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“Tudo o que
não nos destrói,
torna-nos
mais fortes”.
Friedrich Nietzsche (1844/1900)
Filósofo alemão

BOLSAS
O Ibovespa: +0,52% Pontos: 
64.640,45 Máxima de +0,84% : 
64.847 pontos Mínima de -0,41% 
: 64.042 pontos Volume: 8,01 
bilhões Variação em 2017: 7,33% 
Variação no mês: -3,03% Dow Jo-
nes: +0,73% Pontos: 20.701,50 
Nasdaq: +0,6% Pontos: 5.875,14 
Ibovespa Futuro: +0,31% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1395 Venda: R$ 3,1400 
Variação: +0,35% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: +0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1297 Venda: R$ 
3,1303 Variação: +0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1070 
Venda: R$ 3,2770 Variação: 
+0,21% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,70% 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$ 1.255,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,008% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,110 
Variação: -0,31%.

Cotação: R$ 3,1440 Variação: 
+0,38% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,0814 Venda: US$ 1,0814 
Variação: -0,45% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3930 Venda: R$ 
3,3950 Variação: -0,09% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3230 Ven-
da: R$ 3,5570 Variação: -0,17%.

64.900 Máxima (pontos): 65.175 
Mínima (pontos): 64.295. Global 
40 Cotação: 932,314 centavos 
de dólar Variação: +0,55%.

A comunidade europeia 
quer informações mais 
detalhadas das auto-

ridades brasileiras sobre a 
Operação Carne Fraca, além 
de garantias de que a carne 
e seus derivados exportados 
não representam ameaça à 
saúde dos consumidores. Na 
manhã de ontem (28), em 
encontro com o ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, 
o comissário para Saúde 
e Segurança Alimentar da 
União Europeia, Vytenis 
Andriukaitis, informou que 
parte dos 27 países-membros 
do bloco europeu cobra uma 
atitude mais dura em relação 
ao Brasil.

“Ele [Andriukaitis] me disse 
que há uma pressão muito 
forte dos países que querem 
uma atitude mais dura por 
parte da comunidade euro-
peia”, afi rmou Maggi. Juntos, 

     

UE quer garantias de que 
carne brasileira não representa 
ameaça ao consumidor

os 27 países da União Europeia 
com os quais o Brasil negocia 
formam o terceiro maior mer-
cado consumidor da carne bra-
sileira, atrás apenas da China 
e de Hong Kong. Além disso, 
por ser mais exigente, o mer-
cado europeu paga mais caro 
pelos produtos que importa. 
Andriukaitis chegou a sugerir 
que o sistema de controle sani-
tário brasileiro seja submetido 
a uma auditoria externa. Aos 
jornalistas, Maggi disse não 
fazer objeção à sugestão do 
comissário europeu.

“O anúncio da operação da 
PF contaminou todo o processo 
de informação no Brasil e no 
exterior. Os consumidores 
externos também estão pen-
sando em carne de papelão, 
em produtos cancerígenos, 
enfi m, que não temos controle 
sobre o processo de produção”, 
disse o ministro, ao relatar 

aos jornalistas a preocupação 
manifestada pelo comissário 
europeu. A conversa não foi 
conclusiva. Uma nova reunião 
foi agendada para amanhã 
(30), quando Maggi entregará 
a Andriukaitis e sua equipe 
documentos detalhando os 
progressos das investigações 
da PF; das inspeções e testes 
laboratoriais feitos pelo próprio 
ministério, bem como todas 
as informações fornecidas 
pelas próprias empresas sob 
suspeita.

“São os dados que já estão 
aí colocados, que já disponi-
bilizamos a outros países e no 
nosso site. Vamos fornecer tudo 
detalhadamente para que eles 
tenham a noção da responsabi-
lidade de cada um e até aonde 
já chegaram as investigações”, 
disse Maggi, destacando que, 
nos últimos dias, todo o setor 
tem se empenhado para rever-

O comissário para Saúde e Segurança Alimentar da UE, Vytenis Andriukaitis, e o ministro

da Agricultura, Blairo Maggi, durante encontro ontem em  Brasília.

ter os prejuízos à imagem da 
carne brasileira.

“Reconquistar a confi ança 
[externa] no sistema brasileiro 
demora. Não se faz por decreto. 
O governo terá que se manifes-
tar e estar presente em muitos 
desses países para, junto com a 
iniciativa privada, mostrar que 
os produtos brasileiros são de 
boa qualidade”, acrescentou.

O ministro Blairo Maggi co-
memorou a decisão de Hong 
Kong de suspender parte do 
embargo à carne brasileira, 
restringindo as limitações aos 
produtos dos 21 frigorífi cos in-
vestigados, cujas exportações 
foram suspensas pelo próprio 
ministério. O território se-
miautônomo chinês foi um dos 
países que, na semana passada, 

proibiram totalmente a impor-
tação da carne brasileira.

“Aguardávamos esse anúncio 
durante a semana. Hong Kong 
e China importam 30% dos nos-
sos produtos. Estamos felizes 
com essa retomada, mas tam-
bém muito atentos, pois temos 
que restabelecer a imagem da 
mercadoria brasileira”, repetiu 
o ministro (ABr).

A ministra Rosa Weber, do STF, 
deu cinco dias de prazo para que 
o presidente da República, Michel 
Temer, se manifeste na ação que 
pretende ampliar a legalidade do 
aborto. O mesmo prazo foi dado 
para que o Senado e a Câmara  
se manifestem. Em seguida, 
serão dados mais cinco dias para 
que a Advocacia-Geral da União 
(AGU) e a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) enviem seus 
pareceres sobre o pedido.

Depois disso, a ministra deve 
decidir sobre o pedido de liminar 
(decisão provisória) feito pelo 
PSOL e pelo Instituto Anis – ONG 
de defesa dos direitos das mulhe-
res – para que sejam suspensas 
todas as prisões em fl agrante, 
os inquéritos policiais, proces-
sos em andamento e efeitos de 
decisões judiciais que tenham 
relação com procedimentos 
abortivos praticados nas 12 pri-
meiras semanas de gestação.

No Brasil, o aborto é permitido 
somente nos casos de anencefalia 

Ministra do STF, Rosa Weber.

Ensino técnico
O Ministério do Turismo vai 

oferecer 10 mil vagas em cursos 
técnicos de nível médio gratuitos 
para estudantes. Os cursos são de 
técnico em agenciamento de viagens, 
cozinha, eventos, guia de turismo, 
hospedagem, lazer, restaurante e bar. 
Os interessados devem entrar em 
contato com a Secretaria Estadual 
de Turismo de cada localidade. Os 
órgãos vão defi nir a data e a forma de 
inscrição, juntamente com as secre-
tarias estaduais de Educação.

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) apresen-
tou ontem (28) mais de 130 
projetos de interesse do setor 
que tramitam atualmente no 
Congresso Nacional. A agenda 
legislativa da entidade reúne 
propostas consideradas prio-
ritárias para a economia e a 
atividade industrial. Entre as 
prioridades  estão as reformas 
da Previdência, política e tri-
butária. A relação dos projetos 
foi apresentada aos presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Eunício Oliveira, em 
evento realizado na sede da 
confederação.

Os parlamentares conside-
ram positiva a aproximação 
da entidade com o Congresso 
e avaliaram que as medidas 
sugeridas pela indústria são 
importantes para o desenvolvi-
mento das empresas e geração 
de empregos no país. “É uma 
agenda importante, muitas des-
sas medidas foram muito mais 
de apoio ao que já tramita. É um 
diálogo entre representantes 
da indústria, da sociedade civil 

Presidente da CNI, Robson 

Braga de Andrade.

O ministro do STF Luís Ro-
berto Barroso defendeu a lega-
lização, com regulação rígida 
pelo Estado, de todos os tipos 
de drogas no país. Ele partici-
pou ontem (28) de seminário 
sobre descriminalização do 
uso de drogas, promovido pela 
Fundação Fernando Henrique 
Cardoso, na capital paulista.

Para ele, a legalização das 
drogas quebraria o poder do 
tráfi co nas comunidades ca-
rentes e reduziria os casos de 
vítimas inocentes, que morrem 
por causa de bala perdida em 
favelas e de jovens humildes 
cooptados pelo tráfi co.

O ministro disse que o papel 
do Estado é desincentivar o 
consumo das drogas e mostrar 
seus malefícios. “Não estamos 
defendendo as drogas, temos 
que enfrentar [o problema]. A 
guerra às drogas fracassou no 
mundo inteiro, mas o consumo 
só aumenta”. Barroso concorda 
com a ideia de que a ilegalidade 
só assegura o monopólio do tra-

Ministro do STF,

Luís Roberto Barroso.

Prêmio científi co do 
Canadá

São Paulo - O professor da 
Universidade Federal de Pelo-
tas, Cesar Victora, de 65 anos, 
está entre os sete cientistas 
que receberam ontem (28), 
a mais importante premiação 
científi ca do Canadá, o Prêmio 
Gairdner. Ganhadores desse 
título são considerados como 
potenciais candidatos à indica-
ção para o Prêmio Nobel.

Victora recebeu o prêmio na 
categoria Saúde Global, concedi-
do àqueles que, com seus acha-
dos em pesquisas, contribuem de 
forma positiva para a saúde de 
países em desenvolvimento.

O título foi concedido em 
reconhecimento ao conjunto 
de estudos sobre amamentação 
e nutrição materno-infantil. O 
pesquisador brasileiro liderou 
uma pesquisa, iniciada na década 
de 1980, considerada um divisor 
de águas na área de alimentação 
infantil. O trabalho foi o primeiro 
a mostrar que a amamentação 
exclusiva (sem oferta de águas 
ou chás para bebês) ajudava a 
reduzir a morte dos bebês no 
primeiro período da vida (AE).

O presidente do TSE, minis-
tro Gilmar Mendes, afi rmou 
ontem (28) que o julgamento 
da ação em que o PSDB pede 
a cassação da chapa Dilma-
Temer, deve mesmo ter início 
na próxima semana. Questio-
nado, Mendes afi rmou que a 
“tendência é essa”. Também 
confi rmou, no entanto, que logo 
na abertura das discussões em 
plenário é possível que o julga-
mento seja suspenso, adiando 
o começo efetivo dos debates. 
A suspensão ocorrerá caso os 
ministros decidam acatar um 
pedido feito pelos advogados 
de Dilma Rousseff para que as 
defesas tenham mais cinco dias 
para examinar provas relativas 
à empreiteira Odebrecht, que 
foram anexadas ao processo 
já em sua fase fi nal, e então 
entregarem novas alegações 
fi nais.

“Se ele [Benjamin] levar 
dessa forma, certamente 
será discutido no plenário”, 

Ministro Gilmar Mendes.
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Marcelo Camargo/ABr

“Tendência” é julgar chapa
Dilma-Temer na semana que vem

Mendes não quis responder se 
estaria disposto a alterar sua 
agenda de modo a agilizar o 
julgamento. Na hipótese de 
ação fi car suspensa até o fi m 
do mês que vem, o ministro 
Henrique Neves não partici-
pará do julgamento, pois seu 
mandato no TSE termina no 
dia 16 de abril.

A jurisprudência do TSE 
prevê que a prestação contá-
bil de presidentes e do vice-
presidentes deve ser julgada 
em conjunto. A campanha de 
Dilma Rousseff nega qualquer 
irregularidade e sustenta que 
todo o processo de contratação 
das empresas e de distribuição 
dos produtos foi documentado 
e monitorado. A defesa do 
presidente Michel Temer sus-
tentou no TSE que a campanha 
eleitoral do PMDB não tem 
relação com os pagamentos 
suspeitos ou com o recebimen-
to de recursos não declarados 
(ABr).

disse Mendes, referindo-se à 
hipótese de o relator da ação 
não decidir sobre a petição 
da defesa de Dilma antes do 
início do julgamento. No caso 
de o prazo ser concedido às 
defesas, é possível que o jul-
gamento acabe adiado para o 

fi m de abril. Isso porque o TSE 
não possui sessões previstas 
para a semana da páscoa e 
o ministro Gilmar Mendes 
tem viagens agendadas para 
terceira semana de abril, 
quando irá à Europa partici-
par de um seminário. Gilmar 

Indústria apresenta lista 
de projetos prioritários

organizada com o Congresso” 
disse Eunício. “É bom que a CNI 
tenha uma agenda, porque isso 
vai ajudar no convencimento 
dos deputados para que a gente 
possa avançar nessa agenda 
reformista”, reforçou Maia.

O deputado reafi rmou que 
as reformas da Previdência e 
trabalhista serão votadas ainda 
no primeiro semestre e que, em 
seguida, a agenda do Congresso 
deve destacar mudanças na 
microeconomia (ABr).

Legalização das drogas ‘reduziria 
poder do tráfi co’ nas comunidades

fi cante. O consumo recreativo, 
em ambiente privado, não deve 
ser proibido. “Cada um faz as 
suas escolhas de vida, e talvez 
este [consumo de drogas] não 
esteja entre os maiores riscos”, 
disse o ministro.

Comportamentos que não 
causam danos a terceiros 

poderiam ser liberados e que 
réus primários, com bons 
antecedentes, fl agrados com 
drogas não deveriam ser presos 
preventivamente e, sim, rece-
ber outros tipos de punição, 
como prestação de serviço à 
comunidade. Em agosto de 
2015, Barroso votou no STF, 
epela inconstitucionalidade de 
uma norma da Lei das Drogas 
que criminaliza o porte para 
uso de drogas.

O STF julgará o Recurso Ex-
traordinário 635.659, ajuizado 
por um ex-preso de Diadema, 
condenado a dois meses de 
prestação de serviços à comu-
nidade por porte de maconha. A 
droga foi encontrada na cela do 
detento. Relatado pelo ministro 
Gilmar Mendes, o recurso de-
veria ter sido julgado em 2015, 
mas foi adiado. Se a maioria 
dos ministros da Corte julgar o 
artigo da lei inconstitucional, o 
STF, na prática, estará descri-
minalizando o porte de droga 
para consumo pessoal (ABr).

Cinco dias para Temer se 
manifestar sobre aborto

do feto, de estupro e quando a 
gestação representa risco para 
a vida da mulher. Para todas as 
outras situações, valem os artigos 
124 e 126 do Código Penal, datado 
da década de 40 do século pas-
sado, segundo os quais provocar 
o aborto em si mesma, com ou 
sem o auxílio de outra pessoa, 
confi gura crime com pena de 
um a três anos de prisão. Quem 
provoca aborto em uma gestante 
está sujeito a pena de um a quatro 
anos de prisão (ABr).



OPINIÃO
Biometria deve mudar 

radicalmente a experiência 
dos passageiros
em aeroportos

Em anos recentes, 

a biometria vem se 

tornando cada vez 

mais sofi sticada e, 

em contrapartida, 

sendo mais e mais 

incorporada à vida da 

população

Isso se deve, principalmen-
te, ao fato de ser mais segu-
ra, bastante conveniente e 

fácil de usar – já que todos nós 
naturalmente já carregamos 
conosco a íris, a face, a palma 
da mão e as impressões digi-
tais. Outra vantagem competi-
tiva da biometria é a facilidade 
com que é combinada com um 
ou mais fatores de proteção – 
ainda que somente ela consiga 
garantir que o portador de 
determinado cartão, por exem-
plo, é realmente quem diz ser, 
dando prova de vida. 

Apesar de a biometria não 
constar do regulamento geral 
dos aeroportos, certamente ela 
contribui para que as defi ni-
ções sejam devidamente cum-
pridas, seja na segurança das 
operações, da manutenção, 
de emergências e, inclusive, 
na experiência do passageiro. 
Basicamente, a tecnologia 
biométrica apresenta três fa-
ses: 1) captura de imagem; 2) 
comprovação de que se trata 
de uma pessoa viva; e 3) acesso 
aos dados individuais, com 
subsequente autenticação. 

Apesar do surgimento cons-
tante de novas tecnologias bio-
métricas, como, por exemplo, 
a forma com que a boca se 
movimenta para falar, a maio-
ria ainda apresenta falhas em 
determinadas circunstâncias. 
Até hoje, a biometria baseada 
na impressão digital é a tec-
nologia que tem alcançado 
níveis de segurança mais altos, 
além de possibilitar a formação 
de um cadastro geral, já que 
muitos documentos – como 
RG, carteira de habilitação 
(motorista), título de eleitor e 
passaporte – exigem o cadastro 
das digitais. 

Quando se pensa numa 
tecnologia biométrica capaz 
de atender às necessidades 
de vários setores de um aero-
porto, não só consideramos a 
impressão digital, como tam-
bém pensamos imediatamente 
na tecnologia de imagem mul-
tiespectral (MSI), criada pela 
Lumidigm®. A razão disso é 
que os sensores MSI foram 
especialmente desenvolvidos 
para funcionar perfeitamente 
em várias circunstâncias – tan-
to em espaços abertos, como 

fechados – e em condições 
climáticas adversas, como 
chuva intensa e neve. 

Além disso, os sensores 
identifi cam rápida e facilmente 
não só a impressão digital da 
camada externa da pele como 
uma camada interna, irriga-
da pela corrente sanguínea. 
Trata-se de uma caracterís-
tica fundamental para coibir 
grande parte das tentativas de 
fraude. Afi nal, não basta sim-
plesmente carregar um cartão 
que comprove sua identidade. 
É preciso comprovar que você 
é quem está afi rmando o ser, 
que você é de fato o dono da-
quele cartão. 

A partir do momento em que 
um aeroporto investe nesse 
tipo de segurança, seu uso é 
o mais variado possível. Ima-
gine um avião que somente é 
acionado mediante as chaves 
físicas, de metal, em combina-
ção com a impressão digital do 
piloto. Certamente, isso acres-
centaria uma dose extra de 
segurança em tempos difíceis 
como o que estamos viven-
ciando atualmente, mediante 
tantas ameaças terroristas.  

Mas a tecnologia biométrica 
também pode ser usada para 
várias outras coisas além de 
liberar a entrada em ambientes 
estratégicos. Ela pode, por 
exemplo, substituir os tíque-
tes de embarque, melhorar 
o controle de fronteiras e de 
imigração, facilitar o acesso a 
salas de espera e outras facili-
dades implícitas na passagem 
aérea, e até mesmo substituir 
o passaporte. Ou seja, a biome-
tria vai mudar radicalmente a 
experiência dos passageiros. 

Com esse nível de segurança 
que os sensores de impressão 
digital com tecnologia de 
imagem multiespectral ofere-
cem, o controle das pessoas 
aumenta na medida em que 
deixa de ser um controle 
sobre cartões de plástico ou 
papel. Ninguém mais pode se 
passar por outra pessoa. Essa 
é a grande tendência para os 
próximos anos. Com o aumen-
to do uso dessa tecnologia em 
várias instâncias da rotina dos 
indivíduos, incluindo a forma 
com que transitam entre aero-
portos e países, o cruzamento 
de informações é cada vez mais 
efi ciente e deve ser aplicado 
para garantir mais segurança e 
comodidade à população. 

A segurança, agora, está na 
ponta dos dedos de cada um 
de nós. 

(*) - É diretor comercial da HID 
Biometrics para a América Latina 

(https://www.hidglobal.com/products/
biometrics/lumidigm).

Juan Carlos Tejedor (*)
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Em abril, os consumidores 
de energia elétrica terão um 
desconto na tarifa, por causa da 
devolução dos valores cobrados 
a mais no ano passado. A Aneel 
aprovou ontem (28) o processo 
extraordinário de ajuste nas tari-
fas de 90 distribuidoras do país. 
Os percentuais de redução na 
tarifa que será aplicada em abril 
variam de 0,95% a 19,47%. A 
devolução vai acontecer porque 
o custo da energia proveniente 
da termelétrica de Angra 3 foi 
incluído nas tarifas do ano pas-
sado, mas a energia não chegou 
a ser usada porque a usina não 
entrou em operação. 

O valor total a ser devolvido 
será de R$ 900 milhões. Anterior-
mente, a Aneel havia dito que o 
valor da devolução poderia che-
gar a R$ 1,8 bilhão, mas o cálculo 
foi reduzido porque nem todas as 
distribuidoras haviam cobrado 
os valores a mais em 2016, já 
que o montante foi incluído no 
processo de reajuste de cada 
concessionária, de acordo com 
o seu aniversário tarifário.

Percentuais de redução na tarifa que será aplicada em abril 

variam de 0,95% a 19,47%.

Escócia aprova 
novo plebiscito 
separatista

O Parlamento da Escócia 
aprovou ontem (28) um pe-
dido da primeira-ministra do 
território, Nicola Sturgeon, 
para negociar com o Reino 
Unido a realização de um 
novo plebiscito separatista. A 
questão devia ter sido debatida 
na última quarta (22), mas a 
sessão acabou adiada por conta 
do atentado terrorista que ma-
tou quatro pessoas na capital 
britânica, Londres. O primeiro 
plebiscito aconteceu em setem-
bro de 2014 e terminou com um 
placar de 55,3% a 44,7% a favor 
dos unionistas.

