SILVA FELIX, solteiro, ajudante de jardinei-
ro, nascido em 10/06/1986, natural de Várzea Alegre - CE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de João Audir Felix e de Maria Nice da Silva Felix; A pretendente: 
GISLAINE MARTINS ANTUNES, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 02/10/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião 
Antunes e de Celia Martins Antunes.

O pretendente: ROGÉRIO SOARES, divorciado, manobrista, nascido em 22/06/1972, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Palo - SP, fi lho de Jose da 
Costa Soares e de Valdevina Domingues Soares; A pretendente: JOANA AVELINA 
PEREIRA, divorciada, do lar, nascida em 24/06/1971, natural de Mato Verde - MG, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Avelino Pereira e de Senhorinha 
Nascença do Nascimento.

O pretendente: EDMILSON NANES DOS SANTOS, solteiro, pedreiro, nascido em 
25/08/1965, natural de Jurema - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Arlindo Nanes dos Santos e de Maria do Socorro Alves da Silva; A pretendente: JANICELIA 
FERREIRA DA SILVA, solteira, auxiliar de embalagem, nascida em 25/10/1970, natural 
de Surubim - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Ferreira 
da Silva e de Maria Josefa da Conceição Silva.

O pretendente: DANILO CORREIA DE SANTANA, solteiro, manobrista, nascido em 
13/09/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Juaci Gomes de Santana e de Maria Damiana Correia; A pretendente: ÉRICA 
DA SILVA SOUZA, divorciada, teleoperadora, nascida em 24/01/1992, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio de Souza 
e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: SAMUEL DA PAIXÃO MENDES, solteiro, vigilante, nascido em 07/04/1980, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo 
Soares Mendes e de Vanda da Paixão Mendes; A pretendente: SIONE DA SILVA, solteira, 
do lar, nascida em 10/03/1981, natural de Ibirataia - BA, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Araújo Silva e de Geovete Conceição da Silva.

O pretendente: WAGNER HENRIQUE DA SILVA, solteiro, atendente, nascido em 
12/09/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Aparecido Lourenço da Silva e de Maria do Socorro da Silva; A pretendente: ALINE 
DE FATIMA ALMEIDA, solteira, manicure, nascida em 18/02/1994, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Arlindo Moreira Almeida e de 
Adriana de Fatima Ferreira.

O pretendente: JOSÉ MÁRCIO BARBOSA, solteiro, porteiro, nascido em 11/11/1987, 
natural de Camutanga - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Ramos Barbosa e de Marilza Ferreira da Silva Barbosa; A pretendente: VANDERLEIA 
VIEIRA CASALINO, solteira, estagiária, nascida em 04/09/1989, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Estacio Casalino e de 
Francisca Maria Vieira.

O pretendente: RONALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO, solteiro, ajudante de pedreiro, 
nascido em 18/04/1988, natural de Maragogipe - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Verissimo Angelo da Conceição e de Rita de Jesus Santos; A preten-
dente: FERNANDA DOS SANTOS CALDAS, solteira, balconista, nascida em 10/04/1987, 
natural de Maragogipe - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Correia Caldas e de Antonia Conceição dos Santos.

O pretendente: JOHN NWAOHA VICTOR, solteiro, vendedor, nascido em 14/01/1982, 
natural de Abueke - Nigéria residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ebere 
Nwaoha e de Chioma Nwaoha; A pretendente: YARA MARTINS DE OLIVEIRA, solteira, 
auxiliar de limpeza, nascida em 28/02/1979, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Alicio de Oliveira e de Margarete Ducan 
Martins de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO LIMA FIGUEIREDO, divorciado, porteiro, nascido em 
01/04/1984, natural de Alvorada do Oeste - RO, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Francisco Pedro de Figueiredo e de Nadir de Lima Figueiredo; A pretendente: 
VILMARA RODRIGUES DE ABREU, solteira, gerente de loja, nascida em 01/08/1989, 
natural de Crisópolis - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Francisco de Abreu e de Valdelice Rodrigues de Abreu.

O pretendente: DIEGO VICTOR FRANCO, solteiro, cinegrafi sta, nascido em 29/03/1988, 
natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz 
Franco e de Maria Izilda Victor Franco; A pretendente: ADRIANA ALVES DE SOUSA 
LIMA, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 14/01/1991, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gonçalo de Sousa Lima e de 
Francisca das Chagas Alves Pereira.

O pretendente: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA, solteiro, garçom, nascido em 13/12/1996, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião 
Aguiar da Silva e de Terezinha Ferreira de Oliveira; A pretendente: FLAVIA DE JESUS ALVES, 
solteira, menor aprendiz, nascida em 17/02/2000, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Nascimento Alves e de Renilza de Jesus Santos.

O pretendente: LUIZ SOUSA DE CARVALHO, divorciado, motorista, nascido em 20/02/1957, 
natural de Araci - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jonas Pereira de 
Carvalho e de Josefa de Sousa; A pretendente: EDIMAR MARIA GONÇALVES, solteira, 
doméstica, nascida em 18/07/1968, natural de São João de Meriti - RJ, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Fernandes Gonçalves e de Edir Maria Pinto.

O pretendente: JOSE BRUNO DE SOUSA LIMA, solteiro, analista, nascido em 04/09/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Ivan 
de Lima e de Maria Lucieuda de Sousa Lima; A pretendente: RENATA MAGALHÃES 
PRESTES, solteira, analista de RH, nascida em 28/03/1987, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos de Oliveira Prestes e de 
Elizabeth da Silva Magalhães Prestes.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA CERQUEIRA, solteiro, auxiliar de produção, nascido 
em 14/09/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Feliciano Zacarias de Cerqueira e de Joanita Oliveira Santos Cerqueira; A pre-
tendente: DIANA MARIA SOUZA CICERO, divorciada, auxiliar de dentista, nascida em 
31/12/1964, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Cicero e de Maria Salomé Souza.

O pretendente: ALEX DO NASCIMENTO NEVES DE SOUSA, solteiro, operador de elevador, 
nascido em 26/04/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Altair Neves de Sousa e de Elza do Nascimento Silva; A pretendente: MARINA BARBOSA 
DA SILVA, solteira, atendente, nascida em 18/03/1993, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Juarez Barbosa da Silva e de Elenilza da Silva.

O pretendente: ISMAEL FEITOSA LIMA, solteiro, funcionário público, nascido em 12/01/1980, 
natural de Suzano - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jayr da Costa 
Lima e de Dionizia Feitosa da Costa Lima; A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA 
DE SOUZA, solteira, técnica de laboratório, nascida em 30/09/1973, natural de Carlos Chagas 
- MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria Pereira de Souza.

O pretendente: VIVALDO SIMÕES DE JESUS, solteiro, cabeleireiro, nascido em 
21/08/1982, natural de Nordestina - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Benvenuto Simões de Jesus e de Carmelita Maria de Jesus; A pretendente: MAGNA 
CESAR DOS ANJOS, solteira, doméstica, nascida em 20/10/1977, natural de Santo 
Estevão - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adalberto José dos 
Anjos e de Jerônima Cesar dos Anjos.

O pretendente: GIDELSON DOS SANTOS SILVA, solteiro, eletricista, nascido em 01/10/1994, 
natural de Ipirá - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Oliveira da 
Silva e de Elidia dos Santos Silva; A pretendente: JOELISA DE OLIVEIRA SANTOS, solteira, 
balconista, nascida em 13/12/1994, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de José Oliveira Santos e de Maria Elisa Santos de Oliveira.