Contudo, a aprovação da 
saída do Reino Unido da União 
Europeia em um referendo no 
ano passado reacendeu os âni-
mos separatistas no território, 
que votou em peso (62% a 38%) 
pela permanência no bloco. A 
aprovação do novo plebiscito, 
que ainda precisa obter o aval 
de Londres, ocorre um dia 
antes de a primeira-ministra 
britânica, Theresa May, ativar 
o artigo 50 do Tratado de Lis-
boa, que iniciará o processo 
de rompimento com Bruxelas. 
No entanto, a premier já disse 
que “não é o momento” de uma 
nova consulta popular sobre 
a independência da Escócia 
(ANSA/COM ANSA.)

O número faz parte do 
balanço da Operação 
Rodovida 2016/2017, di-

vulgado ontem (28) pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). Os 
acidentes graves causaram um 
média de 16 mortes por dia, com 
redução de 16% em relação à 
operação de 2015/2016, quando 
1.259 pessoas morreram, uma 
média de 19 por dia.

Apesar da redução, o supe-
rintendente da PRF no Ceará 
e coordenador nacional da 
Operação Rodovida, Stênio 
Pires, disse que ainda é regis-
trado alto índice de acidente 
graves e mortes nas estradas 
federais. A principal causa, 
segundo ele, é a colisão fontal. 
“Isso em consequência das 
ultrapassagens malsucedidas, 
por serem realizadas em local 
proibido ou por má avaliação do 
condutor”, afi rmou. Soma-se a 
esses fatores o excesso de velo-
cidade. “Registramos o absurdo 
de um cidadão transitando a 
mais de 200 km por hora. Ele 
está transformando o veículo 

Objetivo da Operação Rodovida é o enfrentamento à violência no 

trânsito, a prevenção e diminuição do número de acidentes.

Publicada no Diário Ofi cial 
da União de ontem (28), a lei 
que cria a Semana Nacional 
pela Não Violência contra 
a Mulher. Aprovada pelo 
Congresso Nacional como 
forma de homenagear o Dia 
Internacional da Mulher, a 
nova legislação estabelece que 
todo ano, na última semana 
de novembro, o setor público 
desenvolva, com o apoio de 
entidades da sociedade civil, 
campanhas e atividades, como 
palestras, debates e semi-
nários visando a esclarecer 
e conscientizar a sociedade 
sobre a violação dos direitos 
da mulher.

“Trata-se, assim, de mais 
uma medida para combater 
a violação dos direitos da 
mulher, em linha com a prio-
ridade conferida à promoção 
da igualdade de gênero pelo 
governo federal”, diz trecho de 
nota divulgada pela Secretaria 
de Comunicação Social da 
Presidência da República, ao 
anunciar a sanção da lei pelo 
presidente Michel Temer.

Dentro das homenagens 
feitas pelo Dia Internacional 
da Mulher (8 de março), fo-

Na última semana de novembro, o governo vai promover 

campanhas e atividades para conscientizar a

sociedade sobre violação dos direitos da mulher.

Trump vai 
revogar leis 
climáticas de 
Obama

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, está 
prestes a sancionar uma or-
dem executiva que anulará 
quase todos os esforços de 
uma década do seu antecessor, 
Barack Obama, na proteção 
do meio ambiente. De acordo 
com a Casa Branca, a ordem 
de Trump terá como objetivo 
“relançar a indústria do carbono 
para aumentar a independência 
energética” dos EUA e “recriar 
milhares de postos de trabalho 
perdidos em minas com as res-
trições impostas por Obama”. 

O amplo decreto de Trump 
que será assinado nas próximas 
horas promove as indústrias do 
ramo do petróleo, carvão e gás 
natural do país. Além de revogar 
ordens de Obama que davam 
destaque para o meio ambiente 
na elaboração de políticas de es-
fera federal, a ordem de Trump 
permite que agências federais 
identifi quem qualquer ação que 
possa atrapalhar a produção ou 
uso de recursos de energia.

A medida de Trump já recebeu 
críticas de vários ativistas e líde-
res políticos, entre eles o ex-se-
cretário-geral das Nações Unidas 
e Nobel da Paz, Kofi  Annan. Em 
Bruxelas, o ex-secretário disse 
que Trump “perderá” no tema 
ambiental, “porque o mundo ca-
minha para outra parte” (ANSA/
COM ANSA).
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Mortes nas estradas entre o fi m do 
ano e o carnaval chegaram a 973

Durante o período de festas de fi m de ano, das férias escolares e do carnaval, 973 pessoas morreram 
nas rodovias federais do país

15.702 pessoas, média de 253 
por dia. Houve redução de 9% 
em relação a 2015/2016, quando 
foram registrados 17.997 feri-
dos, média de 277 por dia.

Mais de 1,5 milhão de pessoas 
foram fi scalizadas durante os 
três meses da operação. As fi s-
calizações resultaram em mais 
de 588 mil autuações – 8.551 
por alcoolemia, 4.783 por falta 
do uso da cadeirinha e 66.774 
por ultrapassagens irregulares. 
O excesso de velocidade foi o 
campeão de autuações no pe-
ríodo, com 521.887 fl agrantes. 
Além do patrulhamento osten-
sivo, a PRF promoveu mais de 
390 mil ações educativas, bus-
cando conscientizar motoristas 
e passageiros para um trânsito 
mais seguro. 

Levantamento do Ipea mostra 
que o custo social de acidentes, 
apenas nas rodovias federais, 
chegou a R$ 12,8 bilhões em 
2014. O custo médio por um 
acidente com vítima é de R$ 90 
mil, enquanto com morte chega 
a R$ 647 mil (ABr).

em uma verdadeira arma e as 
nossas rodovias em verdadeiros 
autódromos”, disse.

Como a cada ano as ope-
rações ocorrem em períodos 
diferentes, em razão do feriado 
fl utuante do carnaval, os dados 
de acidentes e vítimas são cal-
culados pela média diária. De 
16 de dezembro de 2016 a 5 de 

março de 2017, a PRF registrou 
2.663 acidentes graves, aqueles 
que resultam em feridos graves 
ou mortos, contra 3.946 conta-
bilizados em 2015/2016. Houve 
uma redução de 29% na média 
diária, de 61 acidentes por dia 
em 2015/2016, para 43 aci-
dentes por dia em 2016/2017. 
Entre as vítimas feridas, estão 

Temer sanciona leis que 
valorizam a mulher

ram sancionadas também leis 
que determinam a inscrição 
dos nomes de Clara Camarão e 
Antonia Alves Feitosa no Livro 
dos Heróis e Heroínas da Pátria, 
depositado no Panteão da Pá-
tria e da Liberdade Tancredo 
Neves, em Brasília. 

“A inscrição de nomes de 
heroínas no Livro dos Heróis 
da Pátria preenche uma lacuna 
na historiografi a ofi cial e serve 
como estímulo à refl exão pelas 
gerações atuais e futuras sobre 
o papel decisivo desempenhado 

pelas mulheres brasileiras nos 
episódios mais críticos e rele-
vantes da história nacional”, 
conforme nota o Palácio do 
Planalto.

Clara Camarão teve papel 
decisivo no combate aos 
holandeses na Batalha dos 
Guararapes, em 1648. Anto-
nia Alves Feitosa, conhecida 
como Jovita Alves Feitosa, 
combateu a discriminação 
ao juntar-se ao Exército para 
tentar lutar na Guerra do 
Paraguai (ABr).

Energia elétrica com 
desconto na tarifa em abril

O procedimento de devolução 
dos recursos terá duas etapas. 
Na primeira, durante o mês de 
abril, a tarifa será reduzida para 
reverter os valores de Angra 
3 incluídos desde o processo 
tarifário anterior e, ao mesmo 
tempo, deixará de considerar 
o custo futuro do Encargo de 
Energia de Reserva desta usina. 
Na segunda etapa, que começa 
em 1º de maio e permanece até 
o próximo processo tarifário 

de cada distribuidora, a tarifa 
apenas deixará de incluir o EER 
de Angra 3.

A Aneel também determinou 
que as distribuidoras incluam 
um texto padronizado nas fa-
turas de abril e maio de 2017 
para informar aos consumido-
res sobre o processo de ajuste. 
As concessionárias também 
devem utilizar outros meios de 
comunicação para divulgar o 
movimento tarifário (ABr).

O anúncio de medidas de corte no Orçamento e de 
possíveis aumentos de tributos será feito hoje (29) 
pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e 
do Planejamento, Dyogo Oliveira. No fi m da tarde de 
ontem (28), Meirelles recebeu Oliveira para analisa-
rem as estimativas de receitas do governo e darem a 
palavra fi nal sobre as medidas. 

O ministro destacou que o prazo legal para o de-
creto de contingenciamento (bloqueio de gastos não 
obrigatórios) ser publicado no Diário Ofi cial termina 

amanhã (30). Dessa forma, o anúncio pode ser feito 
hoje sem descumprimento dos prazos legais. Sobre 
os processos judiciais, Meirelles disse que as decisões 
deverão render R$ 17 bilhões ao governo, o que redu-
ziria o contingenciamento para R$ 41,2 bilhões. 

Segundo o ministro da Fazenda, somente a regu-
lamentação dos precatórios (dívidas que a Justiça 
manda o governo pagar) deverá render R$ 8,6 bilhões 
à União. O dinheiro, segundo ele, entrará no resultado 
primário do governo ainda este ano (ABr).

Fazenda confi rma anúncio de corte no Orçamento para hoje
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O arrocho de crédito
e o lento caminhar

da economia brasileira

Em meio à crise, 

trabalhadores recorrem 

a antecipação de salário

Especialistas acredi-
tam que a retomada 
da profunda reces-

são do país nos últimos anos 
será mais demorada do que 
o esperado, principalmente 
em função do aumento do 
desemprego e queda do 
consumo. A renda familiar 
e a oferta de crédito es-
tão diminuindo e estudos 
apontam que a economia 
brasileira tem girado em 
torno apenas do consumo 
doméstico. 

De acordo com um levan-
tamento feito pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), o volume de dívidas 
vencidas em janeiro de 
2017 diminuiu em relação 
ao pico de setembro do ano 
passado, mas continua em 
níveis bastante elevados. 
O percentual de famílias 
endividadas ou com con-
tas em atraso foi de 22,7% 
ante 23% em dezembro de 
2016, alcançando o menor 
patamar desde novembro 
de 2015. Na comparação 
anual, o índice teve queda 
de 1,0 ponto percentual.

Entre os fatores que con-
tribuíram para a redução 
do endividamento estão a 
sazonalidade do período, 
após o recebimento do 
décimo terceiro salário, 
que permite a quitação de 
dívidas, além da redução 
do crédito, associada a 
um menor consumo das 
famílias. No entanto, es-
ses dados constatam que 
a inadimplência perdeu o 
fôlego, porém, ainda não 
significa uma retomada da 
economia, e sim, arrocho 

de crédito. 
Como forma emergencial 

de diminuir as dificuldades 
financeiras, trabalhadores 
podem recorrer a soluções 
de antecipação de salário 
e complementar a renda 
necessária para cobrir as 
despesas mensais recor-
rentes e eventuais despesas 
não previstas. Como a crise 
também reduziu o crédito 
concedido pelos bancos às 
empresas, essa opção fun-
ciona não só como benefício 
aos trabalhadores, mas 
também como alternativa 
ao capital de giro das em-
presas em substituição ao 
vale quinzenal. 

Sem necessidade de con-
sulta ao Serasa Experian e 
Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC), o adiantamento 
é descontado diretamente 
da folha de pagamento 
dos trabalhadores. Diante 
dessas opções e com a im-
plementação de reformas 
que reduzam os juros e 
a inflação, a tendência é 
aumentar a confiança na 
governabilidade, promo-
vendo maior incentivo à 
recuperação do comércio 
e, consequentemente, à 
confiança do consumidor 
que já tem crescido, como 
aponta o estudo da CNC. 

De acordo com dados de 
janeiro de 2017, o estudo 
relata que a perspectiva 
de consumo das famílias 
aumentou 1,5%, em rela-
ção a janeiro de 2016. Na 
comparação anual, o índice 
apresentou crescimento 
de 7,2%, a quinta variação 
anual positiva desde agosto 
de 2014.

(*) - É CEO da WEX na América 
Latina.

José Roberto Kracochansky (*)

A - Apneia do Sono
O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) 
seleciona voluntários homens e mulheres, entre 40 e 70 anos de idade, 
com excesso de peso e histórico de ronco, para estudo sobre apneia do 
sono. Os interessados não podem ser fumantes e, tampouco, usar medi-
cações regularmente. Depois de passarem por avaliação cardiovascular 
e exame de sono (polissonografi a), os candidatos serão convidados para 
participar do estudo, caso preencham os critérios de inclusão. O contato 
para inscrição deve ser feito pelo tel. 2661-4004, com Lunara, ou pelo 
e-mail (projeto.apneia@gmail.com).

B - Curso na Espanha
O Conselho Independente de Proteção da Infância está com inscrições 
abertas para 200 bolsas acadêmicas do projeto Gira por la Infancia, na 
Espanha. Podem participar alunos com idades entre 12 e 18 anos, com 
perfi l de liderança e responsáveis por ações sociais. A bolsa acadêmica 
contempla o valor de 1.250 euros. Outros encargos como hospedagem, 
alimentação e passagem aérea, fi carão aos cuidados dos patrocinadores 
dos alunos selecionados. O curso Técnico em Promoção da Participação 
Infantil tem duração total de 540 horas e está dividido em encontros 
presenciais e a distância. Para se inscrever, acessar o site (www.cipin-
fancia.org/gira) e descrever os trabalhos desenvolvidos.

C - Inovação nos Negócios
O Sebrae e o CNPq formalizaram acordo de cooperação, destinado à con-
cessão de bolsas a Agentes Locais de Inovação para acompanhamento de 
projetos inovadores nos pequenos negócios. O programa ajuda as micro e 
pequenas empresas a implantar novas práticas, com o objetivo de torná-las 
mais competitivas. No total, serão oferecidas 4.673 bolsas à empresas de 
pequeno porte. O acordo contará com aporte de R$ 134 milhões por parte 
do Sebrae e a parceria pode vir a benefi ciar 73,2 mil empreendimentos. 
Também se espera que sejam produzidos, ao longo do período, 3.660 
artigos sobre os projetos desenvolvidos. O objetivo do acordo é viabilizar 
um novo formato para o programa, tendo como foco a implementação da 
Gestão da Inovação nos pequenos negócios com potencial inovador e de 
alto impacto. Mais informações: tel. (61) 2107-9117/9118.

D - Baralhos de Plástico
A Copag - maior fabricante de baralhos do Brasil - anuncia que co-
mercializará os baralhos licenciados da marca World Series of Poker 

(WSOP), o mais prestigiado e famoso evento de Poker do mundo. Essa 
linha será produzida com a mesma matéria-prima e qualidade utilizada 
para a fabricação dos baralhos no torneio. A Copag - que faz parte da 
multinacional Cartamundi, desde 2005 - é reconhecida mundialmente 
pela qualidade em seus baralhos de plástico. A parceria da empresa com 
o WSOP retornou quando a Copag passou a fornecer os baralhos para 
o torneio no ano passado. ‘Colocar cartas de qualidade nas mesas de 
jogos no WSOP é um dos elementos mais importantes de todo o evento’, 
segundo o Diretor Executivo do WSOP, Ty Stewart. A venda da nova 
linha está prevista para abril. 

E - Relações com Portugal
Evento gratuito acontece amanhã (30), a partir das 15h30, na FGV EAESP 
com a palestra sobre as relações entre Brasil e Portugal, com o ministro 
dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Professor Augusto Santos Silva. O 
objetivo do encontro é abordar as relações entre os dois países em todos 
seus aspectos: político, econômico, cultural e social, que são diferentes 
quando comparada a outras relações bilaterais, por motivos históricos 
e culturais. Além de discutir temas como: o possível acordo da UE e o 
Mercosul, Brexit, o populismo e a desconfi ança do comércio internacional 
no Atlântico Norte, entre outros. Para se inscrever basta acessar o link: 
(http://www.fgv.br/eventos/?P_EVENTO=3164&P_IDIOMA=0).

F - Negócios Inovadores 
O Prêmio Connected Smart Cities consiste em reconhecer e premiar 
negócios inovadores que colaborem para que as cidades possam alcançar 
o patamar de ser uma cidade inteligente. São duas categorias: Negócios 
Pré-Operacionais, aqueles que ainda não atingiram o break even, ou 
seja, estão sendo fi nanciados por investimentos e não pelo resultado 
das receitas e lucros gerados; e Negócios em Operação, produtos ou 
serviços que já tenham gerado receita para suas empresas e que estão 
plenamente disponíveis no mercado. O Prêmio aceita a participação de 
qualquer pessoa jurídica com sede no Brasil, que apresente um negócio 
inovador que contribua com a resolução de problemas das cidades, de 
maneira a torná-las inteligentes. Saiba mais em (www.connectedsmar-
tcities.com.br).

G - Testador de Motel 
Milhares de currículos recebidos de todas as regiões do país desde o 
começo do mês e, agora, está chegando ao fi nal o período de inscrições 

para a vaga de Testador de Motel. O Guia de Motéis, principal vitrine 
do segmento, que promove e divulga estabelecimentos moteleiros no 
território nacional, anuncia que os interessados podem enviar os seus 
currículos até sexta-feira (31). O trabalho em si é avaliar motéis pelo 
Brasil inteiro.  É necessário ter mais de 18 anos, estar cursando (ou ter 
cursado) faculdade de Hotelaria, Turismo, Administração ou Marketing. 
A vaga é para ambos os sexos. Para se candidatar acesse: (www.guia-
demoteis.com.br/vagas/testador-de-motel/).
Saiba mais em www.guiademoteis.com.br. 

H - Crianças na Era Digital
O seminário “Crianças e adolescentes na era digital: perspectivas para 
as políticas públicas” será realizado na terça-feira (4), às 9h30, na sede 
do NIC.br. O evento trará experiências internacionais relacionadas à 
produção de conhecimento sobre crianças e adolescentes on-line e sobre 
como as políticas públicas incorporam essa temática. Com a participa-
ção de especialistas como a professora Sonia Livingstone, da London 
School of Economics, o seminário é realizado pelo Núcleo de Informação 
e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e o Comitê Gestor da Internet 
no Brasil, em conjunto com o Unicef e a SaferNet, e apoio do Instituto 
Alana. Transmissão (www.youtube.com/user/NICbrvideos). Inscrições 
gratuitas no site (http://cetic.br/seminario-crianca-adolescentes). 

I - Jovens Sarados
Neste fi m de semana, de sexta-feira (31) a domingo (2), a Canção Nova, 
em Cachoeira Paulista, terá a visita de 15 mil pessoas  durante o Acam-
pamento Jovens Sarados, com o tema: “A vinda do Senhor é iminente”. O 
evento é gratuito e traz uma proposta à juventude de praticar exercícios 
espirituais na busca pela santidade, por um coração “sarado”. Haverá 
palestras, adoração ao Santíssimo Sacramento, missas e show no sába-
do, com o Frei Gilson, Irmão Carmelita Mensageiro do Espírito Santo. 
Participação dos padres da Canção Nova: Roger Luis, Ivan Paixão, José 
Augusto e Edmilson Lopes. Programação no link (eventos.cancaonova.
com/edicao/acampamento-jovens-sarados-7/).

J - Abertura de uma Empresa 
Os procedimentos para abrir uma empresa são específi cos e podem 
confundir a busca por conhecimento qualifi cado para realizar este desejo 
da segurança fi nanceira e até de obter uma renda extra, se torna uma 
vantagem. O Senac abriu inscrições para o curso ‘Fique Legal’, que será 
ministrado nas unidades 24 de Maio e Francisco Matarazzo. Com curta 
duração e uma estrutura curricular que abrange todas as informações 
necessárias para a legalização da atividade empresarial, o conteúdo das 
aulas aborda três temas: Organização Societária, Registro Empresarial 
e Tributação. O curso oferece a possibilidade de se certifi car sobre a 
constituição de uma empresa, direitos e responsabilidades, registros 
obrigatórios, formas de tributação, além de planejamento estratégico e 
fi nanceiro. Saiba mais em (www.sp.senav.br).

A - Apneia do Sono
O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) 

(WSOP), o mais prestigiado e famoso evento de Poker do mundo. Essa
linha será produzida com a mesma matéria-prima e qualidade utilizada
para a fabricação dos baralhos no torneio A Copag que faz parte da

As autoridades sanitárias de 
Hong Kong anunciaram ontem 
(28) a suspensão de parte do 
embargo à carne e derivados 
de frigorífi cos brasileiros. A 
limitação, agora, se restringe 
aos produtos oriundos dos 21 
frigorífi cos que são alvo de in-
vestigação na Operação Carne 
Fraca, que apura irregularida-
des na produção e fi scalização 
do setor. Hong Kong integrava 
o grupo de países que proibi-
ram totalmente a entrada da 
carne brasileira. 

Em nota, o governo do ter-
ritório semiautônomo chinês 
diz que a suspensão parcial 
do embargo foi uma resposta 
às informações prestadas 
pelas autoridades brasileiras 
reafi rmando a segurança e 
o rígido controle do sistema 
de produção alimentar. O 
governo brasileiro comentou 
o anúncio em nota da Secre-
taria Especial de Comunica-
ção Social da Presidência da 

A limitação, agora, se restringe aos produtos dos 21 frigorífi cos 

que são alvo de investigação.

Os dados, já encaminhados 
à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), in-

dicam que o principal impacto 
positivo foi motivado pelo reco-
nhecimento contábil referente à 
Rede Básica Sistemas Existentes 
(RBSE – ativos de transmissão 
antes de 2000), cujo efeito líquido 
– descontados os impostos – atin-
giu R$ 18,876 bilhões.

Segundo o balanço encami-
nhado à CVM, os principais 
impactos negativos em 2016 
foram referentes aos prejuízos 
das empresas de distribuição, 
que totalizaram R$ 6,985 
bilhões. Também causaram 
impacto negativo as provisões 
referentes ao valor recuperável 
dos ativos a preços de mercado 

Mais de 1.700 km de linhas de transmissão foram agregados ao 

Sistema  Interligado Nacional.

Infl ação da 
construção 
civil caiu

em março
O Índice Nacional de Custo 

da Construção –M (INCC-M) 
registrou infl ação de 0,36% 
em março, abaixo do resul-
tado de fevereiro (0,53%). 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o custo da 
construção civil teve um au-
mento acumulado de 5,87% 
em 12 meses.

Em março, a maior alta de 
preços foi observada pela 
mão de obra, com uma infl a-
ção de 0,45%. Entre os com-
ponentes da mão de obra, as 
taxas de infl ação foram as 
seguintes: auxiliar (0,47%), 
especializado (0,44%) e 
técnico (0,43%).

Já o custo relativo a ma-
teriais, equipamentos e 
serviços teve uma variação 
de preços de 0,26%. A prin-
cipal alta de custo foi ob-
servada nos equipamentos 
para transporte de pessoas 
(1,37%) (ABr).

O percentual de famílias com dívidas ou 
contas em atraso chegou a 23,7% em março, 
segundo dados da Pesquisa Nacional de En-
dividamento e Inadimplência do Consumidor, 
divulgada ontem (28), no Rio de Janeiro, pela 
Confederação Nacional do Comércio (CNC). 
A taxa é superior aos 23% de fevereiro deste 
ano e aos 23,5% de março do ano passado. 
As famílias que não terão condições de pagar 
as contas também aumentaram, chegando a 
9,9%. Em fevereiro, eram 9,8% e, em março 

de 2016, 8,3%.
O percentual de famílias com dívidas (em 

atraso ou não) atingiu 57,9% em março. Apesar 
de fi car acima dos 56,2% de fevereiro deste ano, 
a parcela de endividados fi cou abaixo dos 60,3% 
de março do ano passado. A maior parte das 
dívidas (76,6%) é de cartão de crédito. Também 
são fontes importantes de dívidas os carnês 
(15,1%), fi nanciamentos de carro (10,2%), 
crédito pessoal (9,7%) e fi nanciamento de casa 
(8,3%) (ABr).

Em busca de geração de liquidez para o 
plano de previdência privada dos funcionários 
da Petrobras, a Petros concluiu a operação de 
desinvestimento do fundo na Iguatemi Empresa 
de Shopping Center. A operação envolve R$ 
567,680 milhões. Segundo nota divulgada ontem 
(28), a operação foi realizada em leilão na Bolsa 
de Valores de São Paulo (Bovespa). Nela, foram 
colocados à venda 10,2% da participação acio-
nária que a Petros detinha da Iguatemi.

“A efetivação da venda das 18.021.602 ações 

ordinárias por R$ 567,680 milhões gera liquidez 
principalmente para o Plano Petros do Sistema 
Petrobras, de benefício defi nido, que concen-
trava cerca de 75% dos papéis”, diz a nota. O 
comunicado ressalta ainda que “o resultado 
fi nal do certame foi de R$ 31,50 por ação, valor 
10,5% superior à cotação média de R$ 28,50 dos 
últimos 12 meses e 28,2% maior do que o preço 
do papel há um ano (R$ 24,57). O valor de venda 
também superou a média do preço da ação nos 
últimos 60 pregões (R$ 30,4)” (ABr).
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Eletrobras tem lucro de R$ 3,4 bilhões, 
após quatro anos de prejuízos

A Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) fechou 2016 com lucro líquido de R$ 3,4 bilhões, revertendo 
quatro anos consecutivos de resultados negativos e um prejuízo de R$ 14,4 bilhões em 2015

de construção), no total de R$ 
1,350 bilhão.

No último trimestre do ano, 
a estatal fechou com receita 
operacional líquida de R$ 12,2 
bilhões, resultado  cerca de 55% 
maior do que o de igual período 
de 2015. Em 2016, a Eletrobras 
agregou 1.465 megawatts (MW) 
a seu parque gerador e ampliou 
e somou ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN) mais de 1.766 
quilômetros de linhas de trans-
missão. Por outro lado, em 2016 
o Ebitda da companhia (lucro 
operacional de caixa antes da 
incidência de juros, impostos, 
depreciação e amortização) foi 
de R$ 3,496 bilhões. Em 2015, 
este resultado havia sido negati-
vo em R$ 10,7 bilhões (ABr).

(impairment), somando R$ 
2,886 bilhões, além do con-

trato oneroso relativo à Usina 
Nuclear de Angra 3 (em fase 

Carne Fraca: Hong Kong 
suspende embargo

República: “com essa medida, 
todos os grandes mercados 
para exportações de carnes 
brasileiras encontram-se no-
vamente reabertos”.

“Trata-se de uma vitória 
para o setor agroexportador 
brasileiro e um resultado im-
portante logrado pelos esforços 

conjuntos do Ministério da 
Agricultura, do Itamaraty e 
do Consulado-Geral do Brasil 
em Hong Kong”, diz a nota. 
Na semana passada Hong 
Kong recolheu do mercado 
os produtos oriundos dos 21 
frigorífi cos investigados na 
operação (ABr).

Petros vende participação em 
empresa de shopping

Número de inadimplentes
cresce no país
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Direitos autorais
como incentivo à

criatividade e à cultura

A exigência de 

originalidade visa a 

valorizar a inteligência 

humana

Há poucos dias o STJ 
(Superior Tribunal de 
Justiça) decidiu ação 

em que uma professora enten-
deu que a universidade teria 
plagiado sua Dissertação de 
Mestrado, que versava sobre a 
história literária dos vampiros, 
ao criar um curso de pós-gra-
duação sobre o mesmo tema e 
indicando igual bibliografi a. 

O Tribunal não admitiu a 
ocorrência de plágio porque 
a proteção legal dos autores 
se dá no tocante à forma de 
exteriorização, ou seja, à 
maneira como os criadores 
se expressam, e não quanto 
à ideia desenvolvida na obra. 
Assim, o curso oferecido pela 
universidade poderia até tra-
tar de assunto idêntico ao da 
Dissertação, mas apresentaria 
forma distinta da usada pela 
professora. 

Esse caso mostra um im-
portante aspecto dos direitos 
autorais, que é a missão de 
servir como estímulo à criati-
vidade e à cultura. Se um autor 
tivesse exclusividade sobre as 
informações e ideias expostas 
na obra, ao invés de a proteção 
legal ser útil à sociedade, ela 
seguiria caminho contrário e 
difi cultaria a valorização do 
talento humano. 

Eventual proteção à ideia 
contida na obra implicaria, por 
exemplo, somente o primeiro 
pintor que fez um quadro 
mostrando fl ores ser titular 
de direitos autorais. Isso seria 
verdadeiro desencorajamento 
à atividade artística. A legisla-
ção tem função de defender 

os criadores, que precisam e 
merecem garantir seus ganhos, 
mas a proteção não deve ser 
feita exageradamente. 

Há dois aspectos relevantes 
para a aplicação da lei: os 
direitos autorais não existem 
somente para os criadores 
talentosos e uma obra não 
precisa ser totalmente inova-
dora para receber proteção, 
bastando ter alguma originali-
dade, não sendo apenas cópia 
de outra.

Com relação ao mérito do 
autor não há razão para o 
direito ingressar nessa seara. 
Se a qualidade da obra fosse 
requisito para que esta en-
trasse na esfera autoral, duas 
perguntas surgiriam: O que é 
mérito? A quem cabe avaliar a 
qualidade da obra? Trata-se de 
assunto ligado ao mercado, e 
não ao direito.

A exigência de originali-
dade visa a valorizar a inteli-
gência humana, porém sem 
restringi-la tanto que acabaria 
benefi ciando poucas pessoas. 
Veda-se o aproveitamento 
de obra alheia como própria, 
o mero plágio, mas recebe 
acolhida o trabalho intelectual 
mesmo que pouco expressivo. 
O objetivo é defender os au-
tores e estimular a produção 
intelectual. 

A decisão do STJ reforça 
um importante conceito para 
os autores e para o país, pois 
realça a função das artes e da 
cultura como propiciadoras de 
bem estar. A forma pela qual 
um autor expressa sua criati-
vidade é exclusiva e protegida; 
a ideia que a gerou é de todos, 
é do ser humano.         

(*) - É professor do curso de Direito 
na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, campus Campinas.

Marco Antonio dos Anjos (*)

Envelhecimento 
é motivo para 
reformar 
Previdência

O presidente do Instituto de 
Ensino e Pesquisa (Insper), 
Marcos Lisboa, destacou há 
pouco que o principal motivo 
para a reforma da Previdência 
é o envelhecimento populacio-
nal. “Cada brasileiro vai ter que 
produzir mais porque a relação 
entre trabalhadores e aposen-
tados vai ser de dois para um 
daqui a 15 anos. É um País que 
está fi cando velho antes de fi car 
rico”, disse o pesquisador.

Ele foi o primeiro convidado 
a expor seus pontos de vista na 
audiência pública da comissão 
especial da Câmara dos Depu-
tados que analisa a reforma da 
Previdência. Lisboa afi rmou, 
porém, que a produtividade 
do trabalhador brasileiro não 
aumenta há 40 anos. Segundo 
ele, a população acima de 65 
anos vai aumentar 262% até 
2060. “Pessoas com 80 anos ou 
mais serão dez vezes mais.”

Marcos Lisboa chamou de dis-
torção o fato de que os grupos 
que têm renda maior se apo-
sentam mais cedo por tempo de 
contribuição. Já os mais pobres, 
segundo ele, se aposentam por 
idade. O economista disse ainda 
que é importante observar a 
trajetória do gasto com Previ-
dência, que é crescente. “Em 
2036, todo o gasto público será 
para pagar Previdência se nada 
for feito.”

Para ele, a melhora dos in-
dicadores de juros e infl ação 
nos últimos meses pode ser 
revertida caso a reforma não 
seja aprovada (Ag.Câmara).

A matéria está sendo 
apreciada pelo Senado e 
prevê hipóteses de puni-

ções a autoridades públicas que 
cometerem abuso.

Para Rodrigo Maia, é im-
portante que a procuradoria 
apresente sugestões para 
debater o tema. “É bom que 
venha deles também uma ideia 
para que não fi que parecendo 
um tema que vai ser debatido 
contra ou a favor de alguém”, 
destacou. Segundo Rodrigo 
Janot, o objetivo do encontro 
foi apresentar sugestões para 
que o debate seja aprofundado. 
Ele destacou que a proposta 
não benefi cia nenhum agen-
te público. “Nós do serviço 
público que trabalhamos de 
forma responsável não temos 
medo de uma lei de abuso de 
autoridade”, garantiu. 

Rodrigo Janot e Rodrigo Maia se reuniram antes de encontrarem 

o presidente do Senado, Eunício Oliveira.

O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, reafi rmou ontem 
(28) que o texto em discussão 
na Casa que regulamenta a 
terceirização será pautado 
para votação em plenário assim 
que estiver pronto. O projeto 
seguirá o rito de tramitação 
regular. O relator do projeto, 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
ainda deve apresentar o rela-
tório, que precisa ser aprovado 
em comissão antes de seguir 
para plenário. “Se ele não for 
para a [Comissão] Agenda 
Brasil, eu encaminharei para 
a CCJ para que se pronuncie. 
Ele vem a plenário e vou dar 
o rito normal do projeto. Não 
tenho nenhuma intenção de, 
ao receber o relatório, não dar 
o rito normal que essa matéria 
tem”, disse.

Na última quarta-feira (22), 
a Câmara aprovou projeto 
que trata da terceirização e o 
texto foi encaminhado para 
sanção presidencial. Entre os 
pontos que constam no texto 
aprovado está a responsabili-
dade subsidiária da empresa 
contratante em relação à 
terceirizada. Com isso, os 
bens da empresa contratante 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

O senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) propôs ontem (28), 
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado, a realização 
de um amplo diagnóstico sobre 
a funcionalidade do Sistema Tri-
butário Nacional. Para ele, essa 
análise deverá levar em conta 
a complexidade e a qualidade 
da legislação vigente, os custos 
de conformidade à normati-
zação tributária, a qualidade 
dos tributos, a carga tributária 
como um todo, o equilíbrio 
federativo, as renúncias fi cais, 
a harmonização normativa, a 
redução das desigualdades re-
gionais e a compatibilidade com 
a legislação de outros países ou 
blocos econômicos com os quais 
o Brasil tenha acordo.

Para esse diagnóstico dos 
“grandes gargalos e problemas 
do sistema tributário nacional”, 
Ferraço sugeriu a realização 
de audiências públicas. Devem 
ser convidados os economistas 
Bernardo Appy e José Roberto 
Afonso; o presidente da CNI, Ro-
bson Andrade; o representante 
do Grupo de Estudos Tributários 
Aplicados, Roberto Quiroga 
Mosquera; o advogado tributa-
rista Hamilton Dias de Souza; o 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles; e o secretário da 

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES).

Projeto que torna obrigató-
ria a separação das vias locais 
urbanas das rodovias federais 
foi aprovado ontem (28), na 
Comissão de Serviços de Infra-
estrutura do Senado. O projeto 
do senador Flexa Ribeiro (PS-
DB-PA), foi aprovado na forma 
de um substitutivo e prevê a 
construção de vias de trânsito 
rápido paralelamente às vias 
locais de tráfego urbano para 
diminuir acidentes de trânsito 
e atropelamentos. 

De acordo com o autor, nos 
países desenvolvidos, o trânsito 
local é segregado das vias de 
trânsito rápido por meio de vias 
paralelas ou túneis e viadutos. O 
relator, senador Lasier Martins 
(PDT-RS), reconheceu o mé-
rito da proposta, mas afi rmou 
que, na maioria dos casos, as 
rodovias foram implantadas 
antes das vias locais, que se 
instalaram em confl ito com as 
vias de trânsito rápido por falha 
no planejamento municipal.

Lasier Martins propôs um 
substitutivo para impor dire-
trizes aos estados e municípios, 
além da União, para que futu-
ros loteamentos não ocupem 

indevidamente as margens das 
rodovias do Sistema Nacional 
de Viação. Para Flexa Ribeiro, 
o projeto é extremamente ne-
cessário para proteger vidas 
humanas. “Uma rodovia que 
está lamentavelmente nos jor-
nais nacionais com problema 
de atoleiro, com km de carretas 
paralisadas, que é a Santarém-
Cuiabá, a BR 163. Hoje estão 
passando quase 5 mil carretas 
diárias e [isso] não foi projetado 
pelo DNIT, pelo Ministério do 
Transporte,n as vias laterais, 
nas zonas urbanas”, afi rmou.

Flexa também se disse preo-
cupado com a emenda de Lasier 
segundo a qual a separação das 
vias deve priorizar os contornos, 
anéis, arcos viários, rodovias pe-
rimetrais ou variantes, sempre 
que for técnica e economica-
mente viável. “Economicamente 
não será nunca num estado 
como o Pará, numa via como 
a BR 163”, afi rmou Flexa, que 
pediu a retirada do termo “eco-
nomicamente viável”. Lasier por 
fi m acatou a sugestão de Flexa, 
retirando a expressão “sempre 
que for técnica e economica-
mente viável” (Ag.Senado).

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) observa que rodovias foram 

construídas sem preocupação com mobilidade e segurança.
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Geraldo Magela/Ag.Senado

Janot apresenta ao Congresso 
anteprojeto sobre abuso de autoridade
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontrou ontem (28) com o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para debater sugestões do Ministério Público 
para um anteprojeto sobre abuso de autoridade

posta em análise no Senado 
pode permitir que um acusado 
peça a punição de um magis-
trado de primeira instância, 
caso este réu seja inocentado 
em instância superior em razão 
de uma interpretação diversa 
da lei. “No nosso projeto não 
consta crime de hermenêutica”, 
informou Janot.

Rodrigo Janot afi rmou tam-
bém que discutiu com os 
presidentes da Câmara e do 
Senado o projeto de combate 
à corrupção aprovado pela Câ-
mara em novembro e que deve 
ser encaminhado ao Senado 
nos próximos dias. Ele avaliou 
a receptividade de Rodrigo Maia 
e de Eunício Oliveira como “po-
sitiva” e ressaltou a importância 
de manter a discussão aberta 
para evolução dos projetos (Ag.
Câmara).

Na avaliação de Janot, esta 
é a proposta para uma lei 
moderna, que preveja tipos de 
abuso “antigos” e tipos de abuso 
“modernos”. Ele ressaltou a 
preocupação dos autores para 
que essa lei não tenha nenhum 

traço de corporativismo. O 
procurador-geral da República 
afi rmou ainda que no projeto 
encaminhado pelo Ministério 
Público não consta o chamado 
“crime de hermenêutica”, ou 
seja, de interpretação. A pro-

Projeto de terceirização no 
Senado seguirá rito normal

somente poderão ser penhora-
dos pela Justiça se não houver 
mais bens da terceirizada para 
o pagamento da condenação 
relativa a direitos não pagos. Já 
o texto que tramita no Senado 
estabelece a responsabilidade 
solidária. Ou seja, contratante 
e terceirizada respondem ao 
mesmo tempo com seus bens 
para o pagamento da causa 
trabalhista. 

Ao ser questionado sobre 
a possibilidade de votar com 
urgência no plenário o projeto 
que defi ne os crimes de abuso 

de autoridade, Eunício disse 
que a proposta ainda está na 
CCJ e, só depois da aprovação 
no colegiado, vai discutir o 
rito que o texto seguirá no 
plenário. “Precisamos ter 
nesse momento muita calma. 
Não interfi ro no trabalho das 
comissões, apenas encaminho 
matéria para que seja deba-
tida. Cabe exclusivamente à 
CCJ tomar as providências. 
Tomadas as providências, aí 
sim vem para o plenário e a 
decisão é da presidência”, 
respondeu Eunício (ABr).

Proposto um amplo diagnóstico 
do sistema tributário nacional

Receita, Jorge Rachid. “Não se 
trata aqui de uma proposta de 
reforma tributária. Nós estamos, 
de maneira preliminar, fazendo 
um mergulho aprofundado e 
preciso acerca de todos os gar-
galos que esse sistema impõe à 
economia brasileira”.

Ferraço acolheu sugestão do 
senador Flexa Ribeiro (PSDB-
PA) de priorizar, nos estudos do 
grupo de trabalho, a regulamen-
tação os repasse de recursos 
da União para os estados em 
decorrência da desoneração 
das exportações do ICMS. Os 
dois senadores lembraram que 
o Plenário do STF, em 30 de 

novembro, julgou procedente 
ação direta de inconstitucio-
nalidade por omissão e fi xou 
prazo de 12 meses para que 
o Congresso edite lei comple-
mentar regulamentando essas 
transferências. De acordo com 
a decisão, se ainda não houver 
lei regulando a matéria quando 
esgotado o prazo, caberá ao 
TCU fi xar regras de repasse e 
calcular as cotas de cada um dos 
interessados. Ferraço observou 
que há projeto nesse sentido, de 
autoria do senador Wellington 
Fagundes (PR-MT), com rela-
tório favorável de Flexa Ribeiro 
(Ag.Senado).

Separação de vias 
locais urbanas de 
rodovias federais

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. 

Fux será relator 
de inquérito 
sobre ‘farra das 
passagens’

Brasília - Um inquérito sobre 
o escândalo que fi cou conheci-
do como “farra das passagens” 
na Câmara chegou ao STF e 
terá como relator o ministro 
Luiz Fux. O ministro Moreira 
Franco, da Secretaria-Geral da 
Presidência, é um dos 11 alvos, 
junto com mais pessoas que 
exerciam mandatos na Câmara 
entre 2007 e 2009. 