O pretendente: EDILZIO SILVA BARROS, divorciado, motorista, nascido em 08/09/1965, 
natural de Jequié - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Olavio Arquiminio 
Barros e de Maria de Lourdes da Silva; A pretendente: FLAVIANA NOVAES BARROS, solteira, 
auxiliar de logística, nascida em 01/06/1990, natural de Abaira - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Marcos José de Barros e de Aurenita Teixeira de Novaes.

O pretendente: VALDINEI ANTUNES RIBEIRO, solteiro, operador de máquina, nascido em 
12/02/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Eurico Nunes Ribeiro e de Maria de Lourdes Antunes Ribeiro; A pretendente: CRISTIANE 
APARECIDA DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 06/04/1987, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cristina Aparecida da Silva.

O pretendente: RODRIGO SOARES DE SENA, solteiro, analista, nascido em 02/01/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Isac Alves 
de Sena e de Maria das Graças Soares de Jesus Sena; A pretendente: RACHEL PEREIRA 
COSTA ESPINOLA, solteira, assistente administrativo, nascida em 07/01/1988, natural 
de Campo Grande - MS, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alberto 
Espinola e de Edinalva Pereira Costa Espinola.

O pretendente: LUCAS MELO DE OLIVEIRA, solteiro, analista de sistemas, nascido 
em 20/02/1989, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Dias de Oliveira Filho e de Maria Anunciada Melo de 
Oliveira; A pretendente: BRENA SANTOS DE SOUZA, solteira, atendente, nascida em 
08/02/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz de Jesus Ferreira de Souza e de Vania Emilia Pereira Santos.

O pretendente: MARCOS SANTOS LIMA, solteiro, pintor, nascido em 02/08/1994, natural 
de Ibitiara - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João dos Santos Lima 
e de Maria de Lourdes Santos Lima; A pretendente: RAIENE OLIVEIRA DE APARICIO, 
solteira, atendente, nascida em 12/08/1996, natural de Ibitiara - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lha de José Bispo de Aparicio e de Minelvina Oliveira de Aparicio.

O pretendente: ANDERSON MARTINS RIBEIRO, solteiro, vigilante, nascido em 21/04/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Divino Ribeiro 
e de Jenny dos Santos Martins Ribeiro; A pretendente: RAYANE PEREIRA SILVA, solteira, 
auxiliar administrativo, nascida em 18/03/1996, natural de Vitória - ES, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Leite da Silva e de Raquel Pereira de Carvalho.

O pretendente: AGNALDO RIBEIRO SILVA, solteiro, autônomo, nascido em 28/08/1971, 
natural de Santa Terezinha - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Ferreira Silva e de Maria Ribeiro Silva; A pretendente: IZABEL CRISTINA BE-
ZERRA DE MELO, divorciada, do lar, nascida em 04/01/1968, natural de Palmeira dos 
Índios - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Bezerra de Melo 
e de Lindinalva Maria da Conceição.

O pretendente: EMERSON ORTEGA, solteiro, analista de crédito e cobrança, nascido em 
18/08/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Silvério Ortega e de Josefa Rosália Ortega; A pretendente: ROSEMARY CARVALHO 
DE OLIVEIRA, solteira, auxiliar de produção, nascida em 30/01/1985, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Albertino Carvalho de 
Oliveira e de Ivani Carvalho de Oliveira.

O pretendente: JUSTO MENDES BATISTA, divorciado, técnico de transporte, nascido em 
06/08/1959, natural de Itamaraju - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Filomeno Mendes Batista e de Corina Domingas da Silva; A pretendente: ROSEMEIRE 
MORAIS ROCHA, solteira, técnica em monitoramento, nascida em 22/11/1969, natural de 
Itabuna - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Renato Paulo Barbosa 
Rocha e de Anita Morais Rocha.

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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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: RAPHAEL RIQUETO RIBEIRO DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão 
farmacêutico, nascido em Mogi das Cruzes - SP no dia 21/12/1983, residente e domiciliado 
em Mogi das Cruzes - SP, fi lho de Domingos Ribeiro de Assis e de Ivone Riqueto da Silva 
Ribeiro de Assis. A pretendente: JAQUELINE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em Suzano - SP, no dia 13/04/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Leal de Souza e de Idalia 
Cilene Nogueira Leal de Souza. 

O pretendente: CLAYTON ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ra-
dialista, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 04/12/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José Santos de Jesus e de 
Maurice Soares Araujo dos Santos. A pretendente: RUBIA ROBERTA DO NASCIMENTO 
PIRES, estado civil solteira, profi ssão analista de treinamento, nascida nesta Capital, Vila 
Formosa - SP, no dia 28/11/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Jose Roberto Pires e de Edna Aparecida do Nascimento Pires.

O pretendente: AUGUSTO VINICIUS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 28/08/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Anastacio Ferreira Lima Junior e de Maria Noranildes Silva Santos 
Lima. A pretendente: VIVIAN CAROLINE CORREA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão dentista, nascida em Osasco - SP (Registrada em Barueri - SP), no dia 07/03/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ernande Felix de Oliveira e 
de Rosangela Correa de Oliveira.

O pretendente: WELLINGTON LOPES ELIAS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Itanhaém - SP, no dia 24/09/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Elias Pereira e Nilza Maria Lopes. A pretendente: 
ALINE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Cosmopolis - SP (Re-
gistrada no 1º Subdistrito de São Bernardo do Campo - SP), no dia 04/03/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria de Lourdes de Freitas.

O pretendente: IVAN DE SOUZA MARTONI, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
crédito, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 18/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Martoni Neto e de Débora Pereira de Souza Mar-
toni. A pretendente: THAÍS SCAGLIA RABONEZE, estado civil solteira, profi ssão analista de 
processos e qualidade, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 14/12/1992, residente 
e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Rogerio Raboneze e de Penha Aparecida Scaglia 
Raboneze. Obs.: Edital recebido do Cartório de Guarulhos (1º Subdistrito) - SP.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado
Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: TEÓFILO JOSÉ MARÇOLA, brasileiro, solteiro, fotográfo, nascido em 
Araras - SP, aos 04/05/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Roberto Marçola e de Maria Aparecida Alexandre Marçola; A pretendente: SI-
MONE FACUNDO DE MELO, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em Ibiapina - CE, 
aos 30/12/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente 
Facundo de Melo e de Luzia Facundo de Melo.

O pretendente: MARCOS VASCONCELOS DA SILVA, brasilieiro, solteiro, técnico 
eletrônico, nascido em São Paulo - SP, aos 23/12/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos da Silva e de Cicera Ferreira Vasconcelos; 
A pretendente: GÊNIA MACIA DE LIMA, brasileira, solteira, analista fi nanceiro, nascida 
em Milhã - CE, aos 11/06/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Agenor Leite de Lima e de Francisca Uneuba Diniz Lima.

O pretendente: EVERSON VIANA DOS PASSOS, brasileiro, solteiro, estoquista, nascido 
em Diadema - SP, aos 14/01/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Josenilton Gusmão dos Passos e de Marli de Jesus Viana; A pretendente: 
INGRID DIANA DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, operadora de telemarketing, 
nascida em São Paulo - SP, aos 17/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Claudia Santos da Silva.

O pretendente: JERLANDSON ALVES MENDES, brasileiro, solteiro, gerente, nascido em Sea-
bra - BA, aos 01/07/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim 
Rodrigues Mendes e de Genesia Lina Alves; A pretendente: ALICE ANA SANTOS DA SILVA, 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Andaraí - BA, aos 03/04/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ediênio Oliveira da Silva e de Tereza Carneiro dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA NETO,brasileiro, solteiro, pintor de autos, 
nascido em Barra do Mendes - BA, aos 29/07/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Miguel Francisco de Sousa e de Vilma Rodrigues de Sousa; A 
pretendente: EUCRÍSIA FERREIRA SANTOS, brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Irecê - BA, aos 26/01/1960, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Otaviano Bispo dos Santos e de Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOSUELSON JORDÃO CIRQUEIRA brasileiro, solteiro, manobrista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Nunes Cirqueira e de Irene Jordão; A pretendente: ISABELA 
CASTELLO BRANCO REID, brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - 
SP, aos 17/01/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Augusto Reid e de Eliana Saad Castello Branco Reid.