Já havia uma denúncia apre-
sentada contra eles em outra 
instância pelo crime de pecula-
to, mas, no dia 8, o juiz Marcus 
Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara 
Federal do DF, encaminhou o 
caso ao Supremo, depois de Mo-
reira Franco ter virado ministro 
e, consequentemente, ter passa-
do a contar com a prerrogativa 
de foro na Suprema Corte.

A acusação contra Moreira e 
outros ex-deputados faz parte 
do pacote de 52 denúncias 
contra 443 ex-parlamentares 
apresentadas em novembro do 
ano passado ao TRF da 1ª Região 
pelo procurador Regional da 
República, Elton Ghersel. Con-
siderando os casos de todos os 
parlamentares, as investigações 
apontaram que teriam sido gas-
tos um total de R$ 25 milhões em 
passagens aéreas para amigos 
e familiares de políticos entre 
2007 e 2009 (AE).
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Brasília - O relator do 
projeto que trata da recu-
peração fiscal dos Esta-
dos, deputado Pedro Paulo 
(PMDB-RJ), afi rmou que a 
proposta será votada hoje 
(29), no plenário da Câmara. 
O peemedebista afi rmou que 
vai apresentar sugestões ao 
texto enviado pelo Palácio 
do Planalto, mas vai manter 
a essência das contrapar-
tidas exigidas dos Estados 
em troca da suspensão do 
pagamento das dívidas com 
a União. “Vão ser medidas 
que melhoram o projeto, 
mas não descaracterizam 
a proposta do governo”, 
disse

Uma das mudanças que 
será proposta pelo relator 
vai ser permitir que os 
Estados escolham empre-
sas de outros setores para 
privatizar, e não apenas as 
que atuem na área de sane-
amento, de energia e setor 
fi nanceiro. Ele também quer 
possibilitar que os Estados 
assinem novos convênios 
quando fi car comprovada a 
economia de recursos em re-
lação ao contrato anterior.

Segundo Pedro Paulo, o 
governo já sinalizou que, se 
as contrapartidas forem reti-
radas do texto, o presidente 
Michel Temer irá vetar o pro-
jeto, assim como aconteceu 
no ano passado, quando foi 
aprovada a renegociação das 
dívidas dos Estados, mas o 
plano de recuperação fi scal, 
que foi desconfi gurado pelos 
deputados, foi barrado pelo 
Planalto.

Pelo regime proposto pelo 
governo federal, os Estados 
em calamidade fi nanceira 
terão o pagamento da dívida 
com a União suspenso por 
três anos e, em troca, terão 
de tomar uma série de me-
didas para ajustar as contas 
nesse período.

O governador do Rio de Ja-
neiro, Luiz Fernando Pezão 
(PMDB), está em Brasília 
para acompanhar a votação. 
Pela manhã, ele fez um 
corpo-a-corpo na Câmara 
com os parlamentares para 
pedir apoio à aprovação do 
projeto. O Rio é um dos Esta-
dos que passa por uma crise 
fi nanceira aguda e que seria 
benefi ciado pela proposta. 
Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais também estão com o 
mesmo problema (AE).

Balanços Patrimoniais em 31/12/2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)
Ativos Controladora Consolidado
Circulantes 2016 2015 2016 2015
Caixa e equivalentes de caixa 97 2.032 2.397 5.021
Títulos e valores mobiliários 2.582 2.522 4.495 4.233
Contas a receber - 3.459 8.997 18.679
Estoques de imóveis a comercializar - - 58.147 55.670
Impostos a recuperar 369 1.792 12.527 15.006
Outros créditos 246 30 1.978 8.865
Total dos ativos circulantes 3.294 9.835 88.541 107.474
Não Circulantes 329.733 419.109 423.510 519.684
Partes relacionadas - 396 5.164 3.232
Outros créditos - 201 139 419
Adiantamentos para futuro aumento de capital 14.471 95.019 68 -
Investimentos 315.262 322.501 50.028 48.842
Propriedades para investimento - - 367.947 465.997
Imobilizado - 412 118 558
Intangível - 580 46 636
Total dos Ativos 333.027 428.944 512.051 627.158

Passivos e Patrimônio Líquido Controladora Consolidado
 e Recursos Capitalizáveis 2016 2015 2016 2015
Circulantes
Empréstimos e financiamentos 31.569 50.613 35.418 61.344
Fornecedores - 1.626 5.909 11.493
Obrigações trabalhistas e tributárias 52 4.182 4.121 7.820
Obrigações por aquisição de imóveis - - 3.395 3.227
Contas a pagar com partes relacionadas - 5.227 - 5.227
Estrutura técnica - - 4.177 3.106
Outros contas a pagar - 596 129 6.964
Total dos passivos circulantes 31.621 62.244 53.149 99.181
Não Circulantes 109.582 108.167 232.566 245.112
Empréstimos e financiamentos 107.079 106.558 192.637 184.925
Obrigações por aquisição de imóveis - - 10.942 11.683
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 22.615 48.221
Estrutura técnica - - 1.156 -
Provisão para perda com investimentos 978 1.569 - -
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.525 40 5.216 283
Patrimônio Líquido e Recursos Capitalizáveis 191.824 258.533 191.824 258.533
Capital social 198.308 198.308 198.308 198.308
Reserva de capital 20.373 20.373 20.373 20.373
Ações em tesouraria (702) (702) (702) (702)
Reserva de lucros 5.416 40.554 5.416 40.554
Prejuízos acumulados (62.987) - (62.987) -
Total do patrimônio líquido 160.408 258.533 160.408 258.533
Recursos capitalizáveis 31.416 - 31.416 -
Patrimônio líquido e recursos capitalizáveis
 atribuídos aos:
Proprietários da controladora 191.824 258.533 191.824 258.533
Participação dos não controladores - - 34.512 24.332
Total do patrimônio líquido e recursos capitalizáveis 191.824 258.533 226.336 282.865
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 333.027 428.944 512.051 627.158

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31/12/2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)
Controladora Consolidado

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2016 2015 2016 2015
Prejuízo antes do imposto de renda e da
 contribuição social (98.125) (65.776) (104.942) (79.817)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) antes do imposto
 de renda e da contribuição social com o caixa líquido
 aplicado nas atividades operacionais:
 Depreciações e amortizações - (958) 56 (1.071)
 Ganho ou perda na venda de investimentos 16.997 2.080 16.997 8.917
 Resultado de equivalência patrimonial 60.595 36.087 (3.103) (13.005)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3.900 8.368 6.814 6.969
 Ajuste a valor justo das propriedades para investimento - - 98.686 114.561
 Imposto de renda e contribuição social diferidos - - (25.606) (33.936)
 Baixa de imobilizado, intangível e propriedades para
  investimento 992 - 2.966 -
 Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas 1.485 - 4.933 -
 Encargos financeiros sobre financiamentos 13.438 27.588 23.958 40.923
 Rendimentos de títulos e valores imobiliários 357 - 614 -
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
 Contas a receber de clientes (441) (1.485) 2.868 13.419
 Estoques a comercializar - - (2.477) (3.671)
 Adiantamento a fornecedores - (30) - (226)
 Impostos a recuperar 1.423 (914) 2.479 400
 Créditos com partes relacionadas - (895) - (873)
 Despesas antecipadas - - - 490
 Outros créditos (15) (201) 7.167 (7.063)
(Decréscimo) acréscimo em passivos:
 Fornecedores (1.626) 1.603 (5.584) 3.770
 Obrigações trabalhistas e tributárias (4.130) 1.013 847 (994)
 Obrigações por aquisições de imóveis - - (573) (2.841)
 Partes relacionadas - (9.608) - (9.659)
 Estrutura técnica - - 2.227 -
 Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas - (260) - (997)
 Outras contas a pagar (596) (6.396) (6.835) 2.675

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

 Imposto de renda e contribuição social pagos - - (4.546) (1.940)
 Juros pagos (26.173) (27.588) (36.693) (40.923)
 Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (31.919) (37.372) (19.747) (4.892)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Títulos e valores mobiliários (417) 25.586 (876) 59.925
Partes relacionadas 396 - (1.932) -
Aumento (redução) de capital em controladas (9.375) - - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - - (68) -
Baixa do investimento 12.062 - 952 -
Aquisição/construção e baixa de propriedades
 para investimento - - (1.875) (32.173)
Venda de propriedade para investimento - - 12.000 -
Acréscimo de imobilizado e intangível - (96) (18) (73)
Dividendos recebidos de controladas 19.652 29.285 965 1.900
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
 de investimento 22.318 54.775 9.148 29.579
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação (pagamento), líquido de empréstimos e
 financiamentos (18.523) (14.815) (18.214) (17.593)
Partes relacionadas (5.227) - (5.227) -
Participação dos não controladores - - - (5.258)
Dividendos pagos - (2.007) - (2.007)
Recursos capitalizáveis 31.416 - 31.416 -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
 de financiamento 7.666 (16.822) 7.975 (24.858)
Aumento (Redução) Líquido(A) de Caixa e
 Equivalentes de Caixa (1.935) 581 (2.624) (171)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício 2.032 1.451 5.021 5.192
No fim do exercício 97 2.032 2.397 5.021
Aumento (Redução) Líquido(A) de Caixa e
 Equivalentes de Caixa (1.935) 581 (2.624) (171)

Demonstrações do Resultado Abrangente Exercícios Findos 31/12/2016 e 2015
(Em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Prejuízo Líquido do Exercício (98.125) (65.776) (104.942) (79.817)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado Abrangente Total do Exercício (98.125) (65.776) (104.942) (79.817)
Atribuível aos: Controladores (98.125) (65.776)
Não controladores (6.817) (14.041)

(104.942) (79.817)

Demonstrações do Resultado - Exercícios Findos em 31/12/2016 e de 2015
(Em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Receita Operacional Líquida 2.110 3.836 41.631 36.821
Custo dos Imóveis Vendidos e dos Serviços 

Prestados - - (11.151) (10.403)
Lucro Bruto 2.110 3.836 30.480 26.418
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas gerais, administrativas e comerciais (15.553) (11.673) (27.482) (12.490)
Resultado de equivalência patrimonial (60.595) (36.087) 3.103 13.005
Resultado na venda e outras operações com 

controladas (14.766) - (12.044) -
Ajuste a valor justo de propriedades para investimento - - (98.686) (114.561)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 5.890 (8.162) 6.345 (1.799)
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Resultado 

Financeiro (82.914) (52.086) (98.284) (89.427)
Resultado Financeiro: Despesas financeiras (15.753) (18.655) (28.070) (29.765)
Receitas financeiras 542 4.965 1.203 7.239
Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social (98.125) (65.776) (125.151) (111.953)
Imposto de renda e contribuição social - correntes - - (5.397) (1.800)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos - - 25.606 33.936
Prejuízo Líquido do Exercício (98.125) (65.776) (104.942) (79.817)
Atribuível aos: Controladores (98.125) (65.776)
Não controladores (6.817) (14.041)

(104.942) (79.817)

REP Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário S.A. e Controladas
CNPJ nº 08.572.741/0001-59
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à vossa apreciação os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31/12/2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)
Reservas de lucros Atribuível a Participação Total do

Capital Reserva Ações em Retenção Prejuízos Sub Recursos proprietários dos não patrimônio
social de capital tesouraria Legal de lucros acumulados total capitalizáveis da controladora controladores líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2014 198.822 20.373 (702) 5.416 98.907 - 322.816 - 322.816 42.415 365.231
Redução de capital (514) - - - - - (514) - (514) (4.042) (4.556)
Reversão de dividendos de exercícios anteriores - - - - 2.007 - 2.007 - 2.007 - 2.007
Prejuízo do exercício - - - - - - - - - (14.041) (14.041)
Absorção de prezuízos acumulados - - - - (65.776) - (65.776) - (65.776) - (65.776)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 198.308 20.373 (702) 5.416 35.138 - 258.533 - 258.533 24.332 282.865
Recursos capitalizáveis - - - - - - - 31.416 31.416 - 31.416
Resultado de transações com sócios - - - - - - - - - 16.997 16.997
Prejuízo do exercício - - - - - (98.125) (98.125) - (98.125) (6.817) (104.942)
Absorção de prezuízos acumulados - - - - (35.138) 35.138 - - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 198.308 20.373 (702) 5.416 - (62.987) 160.408 31.416 191.824 34.512 226.336

As demonstrações financeiras auditadas encontram-se disponíveis 
a sede da Companhia e no site http://www.grupoldi.com.br/relacao

A Diretoria
Contador: Ricardo Buturi CRC 1SP267999/O-5

Recuperação 
fi scal dos 

Estados será 
votada hoje
na Câmara

Deputado Pedro Paulo

(PMDB-RJ).

Divulgação

Data, Hora e Local de Realização: No dia 30 de Julho de 2015, às 11 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Paulista, nº 1009, Conjunto 2009, 20º andar, CEP: 01311-100. Presença e Convocação: ASTC
Sistemas de Automação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídi-
cas do Ministério da Fazenda sob nº 01.633.065/0001-37, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(JUCESP) sob NIRE nº 35.214.211.559, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda
Joaquim Eugênio de Lima, nº 598, conjunto 124, CEP: 01403-000, e GROWTH - Participações e Investimentos
S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
sob nº 22.960.714/0001-84, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE nº
35.300.480.309, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1009, Conjunto
2009, 20º andar, CEP: 01311-100, ambas neste ato representada na forma de seu estatuto social, pelo Sr. João
Ronco Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG sob nº 6.035.096 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o nº 935.432.718-49, residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana,
nº 725, apartamento 101, Paraíso, CEP: 04004-002, na qualidade de subscritoras do capital social da Companhia ora
constituída, conforme conferência das assinaturas apostas na Lista de Presença e nos boletins de subscrição.
Composição da Mesa: Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. João Ronco Junior, que convidou o Sr. Antonio
Aparecido Teixeira, para secretariá-lo. Ordem do Dia: Deliberar sobre: a) Constituição de uma Sociedade Anônima de
capital fechado sob a denominação Wimob Services Comunicações S/A; b) Aprovação do Estatuto Social da Com-
panhia; c) Subscrição e integralização do capital social, e d) Eleição, nomeação e remuneração dos membros da
Diretoria; Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas
deliberam, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições: a) Aprovar a Constituição
da Sociedade Anônima de capital fechado, sob denominação de Wimob Services Comunicações S/A. b) Consequen-
temente, aprovar o Estatuto Social o qual passa a fazer parte integrante desta Ata na forma de Anexo I. c) Após
aprovação do Estatuto, procedeu a subscrição do capital social e a integralização do mesmo, conforme segue:
Nome: GROWTH - Participações e Investimentos S/A, Ações Subscritas: 77.000, Valor do Capital Social (R$):
77.000,00, % do Capital Social: 77, Valor Integralizado do Capital Social (R$): 7.700,00, % Integralizado do Ca-
pital Social: 7,7; Nome: ASTC Sistemas de Automação Ltda., Ações Subscritas: 23.000, Valor do Capital Social
(R$): 23.000,00, % do Capital Social: 23, Valor Integralizado do Capital Social (R$): 2.300,00, % Integralizado do
Capital Social: 2,3; Total: Ações Subscritas: 100.000, Valor do Capital Social (R$): 100.000,00, % do Capital
Social: 100, Valor Integralizado do Capital Social (R$): 10.000,00, % Integralizado do Capital Social: 10. d) Em
seguida, decidem proceder à eleição dos 2 (dois) membros da Diretoria, com mandato de 1 (um) ano, conforme
estabelecido na Cláusula 14º do Estatuto Social ora aprovado. Após apreciação e debate, foram eleitos, por unani-
midade, o Sr. João Ronco Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG sob nº
6.035.096 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 935.432.718-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de
São Paulo, na Rua Sampaio Viana, nº 725, apartamento 101, Paraíso, CEP: 04004-002, para ocupar o cargo de
Diretor Presidente (Presidente), e a Sra. Denise Maria dos Santos Ronco, brasileira, casada, empresária, portadora
da cédula de identidade RG nº 11.434.103-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 044.323.788-32, residente e
domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. Sampaio Viana, nº 725, Apartamento 101, Paraíso, CEP
04004-002, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica (Diretora). d.i) Os membros da Diretoria ora
eleitos serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura do termo de posse no livro, na forma do artigo 149
da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. d.ii) Os Diretores ora eleitos declararam, para todos os fins e direitos, que não se
encontram, incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil nem se
enquadram nas hipóteses de inelegibilidade para o cargo, previstas no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. d.iii)
Em seguida foi deliberado que os integrantes da Diretoria poderão receber uma remuneração pelas funções desem-
penhadas de acordo com a deliberação dos acionistas que representem a totalidade do capital social. Encerramento:
Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada
pelos presentes. (aa) João Ronco Junior, Presidente; Antônio Aparecido Teixeira, Secretário; GROWTH-Participa-
ções e Investimentos S/A. e ASTC Sistemas de Automação Ltda., representada neste ato por João Ronco Junior;
Maria dos Santos Ronco, Diretora, e João Ronco Junior, Diretor Presidente. São Paulo, 30 de Julho de 2015. Mesa
Dirigente: João Ronco Junior - Presidente, Antonio Aparecido Teixeira - Secretário. Acionistas Presentes:
GROWTH-Participações e Investimentos S/A., ASTC Sistema de Automação Ltda. João Ronco Junior. Diretoria
Eleita: Denise Maria dos Santos Ronco - Diretora, João Ronco Junior - Presidente. Advogada responsável: Angélica
Pim Augusto - OAB/SP nº 338.362. Testemunhas: Patrícia Silva Mota - RG. 12.566.678-03 SSP/BA, Filipe Martiena
Teixeira - RG.: 28.301.967-0 SSP/SP. JUCESP sob o NIRE nº 3530048143-7 em 26.08.2015. Flávia Regina Britto -
Secretária Geral em Exercício. Anexo I. Estatuto Social Wimob Services Comunicações S/A. I - Da Denominação.
Cláusula 1ª: Wimob Services Comunicações S/A. é uma sociedade anônima, regida por este Estatuto Social e pelas
disposições legais aplicáveis. II - Da Sede e Foro. Cláusula 2ª: A Companhia tem sua sede e foro nesta capital do
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1009, Conjunto 2009, 20º andar, CEP: 01311-100. Parágrafo único -
A Companhia poderá abrir ou fechar subsidiárias, filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional
e no exterior por decisão dos acionistas que representem a totalidade do capital social. III - Do Objeto Social.
Cláusula 3ª: O objeto social da Companhia é atividades de gestão e venda de espaços para publicidade através da
internet e outros meios de comunicação. IV - Da Duração. Cláusula 4ª: O prazo de duração da companhia é por tempo
indeterminado. V- Do Capital Social e Ações. Cláusula 5ª: O capital social subscrito é de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), constituído de 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, cada uma com direito a um voto. O capital
integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o saldo remanescente no importe total
de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a ser integralizado, em moeda corrente nacional, até 31 de dezembro de 2016.
Todas as ações foram emitidas sem valor nominal, no valor unitário de emissão de R$ 1,00 (um real) cada. Parágrafo
único - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas
deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. Cláusula 6ª: A propriedade das ações será comprovada
pela inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer
acionista, a Companhia emitirá certificados de ações. Os certificados de ações, que poderão ser agrupadas em
títulos múltiplos, quando emitidos, serão assinados por 2 (dois) Diretores da Companhia. Cláusula 7ª: As ações que
constituem o capital social poderão ser empenhadas ou de qualquer outra forma gravadas com ônus somente medi-
ante anuência dos acionistas que representem a totalidade do capital social, exigência esta que não constitui emba-
raço a circulação das ações nominativas, nos termos da Cláusula 36 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. VI - Da Assem-
bleia Geral de Acionistas: Cláusula 8ª: As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez
por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam
discutidos os assuntos previstos em lei. Cláusula 9ª: As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sem-
pre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto
Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas. Cláusula 10: As Assembleias Gerais de Aci-
onistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas pelo Diretor Presidente ou por qualquer acionista e presi-
didas pelo acionista indicado entre os presentes que, por sua vez, deverá indicar, também dentre os presentes, o
Secretário. Cláusula 11: É expressamente vedada a criação de partes beneficiárias na Companhia. VII - Da Adminis-
tração da Companhia. Cláusula 12: A Companhia será administrada por uma Diretoria. VIII - Da Diretoria. Cláusula
13: A Diretoria terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensa-

WIMOB SERVICES COMUNICAÇÕES S/AWIMOB SERVICES COMUNICAÇÕES S/AWIMOB SERVICES COMUNICAÇÕES S/AWIMOB SERVICES COMUNICAÇÕES S/AWIMOB SERVICES COMUNICAÇÕES S/A
(Em Constituição)

Ata de Constituição de Sociedade Anônima (S/A), Realizada em 30 de Julho de 2015.
dos de oferecer garantia para o exercício de suas funções. Parágrafo Primeiro: Os membros da Diretoria tomarão
posse mediante a assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até
a posse de seus sucessores. Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remune-
ração total dos membros da Diretoria, cabendo a esta deliberar sobre a sua distribuição a seus membros. Cláusula
14: A Diretoria será composta por 2 (dois) Diretores, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas,
e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo 1 (um) deles
Diretor Presidente e outro Diretor sem designação específica. Parágrafo Primeiro: No caso de vacância de cargo
da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela primeira Assembleia Geral de Acionistas que vier a ser
realizada. Caso haja vacância de todos os cargos da Diretoria, deverá ser observado o procedimento disposto no
artigo 150, § 2º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. Cláusula 15: Cabe à Diretoria deliberar sobre todas as matérias que
não forem de competência privativa da Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro: Compete privativamente ao Diretor
Presidente: (i) presidir as reuniões da Diretoria; (ii) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Dire-
tores, e (iii) zelar pela execução das deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria. Parágrafo Segundo: Os Dire-
tores sem designação específica exercerão as atribuições que lhes forem determinadas pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Terceiro: A alienação ou a oneração de bens do ativo permanente da Companhia dependerá do voto
favorável da totalidade dos acionistas em Assembleia Geral que, na forma do Artigo 9º deste Estatuto Social, deverá
ser convocada para deliberar a respeito de tal matéria. Cláusula 16: É atribuição dos Diretores, ou do procurador, a
prática de todos os atos convenientes ou necessários à administração da Companhia, com exceção dos indicados
na Cláusula 17 deste Estatuto Social, contando com os poderes necessários para: (i) representação ativa, passiva
e extrajudicial da Companhia, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades Federais, Estaduais e
Municipais, bem como autarquias, empresas de economia mista e entidades de alguma forma vinculadas ao Poder
Público; (ii) administração, orientação e direção da Companhia, incluindo a aquisição, venda, permuta ou alienação,
por quaisquer meios, dos bens da Companhia, fixando os seus respectivos preços, termos e condições, e (iii) assi-
natura de quaisquer documentos, mesmo aqueles que resultem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia,
incluindo escrituras, confissão de dívida, letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros, objeto das
disposições do Parágrafo Primeiro, a seguir. Parágrafo Primeiro: Todos os documentos firmados em nome da Com-
panhia deverão, necessariamente, conter a assinatura dos Diretores, conjuntamente, ou de procurador devidamente
constituído com poderes específicos, conjuntamente com um dos Diretores ou procuradores deste. Parágrafo Se-
gundo: As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser conferidas pelos Diretores, nas quais constarão
expressamente os poderes outorgados e não poderão ter prazo de validade superior a 1 (um) ano, com exceção das
procurações outorgadas para fins judiciais, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado a advogado devi-
damente qualificado. Parágrafo Terceiro: A razão social somente poderá ser usada em atos ou negócios relaciona-
dos com o objetivo social, ficando expressamente proibido o seu uso em fianças, avais, ou quaisquer outras garan-
tias em favor de terceiros, que serão considerados nulos e sem efeito em relação à Companhia. Cláusula 17: A
prática de qualquer dos seguintes atos requer a aprovação prévia e expressa dos acionistas que representem a
totalidade do capital social, sendo que essa autorização poderá ser concedida por carta, fax, correspondência ele-
trônica através da rede mundial de computadores (e-mail), ou mediante autorização de administrador devidamente
habilitado pelos Acionistas: (i) quaisquer atos ou operações não relacionadas ao objeto social da Companhia; (ii)
incorporação, fusão, cisão, dissolução ou liquidação da Companhia; (iii) aumento do capital social, com exceção dos
aumentos necessários devido à imposição legal, observados, dentre as disposições legais em vigor, os termos do
artigo 170, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. Cláusula 18: São expressamente vedados, sendo nulos e
inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem
em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais,
endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela
Assembleia Geral de Acionistas. Cláusula 19: As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Dire-
tores, sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de voto dos presen-
tes. IX - Do Conselho Fiscal. Cláusula 20: O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em
que for convocado mediante deliberação dos acionistas, conforme previsto em lei. Cláusula 21: O Conselho Fis-
cal, quando instalado, será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros e por igual número
de suplentes, eleitos pele Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e
prazos de mandato previstos em lei. Parágrafo Único: A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será
estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. X - Do Exercício Social, Balanço e Resultados.
Cláusula 22: O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião
em que o balanço e as demais demonstrações financeiras da Companhia deverão ser preparados. Parágrafo
Primeiro: Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a consti-
tuição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. Parágrafo Segundo: Os
acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do exercício. Parágrafo Terceiro: O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a
destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. Parágrafo Quar-
to: A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para aten-
der a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso
distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Parágrafo Quinto: Observa-
das as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da Diretoria,
juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Parágrafo Sexto:
A Companhia poderá, por decisão unânime dos acionistas, distribuir lucros da Companhia por meio de dividendos
in natura aos seus acionistas. Parágrafo Sétimo: As demonstrações contábeis da Companhia deverão ser
auditadas anualmente por auditores independentes registrados na CVM. XI - Da Transferência de Ações. Cláusula
23: Os Acionistas não poderão ceder ou transferir a totalidade ou parte de suas ações sem que sejam observadas
as disposições legais pertinentes ao direito de preferência ou procedimento previsto em acordo de acionistas, se
existente. Qualquer cessão ou transferência que não atenda ao previsto nesta Cláusula será considerada nula e
sem efeito. XII - Da Continuidade da Companhia. Cláusula 24: A Companhia não se dissolverá pela retirada,
exclusão, liquidação, extinção, morte, liquidação extrajudicial, falência ou insolvência de qualquer dos acionistas,
e continuará com o(s) acionista(s) remanescente(s), que indicará(ão) imediatamente uma terceira pessoa para
substituir o acionista retirante. XIII - Da Liquidação. Cláusula 25: A Companhia será liquidada nos casos previs-
tos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o
liquidante. XIV - Das Disposições Finais. Cláusula 26: Os casos não previstos no presente Estatuto Social serão
regulados pela legislação pertinente e sendo essa omissa, de acordo com a deliberação dos acionistas represen-
tando a maioria do capital social. Cláusula 27: Fica eleito o foro de São Paulo para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste Estatuto Social, renunciando-se qualquer outro por mais privilegiado
que seja. São Paulo, 30 de Julho de 2015. Mesa Dirigente: João Ronco Junior - Presidente, Antonio Aparecido
Teixeira - Secretário. Acionistas Presentes: GROWTH-Participações e Investimentos S/A., ASTC Sistema de
Automação Ltda. João Ronco Junior. Diretoria Eleita: Denise Maria dos Santos Ronco - Diretora, João Ronco
Junior - Presidente. Advogada responsável: Angélica Pim Augusto - OAB/SP nº 338.362. Testemunhas: Patrícia
Silva Mota - RG. 12.566.678-03 SSP/BA, Filipe Martiena Teixeira - RG.: 28.301.967-0 SSP/SP.

A nota afi rma tratar-se de uma desco-
berta “sem precedentes”. As pegadas 
correspondem a dez espécies da 

classe dos sauropsidas (quatro de Orni-
tópodes), seis de gliptodonte e cinco de 
dinossauros predadores, detalha uma nota 
de imprensa.

A variedade das marcas não tem pre-
cedentes no mundo, segundo o cientista 
australiano Steve Salisbury, que dirige 
o estudo sobre o achado publicado na 
Memoir of the Society of Vertebrate Pa-
leontology 2016. “Entre as pegadas está a 
única prova confi rmada de um estegossauro 
na Austrália. Além disso, há algumas dos 
dinossauros maiores registrados. Algumas 
das marcas dos saurópodes têm 1,7 metro 
de comprimento”, especifi cou o biólogo e 
geólogo da Universidade de Queensland 
em comunicado.

Salisbury afi rmou que a descoberta “é ex-
tremamente importante porque representa 
o primeiro registro de dinossauros não-
aviários na metade ocidental do continente 
e é a única marca da fauna de dinossauros 
da Austrália durante a primeira metade do 

Identifi cadas 150 pegadas de 21 
espécies de dinossauros na Austrália

Cientistas criam molde de silicone na pegada de um dinossauro em uma área do 

noroeste da Austrália.
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Um grupo de cientistas identifi cou 150 pegadas de 21 espécies de dinossauros em uma área do noroeste da Austrália, anunciou 
dia (27) a Universidade de Queensland

[período] Cretáceo inferior”. As pegadas 
se encontram em uma zona rochosa, que 
tem entre 127 e 140 milhões de anos de 
antiguidade, situada em Walmadany, uma 
região do estado da Austrália Ocidental que 
contém milhares de marcas de dinossauros 
e que foi incluída no Patrimônio Nacional 
da Austrália em 2011.

As 150 pegadas identifi cadas são mais 
antigas que a maioria dos fósseis de di-
nossauros descobertos na parte oriental 
da Austrália e calcula-se que têm uma 
antiguidade de 90 a 115 milhões de anos, 
segundo o comunicado da Universidade 
de Queensland. O povo aborígine Gola-
rabooloo, habitante tradicional de Wal-
madany, pediu a Salisbury e sua equipe 
que investigassem os rastros depois que o 
governo selecionou a zona para construir 
instalações de processamento de gás na-
tural liquefeito.

As pegadas de dinossauros aparecem nas 
canções dos Goolarabooloo sobre o criador 
Marala, também conhecido como homem 
emu, que entregou a este povo suas leis 
(Agência EFE).



A imprudência no trânsito 

mata cerca de 45 mil 

pessoas por ano no Brasil 

e deixa aproximadamente 

600 mil com sequelas 

permanentes, conforme 

aponta o Ministério da 

Saúde. 

Isso signifi ca que o país regis-
tra uma infeliz média de 123 
mortes por dia – é como se a 

cada 24 horas caíssem quase dois 
aviões semelhantes ao que levava 
a delegação da Chapecoense. 
Em 2016, só o estado de São 
Paulo contabilizou 5.727 óbitos 
nas ruas e estradas, segundo o 
Movimento Paulista de Segurança 
no Trânsito. 

Por que a tragédia do dia a dia no 
trânsito, que poderia ser evitada 
com melhor formação do condutor 
e um cidadão mais consciente de 
seu papel, por exemplo, não nos 
impressiona tanto quanto a reper-
cussão de um acidente aéreo? Será 
que perdemos a capacidade de 
indignação diante de um tema tão 
sério e que merece o engajamento 
de toda a sociedade?

Além do trauma que a violên-
cia no trânsito deixa em quem 
perde um ente querido, ela 
provoca um profundo impacto 
social e econômico. E quando 
se vive um cenário de recessão 
como o atual, o custo da im-
prudência nas ruas e estradas 
chama ainda mais a atenção. Se 
considerarmos os gastos com o 
resgate, tratamento hospitalar e 
reabilitação das vítimas; conser-
to de equipamentos de trânsito 
danifi cados nessas ocorrências, 
custo do atendimento prestado 
pela polícia e bombeiros; além do 
refl exo com a perda de cidadãos 
em idade economicamente ativa, 
o valor apontado chega a R$ 56 
bilhões. 

A estimativa considera como 
referência o ano de 2014 e foi 
apresentada pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viária. Os 
dados dessa pesquisa vão além de 
tão somente trazer quanto custa a 
violência no trânsito. Ela tem uma 
faceta ainda mais preocupante 
quando mostra que, ao aplicar 
essa quantia no suporte às vítimas 
de acidentes de trânsito, simples-
mente deixa-se de ter verba sufi -
ciente para construir anualmente 
28 mil escolas de educação básica 
ou 1.800 hospitais. 

A conclusão é que perdemos a 
oportunidade de tratar do tema 
‘educação no trânsito’ no começo 
da vida do cidadão, nas escolas, 
o que benefi ciaria a formação 
de brasileiros/motoristas mais 
conscientes de seus deveres e 
do respeito às leis, especialmen-
te às de trânsito. O cálculo fi ca 

ainda mais dramático quando 
se constata que o gasto com 
auxílios-doença, aposentadoria 
por invalidez e pensões por 
morte contabilizaram R$ 25,6 
bilhões, no período entre 2003 
a 2012 no Brasil, de acordo com 
a Previdência Social. 

Dados da OMS, presentes em 
um estudo encomendado pela 
Secretaria de Políticas de Previ-
dência Social, revelam ainda que 
na população de 15 a 29 anos 
– portanto, no ápice da idade eco-
nomicamente ativa -, os acidentes 
de trânsito são considerados 
a causa principal de morte no 
país, com os homens sendo oito 
em cada 10 vítimas dentro dessa 
faixa etária. 

Diante de tudo isso, e aprovei-
tando a comparação inicial entre 
a realidade do trânsito e a aviação, 
pensando na formação de quem 
está no comando seja de um car-
ro ou avião, por que para ser um 
piloto profi ssional é preciso passar 
por aulas em um simulador e para 
obter a Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) essa realidade é 
ainda tão recente no Brasil? Esse é 
um exemplo de como a tecnologia 
deve ser usada a serviço de uma 
melhor formação, permitindo ao 
aluno vivenciar cenários extremos 
que enfrentará. 

Em meio a esse desperdício 
de vidas e dinheiro público, é a 
chance de usar o avanço tecnoló-
gico do simulador de direção para 
treinar os sentidos e a capacidade 
de tomada de decisão em uma 
fração de segundos, o que pode 
ser crucial em defesa da vida. 
Indo além da modernidade, outro 
passo no sentido de mudar essa 
triste realidade cabe às mudanças 
recentes aplicadas no Código de 
Trânsito Brasileiro, especialmente 
a que torna mais grave a punição 
para quem for fl agrado manusean-
do um aparelho celular enquanto 
dirige. 

O ajuste, colocado em prática 
no fi nal de 2016, vem ao encontro 
dessa tentativa de tratar o tema 
educação no trânsito com mais 
seriedade. É necessário usar a 
tecnologia a favor do progresso 
humano e não fazer um mau 
uso dela ao misturar celular e 
direção. Um trânsito mais seguro 
depende de cada um de nós. Um 
comportamento mais adequado 
nesse cenário não só signifi ca 
respeito e empatia pelo próxi-
mo, mas também compromisso 
como cidadão de colaborar para 
o crescimento econômico e social 
do país. 

(*) - É diretor de relacionamento 
institucional da ProSimulador, 

empresa homologada pelo Denatran 
para fornecer simuladores

de direção veicular para os Centros 
de Formação de Condutores de

todo o Brasil.

O custo da violência no 
trânsito brasileiro

Carlos Santana (*)
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LIMEIRATEC TECNOLOGIA S/A
CNPJ nº. 07.929.157/0001-45

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 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, 20 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
Ativo Circulante 463.529,19 460.703,24
Disponibilidades 101.199,19 98.373,24
Contas à Receber 362.330,00 362.330,00
Ativo Não Circulante 5.699.016,74 5.697.835,64
Imóveis 4.181.005,52 4.181.005,52
Impostos à Recuperar 16.381,38 15.173,50
Devedores por Compromisso
  de Compra de Imóveis 1.500.000,00 1.500.000,00
Depósitos Judiciais 1.629,84 1.629,84
Imobilizado - 26,78
Sistema de Processamento de Dados 774,25 774,25
( - ) Depreciações Acumuladas (774,25) (747,47)
Total do Attivo 6.162.545,93 6.158.538,88

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 (6.701,31) (2.610,54)
Outras Despesas Administrativas (7.738,97) (3.529,32)
Despesas Tributárias (143,44) (129,60)
Despesas Patrimoniais (26,78) (77,40)
Receitas Financeiras 1.207,88 1.125,78
Resultado antes da CSLL e do IRPJ (6.701,31) (2.610,54)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro (108,71) (101,32)
Provisão para Imposto de Renda (181,18) (168,86)
Resultado após a CSLL e o IRPJ (6.991,20) (2.880,72)

Passivo    31.12.2016   31.12.2015
Passivo Circulante 28.170,06 17.171,81
Provisão para Contribuição Social 26,27 26,93
Provisão para Imposto de Renda 43,79 44,88
Credores Diversos 28.100,00 17.100,00
Patrimônio Líquido 6.134.375,87 6.141.367,07
Capital Social 6.452.148,00 6.452.148,00
Reserva de Lucros 10,80 10,80
Resultados Acumulados (317.782,93) (310.791,73)
Total do Passivo 6.162.545,93 6.158.538,88

 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2016

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social o desenvolvi-
mento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis. 2 -
Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações
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. 3 - Principais Práticas Contábeis - Contas à
receber refere- se a valores devidos por terceiros, que serão recebidos nos
próximos exercícios. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, es-
tão lançados pelo seu custo de aquisição. A conta depósitos judiciais está
em garantia de IPTU junto à Prefeitura. O imobilizado está registrado ao cus-
to de aquisição e a depreciação calculada pelo método linear, com taxas que
levam em consideração a vida-útil econômica dos bens e reconhecida no
resultado do exercício. A provisão para contribuição social e a provisão para
o imposto de renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2016 e serão reco-
lhidas nos devidos prazos. Credores diversos são dívidas contraídas com
terceiros. As receitas e despesas estão contabilizadas pelo regime de com-

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 (6.964,42) (2.803,32)
Prejuízo Líquido do Exercício (6.991,20) (2.880,72)
Depreciações (26,78) (77,40)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 1.207,88 1.125,78
Impostos a Compensar 1.207,88 1.125,78
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 10.998,25 3.012,69
Credores Diversos 11.000,00 3.000,00
Impostos à Recolher (1,75) 12,69
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 2.825,95 (916,41)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 98.373,24 99.289,65
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 101.199,19 98.373,24
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 2.825,95 (916,41)

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

Mutações do  Capital  Reserva  Resultados
Patrimônio Líquido          Social de Lucros Acumulados           Totais
Saldo em 31.12.14 6.452.148,00 10,80 (307.911,01) 6.144.247,79
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (2.880,72) (2.880,72)
Saldo em 31.12.15 6.452.148,00 10,80 (310.791,73) 6.141.367,07
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (6.991,20) (6.991,20)
Saldo em 31.12.16 6.452.148,00 10,80 (317.782,93) 6.134.375,87

petência. A contribuição social sobre o lucro foi constituída à alíquota de 9%
sobre a receita ajustada e a provisão para o Imposto de renda foi constituído
à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, conforme previsto na legislação.
O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário de 2016 foi o
de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e parte
integralizado está representado por 7.400.000 ações ordinárias nominativas
sem valor nominal. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes
de caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, e saldos em
poder de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração
dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 101.199,19; Caixa e
equivalentes de Caixa = 101.199,19. São Paulo, 20 de janeiro de 2017

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente

Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Cragea – Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ-MF n.º 44.411.353/0001-50

Edital de Convocação – Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs., Acionistas a se reunirem em A.G.O.E., no dia 17/04/2017, às 10 horas, na sede social à Rodovia
Índio Tibiriça, n.º 12.000, KM 58, Suzano/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação do Balanço
Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016; b) Destinação do lucro apurado
no exercício 2016; c) Alteração do Estatuto Social; e d) Outros assuntos de interesse social. Aviso aos Acionistas:
Igualmente, comunica que se encontram a disposição na sede da empresa os documentos a que se refere o Artigo 133
da Lei n.º 6.404/76, e ainda que os mesmos foram publicados no Jornal Empresas & Negócios e no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, ambos na edição de 16/03/17. A Diretoria.

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 14/09/2016
Data, Hora e Local: 14/09/2016, às 15 horas, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Wilson Pin-
to Rodrigues - Presidente, Claudio Carvalho de Lima - Secretário. Deliberações Aprovadas: a) As Demonstrações Finan-
ceiras referentes ao exercício de 2015, publicadas nos jornais DOESP, e Jornal Empresas & Negócios, em 14/09/2016; b) A 
compensação do prejuízo do exercício de 2015, no valor de R$ 464.429,00, sendo absorvido parte do saldo da conta de lu-
cros acumulados até o exercício de 2014, no valor de R$ 464.429,00 na seguinte ordem: b.1.) Manter R$ 2.000,00 para a 
Reserva Legal; b.2.) Distribuição realizada em 2015, a título de dividendos, na quantia de  R$6.000.000,00, aos acionistas 
de acordo com a participação de cada um no capital social; b.3.) manter em reservas de lucros acumulados até 31.12.2015 
o valor de R$ 35.502.653,51. Encerramento: Nada mais. Acionistas:  Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Par-
ticipações por Claudio Carvalho de Lima e Sandra Esthy Attié Petzenbaum / Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., 
por Wilson Pinto Rodrigues. JUCESP nº 133.741/17-5 em 22.03.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ/MF n° 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ALPHAVILLE URBANISMO S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia 
17 de abril de 2017, às 09h30, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) as contas dos administradores, 
o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016; (ii) a destinação do resultado da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a eleição dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia; (iv) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício 
de 2016; (v) exclusão do cargo de Diretor de Planejamento e Novos Negócios da Companhia, alteração das regras de 
representação da Companhia, bem como de alçadas da Diretoria da Companhia; e (vi) consolidação do Estatuto Social 
da Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com 
as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 28 de março de 2017.