O pretendente: DEYVSON SERAFIM DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, manobrista, 
nascido em Recife - PE, aos 26/06/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luiz Henrique Lourenço dos Santos e de Adriana Serafi m da Paz; A 
pretendente: VANESSA NASCIMENTO FARIAS, brasileira, solteiro, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 22/02/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Nunes de Farias e de Josefa Marcia do Nascimento Farias.

O pretendente: MAURICIO RAIMUNDO, brasileiro, solteiro, manobrista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 13/04/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Adonis Raimundo e de Maria das Graças Rosa Raimundo; A pretendente: LUCIANA 
ROCHA GONÇALVES, brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 
11/11/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Wilson 
Gonçalves de Moura e de Maria das Graças Rocha de Moura.

O pretendente: JEFFERSON DE MENESES PAULA, brasileiro, solteiro, metalúrgico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 24/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudio Domingos de Paula e de Maria Helena de Meneses Paula; A 
pretendente: JESSICA DE SOUSA TORRES, brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 25/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Nilton Miranda Torres e de Evangelia Sousa Rocha.

O pretendente: MARCOS ANTONIO ALVES CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/06/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Holanda Cavalcante e de Júlia Alves Cavalcante; A pretendente: 
DEUZILENE DO CARMO DAS NEVES, brasileira, solteira, operadora de telemarketing, 
nascida em Altamira - PA, aos 25/05/1978, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sebastião do Carmo das Neves e de Maria do Carmo das Neves.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA, brasileiro, solteiro, montador de ar condicionado, nascido 
em São Paulo - SP, aos 19/04/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Maria Francisca da Silva; A pretendente: ANA PAULA QUINTILIANO, brasileira, divorciada, 
pedagoga, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 24/04/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nilson do Prado Quintiliano e de Maria de Lourdes da Silva Quintiliano.

O pretendente: JOSÉ GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA , brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 08/09/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eguinaldo Oto da Silva e de Josefa 
Ferreira de Oliveira; A pretendente: KARINA DE JESUS MELO, brasileira, solteira, babá, 
nascida em São Paulo - SP, aos 11/02/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Barbosa de Melo e de Regina Alves de Jesus.

O pretendente: ARLINDO DO CARMO QUERINO , brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em Amparo do Serra - MG, aos 12/12/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José do Carmo Querino e de Terezinha Jacinto Querino; A pretenden-
te: ZILENE DA SILVA MOTA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Ipecaetá - BA, aos 
21/01/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Temistocles 
Cerqueira Mota e de Maria da Silva Mota.

O pretendente: KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS ,brasileiro, solteiro, marceneiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Bonfi m Brito dos Santos e de Angelita Ribeiro dos Santos; A 
pretendente: NICOLY CORREA DA SILVA, brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em 
São Paulo - SP, aos 05/09/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luiz Carlos da Silva e de Eliana Correa.

O pretendente: LEANDRO ARNEMANN DE OLIVEIRA,  brasileiro, solteiro, instrutor 
de trânsito, nascido em São Paulo - SP, aos 16/06/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rogerio de Oliveira e de Lidia Arnemann de Oliveira; 
A pretendente: CÍNTHIA DE BARROS VIEIRA, brasileira, solteira, pedagoga, nascida em 
São Paulo - SP, aos 06/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Bosco Fontes Vieira e de Sara Fernandes de Barros Vieira.

O pretendente: THIAGO ALVES DA SILVA ARAÚJO,  brasileiro, solteiro, motoboy, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/10/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Ricardo Wagner de Araújo e de Ademildes Pereira da Silva; A pretendente: 
DAYANE CABRAL BEZERRA DA SILVA, brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida 
em São Paulo - SP, aos 14/12/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Jose da Silva e de Maria de Fatima Cabral Bezerra.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA BRITO brasileiro, solteiro, assistente de confeitaria, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/02/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Pereira Brito e de Ivanise Felix da Silva; A pretendente: ADRIANA 
SOUSA SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 18/09/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Palma Santos e 
de Maria de Lourdes Sousa Macedo Santos.

O pretendente: DIEGO BAPTISTA DA COSTA CARAPINA, brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sidmar Cruz Carapina e de Lucimara Baptista da Costa Carapina; A 
pretendente: INGRID ALMEIDA SARRACINE, brasileira, solteira, estudante, nascida em 
São Paulo - SP, aos 18/08/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luiz Sarracine e de Rosalia de Almeida.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS ÂNGELO, brasileiro, solteiro, segurança, 
nascido em Palmares - PE, aos 23/01/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rivaldo dos Santos Angelo e de Eronilde Alves da Silva; A pretendente: 
CLAUDIELY DA SILVA TEIXEIRA, brasileira, divorciada, auxiliar administrativo, nascida 
em Maceió - AL, aos 26/10/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Benedito Gomes Teixeira e de Eliane Alves da Silva.

O pretendente: LUCAS DENIZ TOTINI, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em São 
Paulo - SP, aos 15/06/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Oswaldo Thadeu Totini e de Mara Deniz Totini; A pretendente: CRISTIANE ELISABETH 
BASTOS DE ARAUJO, brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 
19/01/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Manuel Guedes de Araujo e de Dulcinete Ferreira Bastos.

O pretendente: RILVANIO AGUIAR DAMACENO , brasileiro, viúvo, supervisor de ven-
das, nascido em São Paulo - SP, aos 12/02/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rivaldairo Alves Damaceno e de Marinalva de Souza Aguiar; 
A pretendente: BENEDITA CRISTIANA DE SOUZA, brasileira, divorciada, empresária, 
nascida em Serrinha - RN, aos 17/04/1980, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Benedito de Souza e de Elizabete Ferreira dos Santos.

O pretendente: JELISSON SANTOS NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, vigilante, nascido 
em Itambé - BA, aos 04/10/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Rosalvo Nogueira dos Santos e de Maria Selma Oliveira Santos; A pretendente: 
RUBERVANIA DE JESUS DA SILVA, brasileira, solteira, vigilante, nascida em Itambé - 
BA, aos 18/09/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cloves 
José da Silva e de Valdite de Jesus da Silva.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA LINO ,brasileiro, solteiro, securitário, nascido 
em São Paulo - SP, aos 08/12/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Pedro de Souza Lino e de Neuza Honório Lino; A pretendente: GABRIELLE 
CAVALCANTE SANTOS, brasileira, solteira, securitária, nascida em São Paulo - SP, aos 
14/08/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de James Louis 
Santos e de Silvia Cavalcante de Souza.

O pretendente: RENATO MOURA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, vigilante, nascido em 
São Paulo - SP, aos 26/04/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Roberto Rodrigues e de Maria Carmen de Moura Rodrigues; A pretendente: FABIANA 
DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 26/10/1985, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cristina Maria da Silva.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA ALCANTARA, brasileiro, solteiro, advogado, nascido 
em São Paulo - SP, aos 28/08/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Alcides Cardoso Alcantara e de Celia Regina Pereira Alcantara; A pretendente: 
PAULA APARECIDA LEAL, brasileira, solteira, empresária, nascida em São Paulo - SP, 
aos 02/04/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel 
Barbosa Leal Filho e de Rosangela Aparecida Temóteo Leal.