RICARDO LEONEL SCAVAZZA - Membro do Conselho de Administração

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 09.516.458/0001-72

CAPITAL FECHADO
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial
Levantado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
Ativo    2016     2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 27.284 18.497
Outros Créditos 166 -
Impostos a recuperar 26 19
Despesas antecipadas           -           -

27.476 18.516
Não Circulante
Investimentos 8.522 8.522

8.522 8.522
Total do Ativo 35.998 27.038
Passivo    2016    2015
Circulante
Obrigações fi scais 45 24
Outras obrigações      529      660

575 685
Não Circulante
Pessoas Ligadas 82 121
Obrigações Tributárias   1.149           -

1.231 121
Patrimônio Líquido
Capital social 24.504 24.504
Reservas de lucros 5.356 4.564
Lucros ou Prejuízos Acumulados 4.333 (2.835)

34.192 26.233
Total do Passivo 35.998 27.038

Receitas (Despesas) Operacionais    2016  2015
Gerais e administrativas (27) (11)
Impostos e Taxas (21) (0)
Lucro (Prejuízo) Operacional (47) (11)
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 12.037 584
Despesas fi nanceiras                                                          (2)       (2)
 12.035 582
Receitas (Despesas) Operacionais
Outras Receitas (Despesas) operacionais 301 572
Receitas (Despesas) Não Operacionais
Outras Receitas (Despesas) não operacionais - (3.306)
Lucro Antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social 12.288 (2.163)
Imposto de renda (2.441) (487)
Contribuição social sobre o lucro liquido                            (887)       (184)
Lucro Liquido do Exercício   8.960 (2.835)
Lucro por Ação     3,71        (1,17)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 E 2015 (Em milhares de reais)
                 Reserva de Lucros  Lucros/Prejuízos Resultado Disponível
 Capital Social Legal Estatutária Especiais           acumulado                 Assembleia     Total
Em 31 de Dezembro de 2014              24.504    596           1.405        2.564     -        -  29.068
Prejuízo do exercício                        -          -                   -                -     (2.835)      -       (2.835)
Em 31 de Dezembro de 2015              24.504     596           1.405         2.564     (2.835)      -  26.233
Lucro Líquido do Exercício - - - - 8.960 - 8.960
Reserva legal - 448 - - (448) - -
Reserva estatutária - - 1.344 - (1.344) - -
Dividendos especiais - - - (1.000) - - (1.000)
Resultado a Disposição de Assembléia                        -         -                     -                 -     (4.333)      4.333            -
Em 31 de Dezembro de 2016              24.504 1.044           2.749         1.564     -       4.333  34.192

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais    2016    2015
Lucro Líquido 8.960 (2.835)
 8.960 (2.835)
(Aumento) redução de ativos:
- Outros Créditos (166) -
- Impostos a recuperar (7) 146
Aumento (redução) de passivos:
- Obrigações fi scais 1.170 (334)
- Outras obrigações (131) 660
Caixa líquido gerado (consumido) pelas
  atividades operacionais 9.825 (2.363)
Atividades de Investimento
Investimentos de imobilizado           - 15.613
Caixa liquido gerado (consumido) pelas
  atividades de investimentos - 15.613
Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos (1.000) (1.792)
Partes Ligadas                                                                        (39)  (102)
Caixa liquido gerado (consumido) pelas
  atividades de fi nanciamento                                            (1.039)  (1.894)
Acréscimo(Decréscimo)no Caixa/Equivalentes de Caixa 8.787 11.356
Saldo de caixa e equivalentes caixa no início do exercício 18.497 7.142
Saldo de caixa e equivalentes caixa no fi nal do exercício 27.284 18.497
Acréscimo(Decréscimo)no Caixa/Equivalentes de Caixa 8.787 11.356

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

(Em Milhares de reais Exceto Resultado por Ação)

Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras Encerradas em 31/12/2016

Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do conselho

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais R$)

1.Contexto Operacional: A empresa RCB Mellão Participações S/A é 
uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede 
em SP na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º andar, Estado de 
SP, tendo como objeto a administração em geral de bens móveis e imó-
veis próprios e a participação em empreendimentos fi nanceiros, imobi-
liários, comerciais ou agrícolas. 2. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo 
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa fo-
ram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico 
PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo 
comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal 

de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. 
Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para 
as PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resul-
tado Abrangente, apresentado em substituição a esta a demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido, uma vez que as únicas alterações 
havidas no Patrimônio Liquido são oriundas do Resultado do Exercí-
cio,  constituição de Reservas legais e estatutárias e  Pagamentos de 
Distribuição de Lucros propostos. 3.Principais Práticas Contábeis: As 
principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) 

Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao 
regime de competência do exercício que independe do recebimento ou 
pagamento. b) Caixa e equivalente de caixa  incluem dinheiro em caixa 
e depósitos em bancos e aplicações Financeiras. c) Ativos Não circulan-
tes: Está registrado operação Financeira de longo prazo.

SPM - PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 00.567.209/0001-31

CAPITAL FECHADO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
ENCERRADAS EM 31/12/2016 

1.Contexto Operacional: A empresa SPM Participações S/A é uma Socie-
dade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede em São Paulo 
na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º andar, Estado de São Paulo , tendo 
como objeto a administração em geral de bens móveis e imóveis próprios 
e a participações em outras sociedades. 2.Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis Individuias e Consolidadas: A empresa declara que as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, sendo Balanço Patri-
monial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Preju-
ízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como 
base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade 
para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 
Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na elaboração do conjunto 
completo das demonstrações contábeis para as PMEs, a empresa deixou 
de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em 
substituição a esta a demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Liquido são oriun-
das do Resultado do Exercício, constituição de Reservas legais e estatu-
tárias e Pagamentos de Distribuição de Lucros propostos. 3.Principais 
Práticas Contábeis As principais práticas contábeis adotadas estão apre-
sentadas a seguir: a) Determinação do resultado O resultado é apurado em 
obediência ao regime de competência do exercício que independe do rece-
bimento ou pagamento. b) Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro 
em caixa e depósitos em bancos e aplicações Financeiras. c) Ativos Não 
circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. 

       Controladora      Consolidado
Ativo      2016      2015      2016      2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 40.169 56.941 50.154 67.837
Clientes - 22 857 -
Estoques - - 10.723 8.105
Impostos a recuperar 155 977 944 1.813
Outros Creditos - - - -
Despesas antecipadas 0 6 9 30
Outras contas a receber             -             -     1.184     1.295

40.324 57.946 63.871 79.080
Não Circulante
Créditos de Pessoas Ligadas 1.871 - 1.919 -
Outros Creditos - - 1.349 978
Investimento 62.457 45.292 5.899 17.939
Propriedade para Investimento 457 457 1.071 1.071
Outros Investimentos - - - -
Imobilizado     1.064     1.118   49.847   49.545

  65.849   46.867   60.085   69.533
Total do Ativo 106.173 104.813 123.956 148.613

      Controladora        Consolidado
Passivo      2016      2015      2016     2015
Circulante
Fornecedores - - 102 60
Adiantamentos - - - 6
Obrigações fi scais 442 2.138 1.333 2.933
Obrigações trabalhistas - - 326 253
Contas a Pagar - - 14.212 22.728
Lucro e Dividendos a pagar - - - -
Partes relacionadas - - - -
Outras Obrigações     1.007          18     1.016     5.563

1.449 2.156 16.989 31.543
Não Circulante
Empréstimos - - 2.099 2.367
Controlada, controladora e coligadas - 11 12 11
Obrigações Fiscais Diferidas          91             -        206             -

91 11 2.317 2.378
Patrimônio Líquido
Capital social 73.743 73.743 73.748 75.214
(-) Capital a Integralizar - - - (1)
Reservas de Capital 3.100 3.100 3.106 3.102
Reservas de Lucros 22.435 34.451 22.436 34.451
Lucros ou Prejuízos Acumulados - - 46.441 (185)
(-) Ações em Tesouraria - (24.133) - (24.133)
Resultado a Disposição Assembleia     5.355   15.485  (41.081)   26.244

104.633 102.646 104.650 114.692
Total do Passivo 106.173 104.813 123.956 148.613

  Controladora   Consolidado 
   2016  2015    2016    2015
Receita de Locação Imóveis 336 194 1.348 12.590
Receita venda unidades Imobiliárias - - 1.200
Receita Atividades Agricolas - - 16.462
Variações Patrimoniais Líquidas - - 2.320 1.905
Deduções de Vendas     (12)         -   (1.121)  (762)
Receita Líquida de Vendas 324 194 20.209 13.733
Custo dos Produtos Vendidos         -         -    (3.315)  (1.863)
Lucro Bruto 324 194 16.894 11.870
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (2.611) (2.664) (7.724) (8.659)
Depreciação e Amortização (61) (53) (928) (228)
Impostos e Taxas (28) (34) (1.332) (753)
Resultado de equivalência patrimonial 8.244 7.252 -
Outros receitas (despesas) operacionais      (30)   (118)        29   4.849
Lucro (Prejuízo) Operacional 5.838 4.577 6.939 7.079

   Controladora     Consolidado
    2016    2015    2016    2015
Atividades Operacionais
Resultado do exercício 6.692 19.356 6.674 23.715
Depreciação e amortização 61 53 701 323
Resultado de equivalência patrimonial  (8.243)  (7.252)           -           -
 (1.490) 12.157 7.375 24.038
(Aumento) redução de ativos:
- Estoques - - (2.618) (3.801)
- Clientes 22 (22) (835) 6
- Contas a receber - - (0) -
- Adiantamentos - - (43) -
- Impostos a recuperar 724 (450) 851 (439)
- Outros Creditos 98 (94) 96 (438)
- Despesas antecipadas 6 (4) 21 (19)
- Outras Contas a receber - - - -
- Crédito de pessoas ligadas - - (20) -
- Créditos e Valores - - (399) -
Aumento (redução) de passivos:
- Fornecedores - - 79 (17)
- Adiantamentos - - (43) -
- Obrigações fi scais (1.605) 1.186 (13.728) 1.799
- Outras trabalhistas - - (20) (64)
- Contas a Pagar - - (11.504) -
- Outras obrigações      989       (21)      850 20.774
Caixa líquido gerado (consumido)
  pelas atividades operacionais (1.256) 12.752 (19.937) 41.839

 Capital Reserva              Reserva de Lucros    Lucros Ações em
   social de Capital Legal Estatutária A Realizar A Deliberar acumulados  Tesouraria       Total
Em 31 de Dezembro de 2014  73.743         3.100  5.604          6.628        14.053           4.294                    -    (24.133)   83.290
Resultado abrangente total
Lucro liquido do exercício           -                 -          -                  -                 -                   -           19.356                 -   19.356
 - - - - - - 19.356 - 19.356
Destinação do lucro liquido do exercício
Reserva legal - - 968 - - - (968) - -
Reserva estatutária - - - 2.903 - - (2.903) - -
Dividendos Propostos - - - - - - - - -
Resultado a Disposição da Assembléia            -                 -         -                  -                 -         15.485          (15.485)                  -             -
Em 31 de Dezembro de 2015  73.743         3.100  6.572          9.531       14.053         19.780                     -       (24.133) 102.647
Resultado abrangente total
Lucro liquido do exercício            -                 -         -                  -                 -                   -             6.693                  -     6.693
 - - - - - - 6.693 - 6.693
Destinação do lucro liquido do exercício
Reserva legal - - 334 - - - (334) - -
Reserva estatutária - - - 1.004 - - (1.004) - -
Dividendos Propostos - - - - - (4.707) - - (4.707)
Resultado a Disposição da Assembléia - - - - - 5.355 (5.355) - -
Cancelamento ações em tesouraria           -                 -         -         (9.531)      (14.053)   (548)                     -        24.133             -
Em 31 de Dezembro de 2016  73.743         3.100  6.906          1.004                 -         19.880                     -                  - 104.633

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

   Controladora     Consolidado
    2016    2015    2016    2015
Fluxo de Caixa Proveniente das
  Atividades de Investimentos
Investimento no imobilizado (7) (7) (207) (44.079)
Investimentos em participações
  societárias (8.922) 11.610 6.911 11.614
Investimento no Imobilizado por
  incorporação societária           -           -     (795)           -
Caixa liquido gerado (consumido)
  pelas atividades de investimentos (8.929) 11.603 5.909 (32.465)
Fluxo de Caixa Proveniente das
  Atividades de Financiamento
Dividendos Recebidos - - - 5.725
Aumento de capital - - 3.188 4.531
Partes Ligadas (1.882) 11 (1.869) 7
Empréstimos e Financiamentos - - (268) -
Pagamento de Dividendos  (4.705)  (2.504)  (4.706)  (6.930)
Caixa liquido gerado (consumido)
  pelas atividades de fi nanciamento (6.587) (2.493) (3.655) 3.333
Acréscimo (Decréscimo) no Caixa e
  Equivalentes de Caixa (16.772) 21.862 (17.683) 12.707
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 56.941 35.079 67.837 55.130
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
  no fi nal do exercício 40.169 56.941 50.154 67.837
Acréscimo no Caixa e
  Equivalentes de Caixa (16.772) 21.862 (17.683) 12.707

  Controladora   Consolidado 
   2016  2015    2016    2015
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 2.046 11.582 3.459 15.010
Despesas fi nanceiras   (245)   (2)  (2.338)   (273)
 1.801 11.580 1.121 14.737
Não Operacional
Resultado Alienação de
  Investimentos Permanentes - 11.333 - 11.333
Outras receitas (despesas)
  não operacionais   (150)        56      127      109
 (150) 11.389 127 11.442
Lucro Antes do Imposto de Renda
  e Contribuição Social 7.489 27.546 8.187 33.258
Imposto de renda (577) (6.015) (615) (6.954)
Contribuição social sobre o lucro liquido   (219)  (2.175)     (898)  (2.591)
Lucro Liquido do Exercício 6.693 19.356   6.674 23.713

As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com 
base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida 
útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do 
exercício como despesas operacionais.

Eduardo da Cunha Bueno Mellão
Presidente do conselho
Itamir Andrade Marino

Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE.: 35.300.035.178

CONVOCAÇÃO - AGO
São convocados os acionistas, a se reunirem em AGO a realizar-se 
no dia 28/04/2017, às 9hs, na sede, na Rua Afonso Aliperti, 180 – 1º. 
Andar, na Capital de SP, para deliberar sobre a matéria constante 
da ordem do dia: Leitura, discussão e votação das demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) 
Eleição dos membros da diretoria e fixação das respectivas remu-
nerações; Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. 
Acionistas, na sede, os documentos previstos no artigo 133 da lei 
nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016. 
São Paulo, 28/3/16. José Luiz Aliperti Neto Diretor Presidente.

Caetano é 
nomeado secretário 
de Previdência

Brasília - Mais de dez meses 
após ser escolhido secretário de 
Previdência, somente ontem (28), 
Marcelo Abi-Ramia Caetano foi 
formalmente nomeado no cargo. 
Mesmo assim, conforme portaria 
publicada no Diário Ofi cial da União 
(DOU), a nomeação dele na função 
só entrará em vigor a partir do dia 31 
deste mês. Até essa data, Caetano 
continuará a exercer ofi cialmente 
o cargo de secretário de Políticas 
de Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência Social, ou 
seja, secretário de um ministério 
que o próprio presidente Michel 
Temer extinguiu.

A ex-presidente Dilma Rousseff 
criou o novo Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, fundindo as 
duas pastas. No entanto, embora 
até a fachada do ministério em 
Brasília tenha mudado o nome, 
o decreto detalhando a estrutu-
ra do novo ministério nunca foi 
publicado. Ou seja, na prática, as 
duas pastas nunca foram fundidas 
realmente, apesar de terem Miguel 
Rossetto como ex-ministro à frente 
dos dois temas.

A primeira medida provisória do 
governo Temer, no dia 12 de maio, 
mudou o nome do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social para 
apenas Ministério do Trabalho. 
A Previdência (sem o Social) foi 
incorporada pelo Ministério da 
Fazenda como secretaria. Mas, 
apenas neste mês, decreto do 
presidente Temer aprovou a nova 
estrutura regimental do Ministério 
da Fazenda. A partir do decreto, 
a atual estrutura da Previdência 
é oficialmente extinta, ficando 
totalmente sob o guarda-chuva da 
Secretária de Previdência, ligada ao 
Ministério da Fazenda (AE).



São Paulo, quarta-feira, 29 de março de 2017 Página 7

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-f

ev
/1

7

QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2017

RESCISÃO DE APRENDIZ APÓS DOIS ANOS
Empresa vai encerrar contrato de trabalho de menor aprendiz, que 
se estendeu dois anos exatos, porém, não saiu de férias por nenhum 
período. Quais os direitos desse aprendiz? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACÚMULO DE FUNÇÃO NO CONDOMÍNIO
Condomínio possui funcionários com a função de porteiro e faxineira, 
entretanto a faxineira substitui o porteiro no horário das refeições e 
às vezes aos sábados. Neste caso, daria acúmulo de função, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MESES SEM DEMISSÕES E ADMISSÕES
Empresa é obrigada a entregar o CAGED nos meses que não houver demis-
sões ou admissões? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER A FOLGA COMPENSATÓRIA
Empresa em dia de feriado está optando pelo não pagamento dos 100% 
e sim concedendo uma folga compensatória desse dia trabalhado. 
Quanto tempo depois devemos conceder a folga? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO MAIOR DE 50 ANOS PODE TIRAR 20 DIAS DE FÉRIAS 
COM 10 DIAS ABONADOS?

Em atenção a consulta formulada, informamos que aos maiores 
de 50 anos e menores de 18 anos, as férias não poderão ser 
fracionadas, nem mesmo em casos excepcionais (art. 134, § 2º 
da CLT) porém, podem converter 1/3 em abono pecuniário, haja 
vista que inexiste proibição nesse sentido.

RENDA MENSAL DO SALÁRIO MATERNIDADE
Em mês que tem 31 dias devemos pagar o 31º dia para a funcionária 
que está recebendo salário maternidade? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES S/A
CAPITAL FECHADO

CNPJ 17.456.871/0001-17
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015. (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015. (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2016

À DIRETORIA 
Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

Ativo 2016 2015
Circulante
Total do circulante - -
Não Circulante
Investimentos 6.702 6.702
Total Não Circulante 6.702 6.702
Total do Ativo 6.702 6.702

Passivo e Patrimônio Líquido 2016 2015
Circulante
Total do Circulante - -
Patrimônio Líquido
Capital Social 6.702 6.702
Total do Patrimônio Líquido 6.702 6.702
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 6.702 6.702

 2016 2015
Resultado do Exercício - -
Resultado Por Ação
Ações ON em circulação: 2.699.081 - -

   Reserva de Lucros
Capital Social Reservas Capital Legal Estatutária Especiais Total

Em 31 de Dezembro de 2014 6.702 - - - - 6.702
Em 31 de Dezembro de 2015 6.702 - - - - 6.702
Em 31 de Dezembro de 2016 6.702 - - - - 6.702

Atividades Operacionais 2016 2015
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais - -
Atividades de Investimentos
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimentos - -
Atividades Financeiras
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamento - -
Aumento Líquido nas Disponibilidades - -
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Iniciais - -
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Finais - -1.Contexto Operacional: A Empresa DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES SA, 

é uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede 
na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º Andar, estado de São Paulo, tendo 
como objeto “a participação em outras sociedades”  2.Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: A empresa declara que as demonstrações 
contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, 
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do 

Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o 
Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias 
Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 
e 1282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações 
contábeis para as PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do 

Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta a demonstração
das Mutações do patrimônio Líquido, uma vez que não ocorreram
alterações Econômicas ou fi nanceiras. A empresa manteve-se inativa em
relação às suas demonstrações contábeis no decorrer do exercício de 2016.
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	��"�����-�(���"�=@��"��������������&����������(������(���������4K����������)�*+����DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 06/04/2017 às 
11:20 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 11/04/2017 às 11:20 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, 
Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ANDRE HYPOLITO GONÇALVES, �����(������������������(T�������
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1º leilão: R$ 325.581,86 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 
311.352,95 (trezentos e onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos),����������(����'�������������2��XX�
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!�Z����������$����(��F�$����������((��������"=@��[\�$�����0(�]������������T��������K��F��������(������B�����������@��"��(��������
OBSERVAÇÕES:�	�������������(��#���("��(#����"���(�"�����T����(������(���"�=@�������;������(������(���������4K����������)�*+����
E�"��(�����������G�'�����������#����[������"�(]�����(�����������(����=@�����&���(�����������(�����&����(�#���(�����������(�
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BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 07 de abril de 2017, às 10 (dez) horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º 
Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de deliberarem sobre as seguintes 
matérias: 01. Eleição de membro para assumir o cargo vago de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade; 
02. Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Sociedade; 03. Reforma parcial do Estatuto Social da 
Sociedade, com alteração dos artigos 14 e 15 e incisos, para (i) alteração do quórum para instalação das reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia; (ii) prever que as reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas 
por meio de teleconferência ou videoconferência; e (iii) incluir regras aplicáveis aos casos de ausência temporária do 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que o impeça de participar das reuniões; 04. Consolidar o 
Estatuto Social em decorrência das alterações acima mencionadas; 05. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 28 de março de 2017.
BANCO BMG S.A. - Conselho de Administração

BANCO

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.

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

Demonstração do Valor Adicionado - Em Reais

Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO
CNPJ nº 60.961.422/0001-55

Balanço Patrimonial - Em Reais Demonstração dos Fluxos de Caixa  - Em Reais
ATIVO Notas 31/12/2016 31/12/2015
Circulante  52.753.207 46.952.286
Caixa e equivalentes de caixa 2.3 2.521.845 6.240.304
Títulos a receber 2.4 44.159.148 38.308.446
Estoques 2.5 1.424.680 1.679.977
Outras contas a receber 2 7.940 24.512
Adiantamentos 2 749.857 346.363
Impostos a compensar 2 11.495 13.834
Despesas do exercício seguinte 2 702.214 338.850
Contas correntes  3.176.028 -
Não Circulante  65.450.785 51.521.354
Realizável a longo prazo  13.641.244 8.510.622
Depósitos judiciais 2.6 13.641.244 8.510.622
Investimentos 2.7 10.881.357 8.540.047
Imobilizado 2.8 40.606.085 34.094.425
Intangível 2.9 322.099 376.260
Total do Ativo  118.203.992 98.473.640

PASSIVO Notas 31/12/2016 31/12/2015
Circulante  41.375.434 36.026.333
Empréstimos e fi nanciamentos 2.10 9.466.538 8.823.142
Fornecedores 2 14.127.156 12.756.130
Salários e encargos sociais 2 5.617.491 4.711.366
Provisão para férias enc. sociais 2.11 9.103.417 7.367.757
Impostos a recolher 2 1.733.180 1.244.240
Outras contas a pagar 2.12 1.327.651 1.123.698
Não Circulante  18.954.792 23.264.226
Exigível a longo prazo  18.954.792 23.264.226
Empréstimos e fi nanciamentos 2.10 3.023.542 8.883.430
Provisões 2.13 15.931.250 14.380.796
Patrimônio Social 2.2 57.873.766 39.183.082
Patrimônio social  39.183.082 31.475.022
Superávit acumulado  - 370.065
Superávit do exercício  18.690.684 7.337.995
Total do Passivo  118.203.992 98.473.640

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Demonstração do Superávit do Exercício - Em Reais
 Notas 31/12/2016 31/12/2015
Receitas Operacionais  250.303.469 201.134.956
 Convênios e particulares  246.405.955 196.419.746
 Receitas fi nanceiras  816.031 668.219
 Outras receitas  3.081.484 4.046.991
Despesas Operacionais  (233.954.096) (197.178.050)
 Salários e encargos sociais  (89.082.015) (72.031.977)
 Serviços de terceiros  (75.285.745) (68.715.872)
 Materiais e medicamentos  (51.810.510) (40.497.071)
 Depreciação/amortização  (4.775.994) (4.074.772)
 Despesas fi nanceiras  (2.497.573) (2.740.006)
 Despesas gerais  (5.699.518) (5.256.885)
 Gratuidade  (4.802.741) (3.861.466)
 Cota patronal  (22.298.760) (18.402.823)
 Isenções usufruídas 3 22.298.760 18.402.823
Superávit Operacional  16.349.374 3.956.906
 Resultado da equivalência patrimonial  2.341.310 3.381.089
Superávit do Exercício  18.690.684 7.337.995

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - Em Reais
 Patrimônio Reserva Total
 Social de Resultado de Resultado
2015
Saldo em 01 de janeiro 28.633.358 3.211.729 31.845.087
Transferência para o patrimônio social,
 conforme AGO de 24/04/15 2.841.664 (2.841.664) -
Superávit do exercício - 7.337.995 7.337.995
Saldo em 31 de dezembro 31.475.022 7.708.059 39.183.082
2016
Saldo em 01 de janeiro 31.475.022 7.708.059 39.183.082
Transferência para o patrimônio social,
 conforme AGO de 29/04/16 7.414.637 (7.414.637) -
Superávit do exercício - 18.690.684 18.690.684
Saldo em 31 de dezembro 38.889.659 18.984.107 57.873.766

Ilmos. Srs. Diretores do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça 
do Estado de São Paulo - SEPACO - São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras do Serviço Social da Indústria 
do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações 
de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício 
fi ndo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e fi nanceira do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO em 31 de dezembro de 2016, o desempe-
nho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisio-
nadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Serviço Social da Indústria do Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
Ênfase: Sem ressalvar nossa opinião sabre as demonstrações fi nanceiras, chamamos a 
atenção para o descrito na Nota Explicativa item nº 3, que em 30/12/2016, foi protocola-
do junto ao Ministério da Saúde o requerimento de concessão do CEBAS - SAÚDE, sob 
registro n° 25000.202648/2016-15 que ainda faz menção sobre a gratuidade realizada 
em 2016, conforme o artigo nº 110, da Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010 sendo: 
Serviços Assistenciais, prestados aos benefi ciários do SUS, conforme Termo de Parceria 
n° 006/SMS.G/2016 de 04/07/2016 com a Prefeitura do Município de São Paulo por 
meio da Secretaria Municipal da Saúde e valor das isenções usufruídas como Cota Pa-
tronal INSS/SAT/Terceiros de R$ 22.298.759,98 e valor dos serviços assistenciais de-
mandado pelo gestor SUS de R$ 4.802.741,00. A Entidade pretende comprovar sua 
condição de Entidade Benefi cente de Assistência Social na área da Saúde, pela aplica-
ção do percentual de 20% (vinte por cento) do valor total das isenções usufruídas em 
prestação de serviços gratuitos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme 
art. 110 da Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, declarando-se ainda estar ciente das 
normas e exigências fi xadas na Lei n° 12.101/2009 e suas alterações, Lei nº 12.868/2013, 
assim como seus regulamentos, Decreto nº 8.242/2014, Decreto nº 7.300/2010, Portaria 

Relatório dos Auditores Independentes
Synésio Batista da Costa - Presidente do Conselho de Administração

nº 834/MS/2016 e Art. 110 da Lei nº 12.249/2010. Sem ressalvar nossa opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras, chamamos a atenção para o descrito nos itens n°s 5 e 6 das 
Notas Explicativas. Item 5 - Em 20/07/2016 o Conselho de Administração, em AGE, 
aprovou a incorporação do “SEPACO Autogestão operadora de planos de assistência 
a saúde pelo Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado 
de São Paulo - SEPACO (registro nº  42.007-7)” e em 28/12/2016 a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS, deferiu este processo através do ofício n° 1574/2016/
DIRAD/DIOPE (ASSNT)/ANS. Item 6 - Com a incorporação, o Serviço Social da Indús-
tria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, apresentou 
e assumiu junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS o TAOEF- Termo de 
Assunção de Obrigações Econômico -Financeiras da operadora SEPACO Autogestão, 
ofício n° 30/2017/GGAME/DIOPE/2016-37, Processo n° 33902.514036/2016-37. Ou-
tros assuntos: Demonstrações do Valor Adicionado - Examinamos, também, as de-
monstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro 
de 2016, elaboradas sob responsabilidade da administração da Operadora, cuja apre-
sentação é requerida para entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), e como informação suplementar pelas IFRSs que não requerem a 
apresentação da (DVA), essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedi-
mentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente 
apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação as demonstrações fi nancei-
ras tomadas em conjunto. Responsabilidade da administração sobre as demons-
trações fi nanceiras: A Administração da Operadora é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capa-
cidade de a Operadora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Operadora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Operadora 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações fi nanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
lndependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo 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 internacio-
nais 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 infl uenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao Iongo da auditoria. Alem disso: • ldentifi camos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 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 sufi ciente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da 
Operadora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilida-
de das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa 
em relação a capacidade de continuidade operacional da Operadora. Se concluírmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Operadora a não mais se manter em conti-
nuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi -
cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 03 de março de 2017.
PADRÃO AUDITORIA S/S - CRC-2SP 016.650/O-7

YUKIO FUNADA
Contador CRC-1SP 043.351/O-8

Rafael Antonio Parri - Superintendente Geral Nivaldo Alves de Moraes - Contador CRC 1SP 142.870/O-9

1 - Contexto Operacional: O Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo, denominado SEPACO, fundado na Capital do Esta-
do de São Paulo a 20 de setembro de 1956, com sede na Rua Vergueiro, 4210, Vila Ma-
riana - São Paulo - SP, com início efetivo de suas atividades em 02 de janeiro de 1967 é 
uma associação benefi cente e fi lantrópica, com fi nalidade não econômica, devidamente 
registrada e reconhecida pelo Ministério da Saúde, tendo por fi nalidade prestar assis-
tência médica hospitalar aos integrantes das categorias econômicas e profi ssionais dos 
setores de papel e celulose, papelão ondulado e artefatos de papel, papelão e cortiça, 
suportados pelas empresas a esses setores vinculados, sem distinção de raça, cor, ideo-
logia, política ou credo religioso, podendo ser oferecida a referida assistência, ao SUS e 
às pessoas carentes e necessitadas, sem discriminação de qualquer natureza, não sen-
do exclusiva aqueles setores. 
2 - Principais Práticas Contábeis: Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, 
a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações e orientações 
técnicas emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo 
CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Conta-
bilidade, notadamente na ITG 2002 - Resolução 1.409/2012, que prescreve critérios con-
tábeis aplicáveis às entidades sem fi ns lucrativos, que, com as práticas contábeis incluí-
das na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adota-
das no Brasil (BR GAAP). A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativa e 
adote premissas que afetam os montantes apresentados nas Demonstrações Contábeis 
e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estima-
tivas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões 
inerentes ao processo de estimativa. Contas de resultado: O regime contábil para 
apropriação das receitas e despesas é o de competência; Outros Ativos e Passivos 
Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quan-
do for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Enti-
dade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituí-
da como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são 
classifi cados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocor-
ra nos próximos doze meses. 2.1 - Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: A 
Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Con-
tábeis de 2016 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) 
que se qualifi cassem a serem ajustadas. 2.2 - Patrimônio Líquido: O patrimônio do Se-
paco foi constituído, inicialmente, pelas doações e contribuições das empresas perten-
centes dos setores de papel e celulose; artefatos de papel; papelão ondulado e cortiça 
do Estado de São Paulo e acrescido, anualmente, pelos resultados. 2.3 - Caixa e Equi-
valentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre mo-
vimentação e aplicações fi nanceiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Fi-
nanceiras de primeira linha. Em 31 de dezembro os saldos de caixa, equivalentes de cai-
xa, títulos e valores mobiliários estavam assim compostos:
R$ 2016 2015
Caixa 23.400 21.400
Banco conta corrente 371.285 4.145.593
Aplicação Renda Fixa 2.127.160 2.073.311
Total 2.521.845 6.240.304
2.4 - Títulos a Receber - Curto Prazo: Referem-se a saldos a receber com a prestação 
de serviços médicos e hospitalares para Convênios e Particulares, como segue:
R$ 2016 2015
Convênios e Particulares 42.773.629 35.935.398
Glosas 9.412.556 7.597.515
PCLD (8.027.037) (5.224.467)
Total 44.159.148 38.308.446
Saldo em aberto da Unimed Paulistana em 31.12.2016 é de R$ 7.301.892,94, composto 
da seguinte forma: R$ 5.527.226,71 em carteira própria e R$ 1.774.666,23 em glosas. So-
bre este montante foi constituída uma provisão para créditos de liquidação duvidosa de 
100%. 2.5 - Estoques: Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição 
que não supera o valor de mercado.
R$ 2016 2015
Medicamentos 702.392 501.133
Material Cirúrgico e de Enfermagem 585.845 794.823
Material de Manutenção e Limpeza 40.574 70.667
Material de Escritório e Informática 52.988 58.806
Gêneros Alimentícios 12.250 126.062
Utensílios de Copa e Cozinha 5.211 12.825
Rouparia e Armarinho 3.234 972
Material Radiográfi co e CDI 22.186 114.689
Total 1.424.680 1.679.977
2.6 - Depósitos Judiciais: Valores depositados em razão de pendências judiciais.
R$ 2016 2015
Depósitos Judiciais - Serviço Social 2.366.417 2.061.455
Depósitos Judiciais - Sepaco Saúde 5.059.787 1.044.230
Depósitos Judiciais - Rede Paineiras 55.163 16.076
Depósitos Judiciais - P.I.S 5.575.820 4.804.804
Depósitos Judiciais - F.G.T.S 584.057 584.057
Total 13.641.244 8.510.622
2.7 - Investimentos: As participações em coligadas e controladas são avaliadas pelo 
método de equivalência patrimonial.

R$ 2016 2015
Sepaco Saúde (99,99% de participação) 2.138.221 2.087.311
Sepaco Autogestão (70% de participação) 8.743.136 6.452.736
Total 10.881.357 8.540.047
2.8 - Imobilizado: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumu-
lada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é 
calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil 
estimado. A administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-econômica 
remanescente dos bens do ativo imobilizado, onde não foram identifi cadas diferenças 
signifi cativas na vida útil-econômica dos bens, não tendo sido, portanto, efetuadas alte-
rações nas taxas de depreciação do ativo imobilizado.
R$  2016 2015
Imóveis 4 35.057.531 34.310.488
Móveis e Utensílios 10 3.746.131 3.227.297
Aparelhos e Equips. Hospitalares 10 30.266.415 24.795.487
Instrumentais Cirúrgicos 50 3.557.867 2.806.391
Computadores 20 4.164.926 4.045.694
Veículos 20 132.102 85.854
Imobilizado em Andamento  5.736.794 2.362.569
(-) Depreciações Acumuladas  (42.055.681) (37.539.355)
Total  40.606.085 34.094.425
2.9 - Intangível: Demonstrados pelos valores históricos, amortizados a taxa de 
20% ao ano.
R$ % amortizações 2016 2015
Software 20 1.489.156 1.355.403
(-) Amortizações  (1.167.057) (979.143)
Total  322.099 376.260
2.10 - Empréstimos e Financiamentos:
Circulante
R$ 2016 2015
BNDES - Banco Safra - modalidade: Ativo Fixo / taxa: TJLP / 
 garantia: próprio bem - 90.281
BNDES - Banco do Brasil - modalidade: Ativo Fixo / taxa: TJLP /
 garantia: próprio bem 225.370 333.827
Banco HSBC - modalidade: Capital de Giro / taxa: CDI / 
 garantia: recebíveis 2.728.782 3.215.233
Banco Santander - modalidade: Capital de Giro / taxa: CDI / 
 garantia: recebíveis 3.565.726 3.217.394
Boston Scientifi c do Brasil Ltda - modalidade: Ativo Fixo / 
 taxa: zero / garantia: próprio bem 468.648 468.649
Banco HSBC - Paineiras - modalidade: Conta Garantida / 
 taxa: CDI / garantia: aplicações / recebíveis 2.120.999 1.432.063
Banco Trust - modalidade: Leasing fi nanceiro 65.695 65.695
Banco Itaú Unibanco S/A - modalidade: Capital de Giro / 
 taxa: CDI / garantia: recebíveis 280.885 -
Banco Bradesco - Adm. de Consórcio 10.433 -
Total 9.466.538 8.823.142
Exigível a Longo Prazo
R$ 2016 2015
BNDES - Banco do Brasil - modalidade: Ativo Fixo / 
 taxa: TJLP / garantia: próprio bem 54.933 280.303
Banco Santander - Modalidade: Capital de Giro / 
 taxa: CDI / garantia: recebíveis 1.527.429 4.490.476
Banco HSBC - modalidade: Capital de Giro / taxa: CDI / 
 garantia: recebíveis 443.187 2.626.955
Boston Scientifi c do Brasil Ltda - modalidade: Ativo Fixo / 
 taxa: zero / garantia: próprio bem 949.496 1.387.153
Banco Trust do Brasil 32.848 98.543
Banco Bradesco - Adm. de Consórcio 15.649 -
Total 3.023.542 8.883.430
2.11 - Provisão para Férias e Encargos Sociais: Foi constituída levando-se em con-
sideração o montante das férias vencidas e proporcionais, individualmente por funcioná-
rio. 2.12 - Outras Contas a Pagar: São demonstrados pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações 
monetárias incorridas.
R$ 2016 2015
Glosas a Pagar 899.004 582.717
Contas de Controladas - 251.345
Outras Contas 428.647 289.636
Total 1.327.651 1.123.698
2.13 - Provisão para Contingências: De acordo com os assessores jurídicos a Enti-
dade possui R$ 5.001.283 em ações cíveis em que a probabilidade de perda é consi-
derada possível, R$ 10.000 em ações cíveis em que a probabilidade de perda é consi-
derada provável. Em relação aos processos trabalhistas a Entidade possui 
R$ 1.264.140 em ações com propabilidade de perda possível e R$ 751.535 em ações 
com probabilidade de perda considerada provável. Para fazer frente a estas contin-
gências a Entidade possui provisões constituídas que se encontram em instâncias di-
versas distribuídas da seguinte forma:
R$ 2016 2015
Trabalhistas 751.535 1.099.110
Cíveis 10.000 10.000
F.G.T.S 552.327 552.327
P.I.S 5.698.979 4.905.685
S.U.S (a) 8.918.409 7.813.674
Total 15.931.250 14.380.796

(a) Não obstante o suposto débito relativo ao Ressarcimento ao SUS encontra-se em 
plena discussão administrativa e/ou judicial, tanto através de Ações Declaratórias indi-
viduais, ajuizadas por esta entidade e pela operadora de planos de saúde contratada 
(controle difuso), quanto por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1931-8, 
ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde - CNS (controle concentrado), que aguar-
dam seus respectivos julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal - STF, bem como, que 
o processo individual recentemente declarado como detentor de repercussão geral, que 
representa a controvérsia, também pende de julgamento pela Suprema Corte, o que de-
nota a ausência de qualquer decisão fi nal e defi nitiva a respeito do tema prolatado pelo 
Poder Judiciário e redunda na real possibilidade de êxito de tais ações, bem assim que 
considerando-se a sinalização do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da 
Medida Cautelar requerida nos autos da ADIN 1931-8 e o elucidativo Parecer Jurídico do 
Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal - STF, Dr. Carlos Mário da Silva Vello-
so, grande parte dos valores imputados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, a título de Ressarcimento ao SUS, está absolutamente prescrita, vez que o institu-
to do Ressarcimento ao SUS tem natureza civil e caráter indenizatório, fundando-se en-
riquecimento sem causa, sendo sua prescrição trienal, com base no inciso IV, § 3º, do ar-
tigo 206 do Código Civil Brasileiro e ainda, que tais valores têm como base a TUNEP e os 
critérios da RN nº 251 da ANS, que, em razão da natureza civil do instituto, não servem 
de supedâneo para a cobrança do Ressarcimento ao SUS, pois não representam o valor 
efetivamente despendido no atendimento, esclarece-se que foram cumpridos estrita-
mente os ditames da IN 5/2011, publicada no DOU em 03/10/2011, com a contabiliza-
ção e o provisionamento dos valores colhidos do próprio site da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, tanto no que diz respeito aos atendimentos em discussão ad-
ministrativa quanto no que diz respeito aos supostos débitos já constituídos, muito em-
bora, como dito tais débitos estejam em discussão judicial. Registre-se que tal cumpri-
mento não se traduz em resignação ou aceitação de tal norma nem em reconhecimento 
do suposto débito, vez que ausente qualquer certeza, liquidez ou exigibilidade destes 
ante as razões minuciosamente expostas, sobretudo de inexistência de decisão fi nal e 
vinculante de nossa Suprema Corte a respeito da constitucionalidade e da natureza jurí-
dica do Ressarcimento ao SUS, sendo apenas um apontamento contábil imposto pelo 
Órgão Regulador, que a qualquer momento poderá ser internamente revisto e judicial-
mente contestado” 2.14 - Recursos: Os recursos da entidade foram aplicados em suas 
fi nalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, conforme o parágrafo 
1º, do artigo 20º, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 
2.15 - Seguros: A Instituição, orientada por especialistas, mantêm apólices para cober-
tura de seguros em montantes julgados sufi cientes para cobrir os eventuais sinistros dos 
bens patrimoniais e responsabilidade civil. 2.16 - Partes Relacionadas: Faturamento 
efetuado às controladas descritas na nota 2.7 foram:
R$ 2016 2015
Sepaco Autogestão 46.987.009 48.374.376
Sepaco Saúde 2.613.342 1.551.907
Total 49.600.351 49.926.283
Os saldos em aberto a receber em 31 de dezembro de 2016 são R$ 4.505.058,21 do Se-
paco Autogestão e R$ 244.510,00 do Sepaco Saúde.
3 - Imunidade Tributária: Em 30/12/2016, foi protocolado junto ao Ministério da Saúde o requeri-
mento de concessão do CEBAS - SAÚDE, sob registro nº 25000.202648/2016-15. Abaixo demonstra-
mos a gratuidade em 2016, conforme o artigo nº 110, da lei nº 12.249, de 11 de Junho de 2010: a) Ser-
viços Assistenciais, prestados aos benefi ciários do SUS, conforme Termo de Parceria nº 006/ 
SMS.G/2016 de 04/07/2016 com a Prefeitura do Município de São Paulo por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde: Isenções Usufruídas: Relação dos Tributos Objeto de Renúncia Fiscal. Cota Pa-
tronal INSS/SAT/Terceiros = R$ 22.298.759,98.
Itens / 
 Filiais  Base Cota Patr. 20% SAT 2% Tercs. 5,8% Total
São Paulo 68.629.440,96 13.725.888,19 1.372.588,82 3.980.507,58 19.078.984,59
Mogi 592.381,07 18.476,21 11.847,62 34.358,10 164.681,94
Embuaçu  5.235.422,67 1.047.084,53 104.708,45 303.654,51 1.455.447,50
Monte 
 Dourado 901.482,50 180.296,50 18.029,65 52.285,99 250.612,14
Paraíso 270.268,67 54.053,73 5.405,37 15.675,58 75.134,69
Peixoto 
 Gomide 246.383,68 49.276,74 4.927,67 14.290,25 68.494,66
Hosp. Paineiras 
 (Mucuri) 4.335.987,27 867.197,45 86.719,75 251.487,26 1.205.404,46
Total 80.211.366,82 16.042.273,36 1.604.227,34 4.652.259,28 22.298.759,98