O pretendente: DENNER MORAES DA COSTA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 05/04/1992, residente e domiciliado, São Paulo - SP, fi lho de 
Paulo Cesar da Costa e de Terezinha Alves de Moraes Costa; A pretendente: NATACHA 
SILVA ROCHA, brasileira, solteira, assistente de controle administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, aos 09/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Adelmo Severino da Rocha e de Maria Aparecida Silva Rocha.

O pretendente: LEONARDO JÚNIO DOS SANTOS FRANÇA, brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Airton Aparecido Ferreira de França e de Aurea Pires dos Santos; 
A pretendente: JÉSSICA KAREN CIPRIANO DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 03/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rinaldo Pereira dos Santos e de Cristiene Aparecida Cipriano.

O pretendente: YAN GUEDES MATHIAS, brasileiro, solteiro, comissário de bordo, nascido 
em São Paulo - SP, aos 08/03/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Marcelo Costa Mathias e de Denise Guedes Mathias; A pretendente: GERCINA 
ISLEEDIANY GUISPE PINHEIRO, brasileira, solteira, consultora de vendas, nascida em 
Triunfo - PB, aos 04/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Guispe Pinheiro e de Antonia Alexandrina Pinheiro.

O pretendente: DIEGO GUSTAVO CARDOSO DA SILVA, brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em Diadema - SP, aos 30/07/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Fonseca da Silva e de Tatiana Aparecida Cardoso dos Santos; 
A pretendente: BEATRIZ FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, vendedora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 11/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Senilton Soares da Silva e de Marilene Ferreira da Silva.

O pretendente: ALEX CASSIO CARVALHO DA SILVA, brasileiro, solteiro, montador, 
nascido em Paulista - PE, aos 25/02/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Cicero Carvalho da Silva e de Maria de Fatima Aragão de Vasconcelos; 
A pretendente: MARIANA DA SILVA VIANA, brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em 
São Paulo - SP, aos 13/06/1998, residente e domiciliada neste distrito, na rua Manoel 
Batista, nº 39, Jardim São Luís, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Ferreira Viana e de 
Marinêz Pereira da Silva.

O pretendente: MAX FERNANDES DE MORAIS, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido 
em São Paulo - SP, aos 25/04/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Ednaldo Fernandes de Morais e de Maria Jose da Silva Morais; A pretendente: 
JULIANA MARIA CARDEAL COSTA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 27/01/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Eduardo Paz Costa e de Patrícia da Silva Cardeal Costa.

O pretendente: DANIELSON SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, coletor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 29/11/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Valdeci Jose de Oliveira e de Rosalina de Jesus dos Santos Oliveira; A preten-
dente: DANIELE MENDES DE LIMA, brasileira, solteira, estudante, nascida em Paraiso 
do Tocantins - TO, aos 12/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Menêz Franco de Lima e de Maria Neusa Mendes de Sousa.

O pretendente: LUIZ MOREIRA DE ARAUJO brasileiro, divorciado, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Paranatama - PE, aos 01/12/1964, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Antonio de Araujo Filho e de Maria Moreira da 
Trindade; A pretendente: MARIZETE DOREA DA SILVA, brasileira, solteira, babá, nascida 
em Distrito Itamira, Município Aporá - BA, aos 16/12/1968, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Dorea da Silva e de Maria Veloso Lima.

O pretendente: RAFAEL REIS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/10/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Sérgio Salustiano dos Santos e de Eucleria da Silva Reis; A pretendente: 
PRISCILA JUK DA ROCHA, brasileira, solteira, comerciante, nascida em São Paulo - SP, 
aos 13/02/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Coutinho da Rocha e de Sandra Regina Juk da Rocha.

O pretendente: AMÓS LUIZ FRANCISCO DA SILVA brasileiro, solteiro, pizzaiolo, nascido 
em São Paulo - SP, aos 02/11/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Luiz Lindinaldo Francisco da Silva e de Maria Aparecida Silva Santos; A pretendente: 
LUCIMAR STEPHANIE DE ARAUJO SILVA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em 
Osasco - SP, aos 03/04/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Rubens Ferreira da Silva e de Eunice Valeria de Araujo Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA LEMOS, brasileiro, solteiro, atendente, nascido em 
São Paulo - SP, aos 26/07/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João Siqueira Lemos e de Ivone da Silva; A pretendente: JULIANA SANTANA 
DA SILVA, brasileira, solteira, atendente, nascida em Itajuípe - BA, aos 12/09/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genildo José da Silva e 
de Ivanilda Martins Santana.

O pretendente: RICARDO GUARNIERI, brasileiro, divorciado, gerente comercial, nascido em 
São Paulo - SP, aos 18/10/1970, residente e domiciliado neste distrito, na avenida Inácio Dias 
da Silva, nº 20, Jardim Santa Edwiges, São Paulo - SP, fi lho de Americo Alberico Guarnieri e 
de Irma Navarro Guarnieri; A pretendente: MARIA BETÂNIA ARAÚJO DA SILVA, brasileira, 
divorciada, vendedora, nascida em Palmeira dos Índios - AL, aos 11/06/1989, residente e 
domiciliada neste distrito, na rua Antônio da Cruz Messias, nº 219, Jardim São Luís, São 
Paulo - SP, fi lha de José Antonio Filho e de Maria de Lourdes Araújo da Silva.

O pretendente: ODAIR APARECIDO BATISTA VERÍSSIMO, brasileiro, solteiro, músico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/03/1980, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Oldair Veríssimo e de Sonia Maria Inacio Batista; A pretendente: 
MAILZA JESUS SANTANA, brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em 
Ipiaú - BA, aos 07/02/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Irineu Bispo de Santana e de Marinalva Jose de Jesus.

O pretendente: WAGNER PEREIRA DA SILVA brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 06/03/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João Pereira da Silva e de Derly Gomes da Silva; A pretendente: MARINES AN-
TONIA DA SILVA, brasileira, solteira, cuidadora de idosos, nascida em São Paulo - SP, 
aos 14/08/1982, residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jose Joaquim da Silva e de Cicera Antonia da Silva.

O pretendente: RAFAEL TIAGO ASSUNÇÃO SOUZA, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 27/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ailton Salvador Souza e de Nilda 
Inês Assunção Souza. A pretendente: MARCELLA VILLAS BOAS FAGALI, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido 
aos: 29/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arnaldo Fagali 
Filho e de Regina Maria Moreira Villas Bôas Fagali.

O pretendente: JONAS EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS, profi ssão: balconista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 11/05/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Lenio dos Santos e de Vera Lucia de 
Almeida. A pretendente: GABRIELA DE JESUS SANTOS, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 18/09/1998, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Miguel de Jesus Santos e de 
Vera Lucia de Jesus.

O pretendente: RAUL FERNANDO DE CARVALHO BRANCO, profi ssão: contador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 30/09/1970, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Milton Branco e de Maria do Car-
mo de Carvalho Branco. A pretendente: MARCIA ASSENCI ROS, profi ssão: psicóloga, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 
30/12/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Orlando Assenci Ros 
e de Maria Helena Altafi m Ros.

O pretendente: JAMES DE ALMEIDA SOUZA BALBO, profi ssão: negociador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 25/01/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Junior Aparecido Balbo e de Vera Lucia de Almeida Souza 
Balbo. A pretendente: CAROLINE FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: negociadora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 26/04/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Agnaldo Batista de Souza e de Irma Aparecida 
dos Santos Ferreira Souza.

O pretendente: CASEY FERNANDES, profi ssão: mêcanico de autos, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 01/03/1966, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Horacio Fernandes e de Marina Dias Fernandes. A 
pretendente: SANDRA HELENA BROINIZI PEREIRA DE ARAUJO, profi ssão: profes-
sora, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Brás - SP, nascido aos: 14/11/1964, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Silvio Pereira e de Antonieta Maria 
Broinizi Pereira.

O pretendente: PAULO CESAR NOVAES, profi ssão: estilista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Praia Grande - SP, nascido aos: 01/03/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Nildo Pimenta Novaes e de Tânia Aparecida Gonçalves 
Novaes. A pretendente: NATÁLIA GAETA, profi ssão: médica veterinária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, nascido aos: 01/03/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Percivel Gaeta e de Marly Regina Gaeta 
e Gaeta.

O pretendente: PAULO DE MORAES ASSIS, profi ssão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, nascido aos: 21/09/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roque de Assis e de Aparecida 
de Moraes Assis. A pretendente: MARCIA CECÍLIA MARÇAL, profi ssão: assistente co-
mercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 15/11/1974, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Virgilio Marçal Neto e de Therezinha 
de Jesus Ribeiro Marçal.

O pretendente: FELIPE MANSANO BOMFIM, profissão: assistente de auditoria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
nascido aos: 14/02/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho 
de Cleides Mario Barbosa Bomfim e de Marli Mansano Bomfim. A pretendente: 
BARBARA MUNHOZ, profissão: supervisora financeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 31/10/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Luiz Balbino Munhoz e de Elizabete 
dos Socorro Munhoz.

O pretendente: HENRIQUE FRANCELINO DE SOUZA, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, nascido aos: 14/04/1989, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Geraldo Dias de Souza e de Marta Batista 
Francelino. A pretendente: LILIAN DE LIMA MELO, profi ssão: administradora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 24/04/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nicanor de Lima Filho e de Vandira 
Maria Galvão de Lima.

O pretendente: THIAGO VEIGA MARZAGÃO, profissão: servidor público federal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Camanducaia - MG, nascido aos: 07/02/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Pedro Aparecido Idalino 
Marzagão e de Dalzira da Veiga Marzagão. A pretendente: ANNA CECILIA SILVA 
FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: defensora pública do estado, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 04/04/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Carlos Alberto de Oliveira e de Norma 
da Silva Ferreira de Oliveira.

O pretendente: WILLYAN MEDEIROS SILVA APARICIO, profi ssão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 11/09/1990, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Abel Aparicio e de Rosana Aparecida 
Medeiros Silva Aparicio. A pretendente: GISELE ARTILHA SVENTKAUSKAS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 
11/10/1990, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Mauro Artilha Sventkauskas 
e de Cristiane Sventkauskas.

O pretendente: BRUNO FERREIRA LEITE CHISTONI, profi ssão: executivo de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 06/08/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Chistoni e de Mariza Ferreira Leite 
Chistoni. A pretendente: CAMILA MALHEIROS BOGNER, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 17/08/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo Bogner Filho e de Dalva 
Maria Manchini Malheiros Bogner.

O pretendente: ALBERTO EIJI HONDA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Mauá - SP, nascido aos: 01/09/1992, residente e domiciliado nes-
te Subdistrito - SP, filho de Yoshio Honda e de Cecilia Setsuko Murakami Honda. 
A pretendente: NATASHA TESHIMA CHEN, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 04/07/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Nilton Chen e de Cintia 
Luriko Teshima Chen.

O pretendente: BRUNO CLEMENTE FRIAS, profi ssão: administrador de empresas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 27/07/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Romualdo Caires Frias e de Leda 
Fátima Clemente Frias. A pretendente: MIRELA MAYARA DO CANTO SILVA, profi ssão: 
administradora de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: em Jundiaí - SP, nascido 
aos: 15/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Flausino Batista 
da Silva e de Maria Vitoria do Canto.

O pretendente: DAVID MENDES DE ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Rondon - PR, nascido aos: 06/01/1961, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Mendes de Almeida e de Maria Antonia 
Faria de Almeida. A pretendente: MARIA APARECIDA DE FARIA, profi ssão: diarista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Londrina - PR, nascido aos: 26/08/1962, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Luzia de Faria e de Geni 
Corrêa de Faria.

O pretendente: FERNANDO LORIS FILIPPI, profi ssão: engenheiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 19/12/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Renzo Loris Filippi e de Regina Célia Zorzetti Filippi. A 
pretendente: LARISSA ABBATE IZZO, profi ssão: atriz, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 09/03/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Izzo e de Nanci Abbate Izzo.

O pretendente: ANDRÉ GOMES DE LIRA MUNIZ, profissão: consultor de tecno-
logia, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, 
nascido aos: 20/06/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Francisco Tonini Muniz e de Ivani Penha Gomes de Lira Muniz. A pretendente: 
DÉBORA ADRIANA MOÉS CORRÊA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 22/12/1971, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Dionisio Vacas Filho e de Celia Maria 
dos Moés Vacas.

O pretendente: EDSON SAMPAIO GUIMARÃES JUNIOR, profi ssão: advogado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 18/10/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson Sampaio Guimarães e de 
Rosa Maria Santos Guimarães. A pretendente: WILQUILENE COSTA FARIAS, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em Canguaretama - RN, nascido aos: 
29/03/1988, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Josue Pereira de Farias 
e de Lucilene de Carvalho Costa Farias.

O pretendente: WESLLEY CANDIDO ESTEVÃO DIAS, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 
12/09/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto 
Estevão Dias e de Angela da Silva Candido de Arruda. A pretendente: ANA PAULA 
SANCHEZ MEIRELLES, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Bragança Paulista - SP, nascido aos: 05/03/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Carlos Sanchez Meirelles e de Ivone Sanchez 
Meirelles.

O pretendente: RILDO BARROS FILHO, profi ssão: projetista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, nascido aos: 18/10/1968, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rildo Barros e de Margarida de Andrade Barros. A 
pretendente: ROSELI CECILIA DE CAMPOS, profi ssão: esteticista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, nascido aos: 04/03/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Ocalães de Campos e de Jandyra 
Catharina de Campos.
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O pretendente: ROBSON DE CARVALHO MARIA, estado civil solteiro, profissão 
enfermeiro, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/04/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Odelio Maria  e de Maria do Carmo de 
Carvalho Maria. A pretendente: ANA PAULA EMANUELE FRANCO, estado civil 
solteira, profissão enfermeira, nascida em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 
(18/05/1988), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de Aparecido Franco 
e de Angela Maria Biscaro Franco. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço do Município de Guarulhos, neste Estado, onde a pretendente é residente 
e domiciliada.

O pretendente: GABRIEL ALLI SALMEN, estado civil solteiro, profi ssão corretor de 
seguros, nascido nesta Capital, Cerqueira César- SP, no dia (19/10/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Alli Salmen e de Conceição Fernandez 
Sanchez Salmen. A pretendente: CAMILA DO CARMO GOGONI, estado civil solteira, 
profi ssão técnica em análises clínicas, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(28/10/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Sidnei Gomes 
Gogoni e de Edna do Carmo Gogoni.

O pretendente: TALISSON LUIS DE LIMA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (02/06/1996), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luis Carlos Pereira e de Ozileide Marinho 
de Lima. A pretendente: ANA CAROLINE SANTOS BARBALHO DE LIRA, estado civil 
solteira, profi ssão estagiária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/11/1999), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alberis Barbalho de Lira e de 
Ivonete da Conceição de Lima Santos.

O pretendente: JUAN FELIPEZ CEREZO, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, nascido 
em Bolívia, no dia (27/01/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Prudencio Felipez Mamani e de Ponciana Cerezo Totora. A pretendente: MERY SERRUDO 
MALLON, estado civil solteira, costureira, nascida em Bolívia, no dia (27/05/1978), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celestino Serrudo e de Juliana Mallon.

O pretendente: DAVID PEREIRA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (27/03/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Walmir Vieira e de Josefa Pereira da Silva Vieira. A pre-
tendente: STEFANNY ALINE DOS SANTOS REIS, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (10/11/1993), residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Marcilio Morado dos Reis e de Elaine de Jesus 
dos Santos Reis. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, 
onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ALEX LUIZ DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão escriturário, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/03/1980), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Silvio Luiz de Oliveira e de Maria Isabel Ferreira de Oliveira. A 
pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS DIAS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (19/12/1983), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Augusto Dias e de Magnolia Oliveira Santos Dias.

O pretendente: RAFAEL RODRIGO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente de 
restaurante, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (07/12/1995), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Candido Eduardo da Silva e de Edna de Almeida Silva. A 
pretendente: ALANA DUARTE DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminitrativo, 
nascida em Caxambu - MG,  no dia (24/06/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Carlos Ferreira de Sousa e de Noeme Duarte Fernandes de Sousa.

O pretendente: ADISON RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão inativo, nascido em 
Piracicaba (3º Subdistrito), - SP, no dia (25/05/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Silvia Maria José Rodrigues. A pretendente: RHAYANNE KYMBELIN DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de dentista, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
(18/07/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eliane Agnalda da Silva.
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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: SAMUEL SALES DE LIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Ribeirão, PE, no dia (22/02/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Sales de Lira e de Maria de Fátima da Silva. 
A pretendente: POLYANA BENIGMA EMIDIO FERNANDES, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Vila Velha, ES, no dia (20/01/1986), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesus Luiz Emidio Fernandes e de 
Marize da Costa Fernandes.

O pretendente: RAFAEL DO PRADO, estado civil solteiro, profi ssão líder operacional, 
nascido em Registro, SP, no dia (15/05/1995), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eurico do Prado e de Eunice Ribeiro Ramos do Prado. A pretendente: 
RAQUEL ALMEIDA AMORIM, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
Tauá, CE, no dia (25/09/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Aurino Amorim e de Maria Helena Almeida Amorim.

O pretendente: ANTONIO BATISTA DE SANTANA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
armador, nascido em Campo Maior, PI, no dia (24/06/1971), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Messias Lima e de Benedita Ibiapina de Santana. A 
pretendente: KATIA MARIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Agricolândia, PI, no dia (29/05/1980), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Gonçalves da Silva e de Maria de Fatima Pereira 
Neponuceno Silva.

O pretendente: ALAN-JHONNY LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão Su-
pervisor de Telecomunicações, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (22/10/1989), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Bernardo de Oliveira 
e de Glória Garcia Lopes Oliveira. A pretendente: PRISCILA SIQUEIRA DOS REIS SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão Assistente Técnica Telecon, nascida em Caieiras, SP, no 
dia (28/12/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givan 
Pereira da Silva e de Izaide Siqueira dos Reis Silva.

O pretendente: GUSTAVO PEREIRA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (01/06/1993), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz Fonseca Maia e de Maria José 
Pereira Maia. A pretendente: CAROLINE DE LIMA LIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia (15/07/1993), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Claudio Souza Lira e de Maria Irisvanda de 
Lima Lira.

O pretendente: GILBERTO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Parnamirim, RN, no dia (02/10/1961), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Noel Nunes da Silva e de Maria Simplício de Macêdo. A 
pretendente: LINDIMEIRE RIBEIRO BOMFIM, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Buerarema, BA, no dia (30/05/1967), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcionílio Ribeiro Bomfi m e de Maria Oliveira da Silva.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão serviços 
gerais, nascido em Bom Jardim, PE, no dia (31/12/1968), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Margarida da Silva. A pretendente: JOSENILDA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida em Teresina, 
PI, no dia (20/01/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Diomédio de Oliveira e de Josefa Lopes de Oliveira.

O pretendente: DOURIVAL MARTINS COUTO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Palmas de Monte Alto, BA, no dia (05/08/1973), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tomaz da Silva Couto e de Terezinha Martins Couto. A 
pretendente: ANA LÚCIA SILVA DE LIMA, estado civil viúva, profi ssão cozinheira, nascida 
em Amaraji, PE, no dia (11/03/1971), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antônio Cipriano da Silva e de Maria da Paz da Silva.

O pretendente: RODRIGO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (03/03/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Fernandes e de Márcia Marques da Silva 
Fernandes. A pretendente: SAMANTHA BUENO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (01/07/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ladir Barbosa dos Santos 
e de Juçara Prado Bueno.

O pretendente: LUCAS GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gestor comercial, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (02/03/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Simplicio da Silva e de Silvia Alice Gomes de Macedo. 
A pretendente: KELLY DOS SANTOS BUENO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de atendimento, nascida em Mairiporã, SP, no dia (04/01/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gutemberg da Silva Bueno e de Patricia Maria 
dos Santos.

O pretendente: VITOR TAIGUARA BALDINI, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/11/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubirajara Baldini e de Marleide Conceição Bal-
dini. A pretendente: CLAUDIA LEITE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (05/02/1991), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Leite da Silva e de Maria 
Francisca Leite da Silva.

O pretendente: RAFAEL AGUIAR DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (03/12/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar de Carvalho e de Rosa Aguiar Rodrigues Carvalho. 
A pretendente: BIANCA DE SOUZA TYMOSZENKO, estado civil divorciada, profi ssão 
comerciante, nascida em Barueri, SP, no dia (10/02/1988), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Tymoszenko e de Lidia de Souza Tymoszenko.

O pretendente: JOÃO EVANDRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Santo André, SP, no dia (10/06/1969), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Erenita Madalena Gomes. A pretendente: MARIA SANTANA 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão vigilante feminina, nascida em Boqueirão, PB, 
no dia (18/07/1973), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Luis Pereira e de Severina dos Santos Pereira.

O pretendente: FÁBIO LUIZ SOARES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (06/07/1980), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Fábio Luiz Soares e de Ceci Pereira da Silva. A pretendente: 
ANNA CRISTINA CAMARGO TIBALDI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (11/05/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Humberto Antonio Tibaldi e de Maria Tereza Camargo.

O pretendente: MARCELO DE LIMA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido em Caieiras, SP, no dia (22/05/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Nunes de Araujo e de Ivone Alves de Lima 
Araujo. A pretendente: NATÁLIA BARBOSA DE CASTRO, estado civil solteira, profi s-
são biomédica, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (05/04/1991), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aldemi Magalhães de Castro e de 
Meire Isabel Barbosa de Castro.

O pretendente: CLEVERSON ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de sepa-
ração, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (11/07/1989), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julinda Conceição Rocha. A pre-
tendente: DÉBORA SANTOS CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (17/01/1996), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antônio de Carvalho e de 
Neusa Aparecida Oliveira Santos.

O pretendente: ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
orientador de pátio, nascido nesta Capital, SP, no dia (04/10/1995), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Pereira de Oliveira e de Maria Da 
Conceição Marques de Assis. A pretendente: TALITA DEBONIS ABREU, estado civil 
solteira, profi ssão caixa de supermercado, nascida em Pelotas, RS, no dia (17/07/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de David Campos Abreu e de 
Mercedes Debonis Abreu.

O pretendente: WILSON CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
nesta Capital, Lapa, SP, no dia (05/07/1973), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Apparecido Cardoso e de Angelina Garcia Cardoso. A pretendente: 
LUCIANA OLIVEIRA PALMA, estado civil divorciada, profi ssão dona de casa, nascida 
em Itabuna, BA, no dia (19/02/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Santos Palma e de Eurides Nascimento de Oliveira.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: DANIEL LIEBERT, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Santo Ângelo - RS, data-nascimento: 03/10/1985, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Hilmar Liebert e de Nelci Liebert. A pretendente: 
ARIELA CORRÊA VIEIRA, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
Sorocaba - SP, data-nascimento: 11/04/1986, residente e domiciliada em Pinheiros, São 
Paulo - SP, fi lha de Anisio Corrêa Vieira e de Iraní Canadeu Vieira.

O pretendente: ALEXANDRE AUGUSTO PEREIRA FELIX, profi ssão: desenhista indus-
trial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/10/1976, 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Milck Felix e de Gloria 
Pereira Felix. A pretendente: DANIELA PAES DE CASTRO GIORNO, profi ssão: designer 
gráfi ca, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/05/1981, 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Antonio de 
Castro Giorno e de Alda Maria Paes Giorno.

O pretendente: FELIPE DE LAZARI SUGUENO, profi ssão: bancário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Irapuru - SP, data-nascimento: 09/12/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Sugueno e de Nezita Aparecida de Lazari Sugueno. 
A pretendente: HELMY MIYANISHI NAGASHIMA, profi ssão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 30/10/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Helio Kiyoshi Nagashima e de Tamiko Miyanishi 
Nagashima.

O pretendente: RENATO FRADE BORRIELLO DE ANDRADE, profissão: admi-
nistrador, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/01/1990, residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, filho de Jairo 
Sebastião Barreto Borriello de Andrade e de Vânia Maria Frade Borriello de Andrade. 
A pretendente: BEATRIZ MIOTTO FEDERICO, profissão: economista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1990, residente e 
domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, filha de Paschoal Federico Neto e de 
Vera Cristina Miotto Federico.

O pretendente: VINICIUS SCHÜSSLER LIVINALLI, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Revaldo - RS, data-nascimento: 10/10/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Miguel Gabiatti Livinalli e de Juleide Cristina Schüssler. A 
pretendente: MARINA FERREIRA DE SOUZA MACHADO, profi ssão: química, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 28/11/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos Rodrigues Machado da Silva e de 
Silvia Maria Ferreira de Souza Machado.

O pretendente: CAIO FLAVIO SILVA CAIADO, profi ssão: economista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitória - ES, data-nascimento: 17/10/1984, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Aurilio Sergio Costa Caiado e de Maria Celia 
Silva Caiado. A pretendente: JOYCI FLÓRIDA RAFAEL MACIEL, profi ssão: médica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Natal - RN, data-nascimento: 23/03/1983, residente e 
domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira Maciel e de Antonia 
de Fatima Maciel.

O pretendente: MARIO LUIZ ROSA CALEGARO, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/09/1981, residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Calegaro Filho e de Rita de Cassia 
Rosa Calegaro. A pretendente: BRUNA GARCIA DE BASTIANI, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: Ourinhos - SP, data-nascimento: 26/03/1986, 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Anisio Donizeti de Bastiani 
e de Neli Dias Garcia de Bastiani.

O pretendente: PLAUTINO VIRGILANTE DA SILVA, profi ssão: operador de empilhadeira, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Monte Santo - BA, data-nascimento: 
08/03/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nilo Virgilante da Silva 
e de Vanessa Silvana dos Santos. A pretendente: LÍVIA DA SILVA SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em Andorinha - BA, Andorinha 
- BA, data-nascimento: 02/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Deassis Barbosa dos Santos e de Lucilena Maria da Silva.

O pretendente: TIAGO DUARTE GARCIA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 15/11/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo Pereira Garcia e de Mariluce Duarte 
Garcia. A pretendente: ANDRESSA ROSA, profi ssão: coordenadora de eventos, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, data-nascimento: 16/11/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Miguel Rosa Filho e de Conceição 
Aparecida Trombini Rosa.

O pretendente: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jacarezinho - PR, data-nascimento: 16/08/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manuelina dos Santos. A pretendente: FAGNA 
PEREIRA NERES, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em Pavão 
- MG, data-nascimento: 09/03/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
João Antônio Neres de Sousa e de Maria de Fátima Gomes Pereira Neres.

O pretendente: CAIO VINICIUS SOARES, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 29/06/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Jose Soares. A pretendente: BEATRIZ 
BENEVENUTO ANACLETO, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 12/10/1986, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lho de Orlando Dias Anacleto e de Luiza Benevenuto Anacleto.

O pretendente: PEDRO GUILHERME BLUHM ALVES OLIVA, profi ssão: analista 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: em São José dos Campos - SP, data-
nascimento: 23/04/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jefferson 
Luiz de Souza Oliva e de Elenina Bluhm Alves de Souza Oliva. A pretendente: LARISSA 
CARNEVALI QUINTINO BARROCA, profi ssão: assistente de RH, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 29/12/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Rogerio Faccioli Barroca e de Aparecida Carnevali 
Quintino Faccioli Barroca.

O pretendente: MARCOS VINICIUS LOPES FERNANDES DA SILVA, profi ssão: 
motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: em Assis - SP, data-nascimento: 
10/05/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Fernandes da 
Silva e de Gilma Yara Lopes Fernandes da Silva. A pretendente: CAMILA FOGATO, 
profi ssão: tecnica de contabilidade, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo 
- SP, data-nascimento: 15/01/1988, residente e domiciliada na rua Heraclito Odilon em 
São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Fogato e de Silvana Aparecida de Lima Fogato.

O pretendente: DANIEL ALVES DE SOUZA JUNIOR, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Diadema-SP, data-nascimento: 20/03/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Daniel Alves de Souza e de Marinalva de Oliveira Santos. A pretendente: 
JACQUELINE GONÇALVES CIRULLO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 14/09/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Cirullo e de Roseli Gonçalves Cirullo.

O pretendente: TIAGO SOARES MENINO, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 13/04/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Soares Menino e 
de Rosemeire Aparecida Menino. A pretendente: LILIANE MORAES PAVAN, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - 
SP, data-nascimento: 23/01/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Vando Pavan e de Marcia Meiado Moraes Pavan.

O pretendente: ANDRÉ SILVA LIMA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Aracaju-SE, data-nascimento: 03/05/1984, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de João Ernesto de Lima e de Norma Sampaio da Silva Lima. A pretendente: 
GECICA REGINA MESSIAS, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Propriá-SE, data-nascimento: 08/01/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Messias Neto e de Maria José Messias.

O pretendente: ARIOSVALDO JOSÉ DE ARAUJO SANTOS, profi ssão: forneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Traipu - AL, data-nascimento: 07/02/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ariosvaldo Feitosa Santos e de Valdete De 
Araujo. A pretendente: MISSILENE BARBOSA CASTRO, profi ssão: auxiliar de 
embalagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Tamboril - CE, data-nascimento: 
14/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Regino de 
Sousa Castro e de Marli Barbosa De Sousa.

O pretendente: RENATO TORRES ANTONIO, profi ssão: auxiliar de manufatura, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 10/02/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Juarez José Antonio e de Josefa Torres 
Da Silva Antonio. A pretendente: CAROLINE GAMAS PADILHA, profi ssão: auxiliar 
marketing, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
18/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Fábio Padilha e de 
Rosangela Aparecida Gamas Padilha.

O pretendente: MARCELO SOARES DA SILVA, profi ssão: motoboy, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 14/02/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aristão Soares da Silva e de Irenilza 
De Lima Saraiva. A pretendente: MAYARA CAROLINE DE FRANÇA SILVA, profi ssão: 
operadora de cobrança, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul 
- SP, data-nascimento: 13/02/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de 
Ricardo da Silva e de Maria Lucia de França Silva.

O pretendente: CARLOS CÉSAR DA SILVA, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 19/06/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos da Silva e de Maria Ines Izidio dos 
Santos. A pretendente: LIDIA ROSA DOS SANTOS, profi ssão: diarista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Brumado - BA, data-nascimento: 14/04/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Olegario Manoel dos Santos e de Adelcina Rosa 
dos Santos.

O pretendente: JEFERSON PEROSSI DO VALLE, profi ssão: engenheiro mecânico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 
18/08/1967, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adhemar José do Valle 
e de Neyde Perossi do Valle. A pretendente: REGINA CELIA MOREIRA, profi ssão: 
analista de sistemas, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul-SP, 
data-nascimento: 21/03/1969, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Laerte 
Moreira e de Maria Helena Catalani Moreira.

O pretendente: FÁBIO PEDRO, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 13/11/1973, residente e domiciliado 
na Rua do Orfanato em São Paulo - SP, fi lho de João Pedro e de Maria Aparecida 
de Antonio Pedro. A pretendente: MÔNICA HUANG HIGENA, profi ssão: negociadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
23/11/1978, residente e domiciliada na Rua do Orfanato em São Paulo - SP, fi lho de 
Tsuneo Higena e de Maria Lucimar Higena.

O pretendente: MARCIO ROGERIO RIBEIRO, profi ssão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 05/07/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Djalma Ribeiro e de Zuleica dos Santos Ribeiro. 
A pretendente: PÂMELLA PEREIRA PINTO MEYER, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Aracaju - SE, data-nascimento: 23/07/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Wilson Martins Meyer e de Ítalla Pereira Pinto.

O pretendente: RODRIGO ULISSES SILVA ALQUINO, profi ssão: publicitário, ator, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 
28/07/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Alquino e 
de Maria Lucia Flor da Silva. A pretendente: KELLY TAÍSE FERNANDES, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 31/07/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Sérgio 
Fernandes e de Rosely Pereira Gouvêa Fernandes.

O pretendente: EMERSON PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 01/05/1978, residente 
e domiciliado na rua Ibitirama em São Paulo - SP, fi lho de Acer Pereira de Souza e 
de Dulcineia Janino de Souza. A pretendente: ZILDA JUCIUS, profi ssão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
24/01/1963, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Edmundos Junius e de 
Neide Jucius.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA DO PRADO, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 16/12/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto do Prado e de Andreia 
Oliveira do Prado. A pretendente: LUANA DA SILVA DO NASCIMENTO, profi ssão: 
passadeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
17/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Rinaldo Santana do 
Nascimento e de Maria do Socorro Domingos da Silva.

O pretendente: RAFAEL CLEANTO ALMEIDA JULIO, profi ssão: programador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/08/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Natal Donizetti Julio e de Adriana Maria de 
Almeida. A pretendente: VIVIAN COLALILLO GONTIJO, profi ssão: supervisora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 11/07/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Ademar Pereira Gontijo e de 
Antonieta Aparecida Colalillo Pereira Gontijo.

O pretendente: MARCEL LOZANO BARROS, profi ssão: agente comercial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 22/10/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Barros e de Sandra Regina 
Lozano Barros. A pretendente: JOYCE VILELA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: agente 
comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Ferreira da 
Conceição e de Ester Correia Vilela da Conceição.

O pretendente: WELLINGTON MICHEL DE SÁ MEDEIROS, profi ssão: engenheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 
05/05/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Felisberto Leoncio de 
Medeiros e de Nair Cardoso de Sá Medeiros. A pretendente: JULIANA APARECIDA 
MARTINS CASTILLO, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 10/05/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de João Miguel Castilho Castllo e de Ednalva 
Rosa Martins Castillo.

O pretendente: DANIEL ANANIAS CABRAL, profi ssão: químico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 25/05/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Flávio Nogueira Cabral e de Maria das Graças 
da Silva Ananias Cabral. A pretendente: AUDREY MARTINI LAIOSA, profi ssão: física, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
16/06/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Laiosa Filho e de  
Angela Maria Martini Laiosa.

O pretendente: BRUNO FABRICIO ROCHA MOTTA, profi ssão: consultor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Feira de Santana, BA, data-nascimento: 03/10/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João José Motta e de Aizene Maria Rocha 
Bispo. A pretendente: TATIANI GONSALVES, profi ssão: administradora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianopolis - SP, data-nascimento: 20/03/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Gonsalves e de Iolanda 
Maciel Gonsalves.

O pretendente: RODRIGO HENRIQUE FERREIRA COSTA, profi ssão: farmacêutico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, data-nascimento: 
08/10/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eliana Regina Ferreira 
Costa. A pretendente: ROBERTA QUINTINO SILVA, profi ssão: analista de marketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, data-nascimento: 26/07/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Roberto Benjamim Silva e de Maria 
Celia Silva.

O pretendente: RICARDO VALENÇA CANAL, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
01/05/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio 
Jose Canal e de Josefa da Silva Valença Canal. A pretendente: ALINE SILVA 
LOURENÇO POLVORA, profissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 26/08/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filho de Celso Lourenço Polvora Filho e de Maria Monica Silva 
Polvora.

O pretendente: MARCEL GOMES DE CAMPOS TRIGO, profi ssão: consultor de 
atendimento espec, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, 
data-nascimento: 03/09/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Rogerio Trigo e de Maria Clara Gomes de Campos. A pretendente: AMANDA DOS 
SANTOS DE GREGORIO, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 21/04/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Jair de Gregorio e de Marinalda dos Santos 
de Gregorio.

O pretendente: WELLINGTON HUSTCH SCACCABAROZZI, profi ssão: funileiro 
automotivo, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/09/1977, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sergio Scaccabarozzi 
e de Tânia Regina Scaccabarozzi. A pretendente: BEATRIZ TOGNASOLI, profi ssão: 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 
27/04/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Tognasoli e de 
Edileusa Tognasoli.

O pretendente: ANDERSON DA CRUZ, profi ssão: desenhista mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Saúde - São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ismael da Cruz e de Cleonilde 
do Carmo Cruz. A pretendente: PALOMA DA SILVA, profi ssão: comissária de 
voo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, São Paulo - SP, data-
nascimento: 06/07/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Maria 
Rivandi da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS AIRES JUNIOR, profi ssão: supervisor de 
qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/03/1977, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Aires 
e de Emidia Aires. A pretendente: JULIANA DA SILVA MELO, profi ssão: atendente de 
sala, estado civil: solteira, naturalidade: em Recife - PE, data-nascimento: 17/04/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Luciano Carmelo de Melo e de 
Lindalva Temoteo da Silva.

O pretendente: MARCO AURELIO MARQUES, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, data-nascimento: 06/09/1988, residente 
e domiciliado na rua Ibiporã em São Paulo - SP, fi lho de Angelo Marques e de Cristina 
de Mello Chagas Marques. A pretendente: GIULIANNA REYEZ MURANO, profi ssão: 
contabilista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 
15/02/1986, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lho de Mario Murano e de 
Roseli Reyez Murano.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: JORGE ALEXANDRE DE LIMA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Quatá - SP, data-nascimento: 25/05/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Geronimo Andrade de Lima e de Luiza Salviano Siqueira 
de Lima. A pretendente: MARCILEI ANGELICA BARBOSA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pirangi - SP, data-nascimento: 13/05/1974, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Barbosa e de Ana Maria de Paula Barbosa.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1105347-74.2015.8.26 .0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 45ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Ferreira da Cruz,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nobutaka Tomita, CPF 683.386.948-00, RG W-672.417-0,
casado, japonês, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários LTDA, objetivando a cobrança no valor de R$ 3.300,62, referente às
taxas de conservação e melhoramentos do lote 28, da Quadra DU, do Loteamento Terras de Santa
Cristina VI. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 28 de
novembro de 2016.                                                                                                                        (25 e 28)

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br