Valor dos serviços assistenciais demandado pelo gestor SUS, com base nos custos incorridos = R$ 4.802.741,00.
 Imunidade Tributária
 Custos Operacionais de Atendimentos Gratuítos aos Usuários do “SUS” / “PMSP” / “SMS” - Termo de Parceria Nº 006/SMS.G / 2016 2016
 Hemodinâmica Imagem Tomografi a Centro Cirúrgico
Mês                         Unids.
2016   mats. Labo-     Resso-     Mats.  Enfer-   UTI UTI Ambu- PA PA Hospital Multidis- Custo
R$ sala smh esp. ratório sala smh sala smh nância sala smh mats. esp. Medic. Enferm. UCM maria Pediatria UAD Adulto Neo latório Consultas Observ. Dia ciplinar (1) Total
acumulado 149.600 184.410 105.591 25.764 74.176 801.307 95.374 157.287 78.993 40.435 27.533 156.829 45.766 277.138 2.576 22.603 93.858 11.366 50.251 765.504 32.196 1.524 796 9.329 1.592.534 4.802.741
média mensal 12.467 15.367 8.799 2.147 6.181 66.776 7.948 13.107 6.583 3.370 2.294 13.069 3.814 23.095 215 1.884 7.822 947 4.188 63.792 2.683 127 66 777 132.711 390.963
unidades
acumulada 83:04:00   2.307 2.085  1.746  305 51:36:00     4 46 107 111 22 364 433 13 3 6:10:00 69.771
média mensal 6:55:20   192 174  146  25 4:18:00     0 4 9 9 2 30 36 1 0 0:30:50 5.814
R$/unidade 1.800,97   11,17 35,58  54,62  10,79 783,62     643,96 491,38 877,18 102,39 2.284,13 2.103,03 74,36 117,26 244,79 1.512,86 22,83
(1) Unidades de Fisioterapia da Prefeitura do Município de São Paulo
4 - Operadora de Planos de Saúde - Modalidade Autogestão: Em 21 de junho de 
2016, foi publicada no Diário Ofi cial da União, Seção 3, pág. 113, a Autorização de 
Funcionamento para atuar no mercado de saúde suplementar como Operadora de Pla-
nos de Assistência à Saúde do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, Registro ANS nº 42007-7, classifi cada 
na modalidade Autogestão.
5 - Incorporação: Em 20.07.2016, o Conselho de Administração, em AGE, aprovou a in-
corporação do Sepaco Autogestão operadora de planos de assistência à saúde pelo 
¨Servico Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Pau-
lo-SEPACO (registro nº 42.007-7)” e em 28.12.2016 a Agência Nacional de Saúde Su-
plementar-ANS, deferiu este processo através do ofício nº 1574/2016/DIRAD/
DIOPE(ASSNT)/ANS.
6 - TAOEF: Com a Incorporação, o Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, apresentou e assumiu junto à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS o TAOEF - Termo de Assunção de Obrigações 

Econômico-Financeiras da operadora SEPACO Autogestão, ofício nº 30/2017/GGAME/
DIOPE/2016-37, Processo nº 33902.514036/2016-37.
7 - Estrutura de Gerenciamento de Risco: A estrutura de gerenciamento de ris-
cos é estabelecida para identifi car e analisar os riscos que afetam as atividades da 
Operadora, bem como são revisados frequentemente para refl etir mudanças nas 
condições de mercado e nas atividades da Operadora. O Gerenciamento de risco é 
um processo que envolve todos os níveis da Operadora, aplicado desde o estabele-
cimento das estratégias, direcionadas a identifi car eventos em potencial que po-
dem vir a afetá-las. Gerenciamento de Riscos: As políticas de gerenciamento de 
risco são estabelecidas pela Operadora, que realiza a identifi cação e análise dos 
riscos enfrentados, defi ne limites e controles de riscos apropriados e monitora ris-
cos e aderências aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos 
são revisados frequentemente para refl etir mudanças nas condições de mercado e 
nas atividades da Operadora. Risco de Crédito: Risco de Crédito é o risco de pre-
juízo fi nanceiro da Operadora caso um projeto ou contraparte em um instrumento fi -

nanceiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principal-
mente dos recebíveis da Operadora. Risco de Liquidez: Risco de Liquidez é o ris-
co da Operadora de encontrar difi culdades em cumprir com as obrigações associa-
das com seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou 
com outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Operadora na administração de liquidez 
é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez sufi ciente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais ou de estresse, sem cau-
sar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Operadora. Ris-
co de Mercado: Risco de Mercado é o risco que alterações nos preços de merca-
do, tais como as taxas de juros, impactariam os ganhos e perdas da Operadora. O 
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposi-
ções a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo 
aperfeiçoar o retorno. A Operadora dilui os riscos de mercado através de investi-
mentos em Títulos de Renda Fixa Pública e Títulos de Renda Fixa Privada, reduzindo 
signifi cativamente os riscos, em função da autogestão desses investimentos.

Em 21 de junho de 2016, a entidade obteve junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Autorização de Funcionamento, para atuar no mercado de Saúde Suplementar como Operadora de Planos de Assistência à Saúde, sob o registro nº 42007-7, 
classifi cada na modalidade Autogestão, a entrada em operação está prevista para o início de 2017. Em 28 de dezembro de 2016, a entidade obteve o deferimento junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para incorporar a Operadora Sepaco 
Autogestão – registro nº 41696-7. As receitas operacionais com convênios e particulares aumentaram em 25,45% em relação ao ano anterior enquanto as despesas operacionais aumentaram em 18,65%, resultando assim um acréscimo no superávit operacional 
de 313,19% com relação ao ano anterior. O resultado Operacional deduzido da equivalência patrimonial, apresentou um superávit no exercício de R$ 18.690 mil, que será incorporado ao Patrimônio Social.

Relatório de Administração do Sepaco Serviço Social

 31/12/2016 31/12/2015
1 - Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício 18.690.684 7.337.994
 Depreciação/amortização 4.775.994 3.881.684
 Resultado da equivalência patrimonial (2.341.310) (3.381.089)
Ajustes por:
 Aumento/diminuição dos convênios e particulares a receber (5.850.702) (1.449.555)
 Aumento/diminuição dos estoques 255.297 (602.824)
 Aumento/diminuição das outras contas a receber 16.572 238.291
 Aumento/diminuição da conta de adiantamentos (403.494) 1.043.574
 Aumento/diminuição dos impostos a compensar 2.339 (84)
 Aumento/diminuição das despesas do exercício seguinte (363.364) (31.850)
 Aumento/diminuição da conta de fornecedores 1.371.026 698.847
 Aumento/diminuição da conta de salários e encargos sociais 906.125 850.570
 Aumento/diminuição da conta 
  de provisão para férias e enc. sociais 1.735.660 1.246.538
 Aumento/diminuição dos impostos a recolher 488.940 318.318
 Aumento/diminuição das outras contas a pagar 203.953 655.660
 Aumento/diminuição da conta corrente - coligadas (3.176.028) -
 Aumento/diminuição da conta realizável a longo prazo (5.130.622) (1.628.185)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 11.181.070 9.177.889
2 - Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Imobilizado (11.287.652) (5.474.124)
 Intangível 54.161 (30.096)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (11.233.491) (5.504.220)
3 - Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Exigível a longo prazo (4.309.434) 4.419.582
 Empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazo 643.396 (4.089.495)
Caixa líquido usado nas atividades de fi nanciamentos (3.666.038) 330.087
Variação de caixa e equivalente de caixa (3.718.459) 4.003.756
Caixa e equivalente de caixa no início do período 6.240.304 2.236.548
Caixa e equivalente de caixa no fi m do período 2.521.845 6.240.304
Variação de caixa e equivalente de caixa (3.718.459) 4.003.756

 31/12/2016 31/12/2015
Receitas 251.828.749 203.847.826
 Convênios e Particulares 246.405.955 196.419.746
 Outras receitas líquidas 5.422.794 7.428.080
Insumos Adquiridos de Terceiros 142.325.918 122.345.698
 Materiais e Medicamentos 51.810.510 40.497.071
 Serviços de terceiros e outros 90.515.408 81.848.627
Valor Adicionado Bruto 109.502.831 81.502.128
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 109.502.831 81.502.128
Valor Adicionado Recebido em Transferência (1.681.543) (2.071.788)
 Receitas fi nanceiras 816.031 668.219
 Despesas fi nanceiras 2.497.573 2.740.006
Valor Adicionado Total a Distribuir 107.821.289 79.430.341
Distribuição do Valor Adicionado 107.821.289 79.430.341
 Pessoal e Encargos 88.272.893 71.364.356
  Remuneração direta 68.898.370 56.226.013
  Benefícios 11.894.373 8.636.915
  FGTS 7.480.150 6.501.427
 Impostos, Taxas e Contribuições 857.712 727.991
  Federal 809.122 667.622
  Municipal 48.590 60.368
Superávit do Exercício 18.690.684 7.337.995
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A pesquisa, relatada em artigo publicado na revista 
Nature Communications, utilizou padrões de ven-
to, chuva e evaporação para simular as diferentes 

situações de equilíbrio entre vegetação, evaporação e 
precipitação na Amazônia. Dessa forma, os cientistas 
calcularam o efeito da redução das chuvas em uma área 
sobre a possível destruição da fl oresta em outra região, e 
se um evento deste tipo teria um efeito permanente sobre 
o sistema como um todo, levando a uma perda autoam-
plifi cada de fl oresta.

A imagem que se tem da Amazônia é de uma fl oresta 
exuberante onde chove muito, mas, além das chuvas in-
tensas, a transpiração das árvores é tão grande que um 

volume considerável desta água volta para a atmosfera e 
alimenta as chuvas em outras regiões. Quando este ciclo 
de realimentação positivo é interrompido, por exemplo, 
com a redução da precipitação durante uma seca, a re-
dução na evapotranspiração (evaporação do solo somada 
à transpiração das plantas) é signifi cativa e conduz a 
menos chuva.

Efeitos autoamplifi cados como este podem levar a um 
“efeito dominó”, causando seca e morte em outras áreas 
da fl oresta. Os pesquisadores descobriram que os me-
canismos responsáveis por esse tipo de perda parecem 
ocorrer durante eventos extremos de seca. “Como estes 

Efeitos da 
seca acentuam 
de maneira 
permanente 
perda fl orestal 
na Amazônia

As consequências desestabilizadoras da seca na Amazônia são analisadas em estudo internacional liderado
por Delphine Clara Zemp, da Universidade Humboldt (Alemanha), com a participação

do professor Henrique Barbosa, do Instituto de Física (IF) da USP. 

eventos estão se tornando mais frequentes com as mu-
danças climáticas, isto signifi ca uma pressão maior sobre 
a fl oresta”, diz o professor.

Durante o último Máximo Glacial, há 21 mil anos, o de-
clínio da umidade oceânica causou uma redução de 50% 
na precipitação da estação seca da Amazônia. Para validar 
o modelo utilizado no estudo, os cientistas simularam o 
clima da Amazônia neste período e conseguiram repro-
duzir estes registros paleoclimáticos. Em tais condições 
de estação seca, de 10% a 13% da destruição fl orestal na 
bacia amazônica pode ser atribuída à perda de fl oresta 
autoamplifi cada. Com um afl uxo de umidade oceânica re-
duzida de 40%, como apontam as projeções para o século 
21, de 1% a 7% (potencialmente até 14%) da perda da 
fl oresta amazônica poderia ser atribuída a efeitos auto-

amplifi cadores, decorrentes 
da atividade humana.

Savanização
“Na fl oresta amazônica, o 

ciclo das árvores é diferente, 
por exemplo, das fl orestas 
boreais da Europa, Canadá 
e Estados Unidos”, aponta 
Barbosa. “Elas crescem 
e morrem muito mais rá-
pido. Numa situação em 
que a floresta está sob 
grande estresse climático, 
essas árvores podem não 
ser substituídas por árvores 
do mesmo porte”, relata. “O 
que acontece é uma transi-
ção de uma vegetação que 
era mais exuberante, com 

árvores grandes e muita folhagem, por outra com árvores 
mais rasteiras, mais afastadas, com gramíneas entre elas, 
algo mais parecido com o cerrado brasileiro. Esse processo 
é chamado de savanização”.

Esse processo ocorre porque as plantas possuem uma 
resistência ao estresse hídrico, determinada pela dispo-
nibilidade de água no solo e a quantidade dessa água que 
consegue ser drenada por suas raízes, dentre outros fatores. 
“Quanto mais prolongadas forem as secas, mais as plantas 
vão sofrer estresse, morrerão, e maior será a probabilidade 
de que estas árvores que sejam substituídas por outras de 
porte menor e mais adaptadas às secas. Isso faz com que 

Transpiração das árvores amazônicas leva grande volume de água para a atmosfera
e alimenta chuvas em outras regiões.
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o cerrado avance sobre a Amazônia”, ressalta o professor 
do IF. “O modelo desenvolvido na pesquisa permitiu, jus-
tamente, calcular esta probabilidade de transição”.

Outro efeito danoso é acontecerem mais queimadas. “As 
simulações mostram que a redução das chuvas acontece 
em toda a Amazônia. Uma estação seca mais prolongada vai 
aumentar o número de focos de queimadas e a pressão de 
mudanças na fl oresta”, diz Barbosa. “As queimadas também 
aumentam a quantidade de carbono na atmosfera e acen-
tuam o efeito estufa, além de representarem um grande 
problema de saúde pública, quase que completamente 
ignorado no Brasil”.

Redes complexas
O estudo aplicou uma técnica de sistemas dinâmicos 

chamada de redes complexas. “Esta metodologia já é 
empregada, por exemplo, para estudar como os neurônios 
se comunicam no cérebro; ou como o mercado fi nanceiro 

responde a crises; ou mesmo como são as relações de 
amizade no Facebook”, explica o professor. “Na pesquisa, 
os links da rede complexa eram dados pelo transporte de 
umidade, e os nós da rede, pelo balanço entre a precipitação 
e a evapotranspiração. Foram elaboradas equações mate-
máticas para representar a interação biosfera-atmosfera 
e estudar os efeitos das secas na savanização.”

Segundo Barbosa, quando a vegetação é homogênea, 
ela responde de maneira igual às modifi cações climáticas. 
“Se a precipitação diminui e a temperatura sobe, pode 
começar a ocorrer uma mudança de vegetação, mais 
precisamente, aumenta a probabilidade de transição. 
Toda a fl oresta vai responder dessa forma, se ela é ho-
mogênea”, explica. “Um dos resultados importantes do 
estudo foi mostrar que, se por outro lado houver grande 
heterogeneidade, ou seja, se pedaços da fl oresta forem 
diferentes aqui e ali, essa fl oresta vai ser mais resiliente às 
mudanças e o efeitos auto-amplifi cados não se propagam 
pela rede tão efi ciente quanto no caso homogêneo.”

Como muitos sistemas adaptativos complexos, as árvo-
res da fl oresta amazônica fazem parte de uma rede maior. 
Os pesquisadores descobriram que a perda fl orestal ocorre 
de forma não linear. Isso signifi ca que os deslocamentos 
fl orestais em uma parte da Amazônia podem desencadear 
mudanças em outras áreas, que podem ser difíceis de 
prever. “Além disso, este mecanismo de autoamplifi cação 
também se aplica aos efeitos do desmatamento e quei-
madas, ou seja, suas consequências são ainda maiores 
do que o previsto anteriormente e deveriam ser evitados 
a todo custo”, conclui o professor.
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O PWA e a morte 
dos aplicativos 

A praticidade dos 

smartphones invadiu o 

cotidiano das pessoas, 

tornando as tarefas mais 

fáceis e deixando-as, 

literalmente, na ponta 

dos dedos

Mas os smartphones 
não vieram sozinhos, 
trouxeram consigo 

uma vasta coleção de aplicati-
vos que funcionam como uma 
porta de entrada para muitos 
mundos diferentes. Essas 
ferramentas não só facilitam 
a rotina como também têm 
transformado setores de tec-
nologia, comunicação e marke-
ting de muitas empresas.

Essa febre tecnológica e a 
busca incessante por apps 
começou em 2014 e tem se 
mostrado um mercado promis-
sor. Porém, é fácil notar que 
somente os aplicativos sociais 
(Facebook, Instagram, What-
sapp, Snapchat, Twitter, etc.), 
bancários e de geolocalização 
são usados com bastante frequ-
ência, ao passo que os demais 
são acessados esporadicamen-
te. Existem ainda aqueles que 
são instalados e usados apenas 
uma vez, ou os que acabam 
sendo reinstalados sempre que 
surge a necessidade.

Existem três grandes pro-
blemas para essa dinâmica. 
O primeiro é a falta de paci-
ência para procurar o app e 
fazer todo o ritual até que ele 
seja instalado e pronto para 
o uso, seguido pela memória 
do dispositivo que fi ca cheia 
com muita facilidade e, claro, 
a banda larga para se fazer o 
download, que pode não ser 
sufi ciente ou acabar de uma 
vez com o pacote de dados.

Devido a esses motivos, mui-
tos usuários preferem focar 
no uso de links simples para 
sites responsivos, no browser 
mesmo, para coisas pontuais. 
O processo é mais simples e 
torna o uso fácil, mas eles não 
possuem integração com os 
recursos do aparelho e também 
podem ser lentos e travar o 
navegador, transformando-se 
assim em uma experiência 
limitadora.

Porém, a experiência do 
mobile vai muito além do 
site responsivo e do uso de 
aplicativos. Por este motivo o 
PWA (Progressive Web Apps) 
vem ganhando destaque no 
mercado e promete ser uma 
grande referência quando o 
assunto é a experiência do 
consumidor. 

O consumo no século XXI 
acontece de forma diferen-
ciada, por meio de relacio-
namentos, da troca entre os 
consumidores e a marca – com 
diálogos e feedbacks –, pelo 
tratamento único (não mais 
massivo) e pela confi ança gera-
da. Neste cenário, o PWA surge 

como uma experiência mobile 
personalizada que funciona em 
uma página de HTML e que tem 
cara de app, mas oferece uma 
experiência mais completa e 
integrada.

O PWA mescla caracterís-
ticas do mobile como o uso 
integrado dos recursos do 
aparelho (câmera, agenda, 
etc), o consumo de pouca 
internet e um layout atraente 
e interativo, com as caracte-
rísticas da web como o link 
clicável, o hipertexto, o fato de 
ser responsivo (se adaptando 
a qualquer tela - navegador), 
de fácil compartilhamento e 
ainda trabalha com técnicas 
de SEO.

Mas ele também possui 
características próprias. Fun-
ciona de forma semelhante à 
ferramenta de ‘favoritos’, só 
que de forma melhorada, pois 
fi ca instalado no navegador e 
é acionado somente quando 
o usuário deseja adicionar a 
página na sua homescreen. O 
seu carregamento é imediato, 
não exige instalação, funciona 
off-line (depois do primeiro 
acesso para carregar o cache) 
e conta ainda com notifi cações 
push.

O melhor de tudo é que 
eles não precisam ter ver-
sões ou atualizações, é tudo 
automatizado para melhorar 
a experiência do usuário. Já 
existem grandes exemplos 
sobre o uso do PWA como o 
jornal The Washington Post, 
que apostou nessa tecnologia 
para melhorar o tempo de 
carregamento do seu conteúdo 
e manter o leitor mais tempo 
dentro do site consumindo 
suas notícias.  Outro grande 
jornal que já aderiu a novidade 
é o Financial Times.

Além dos jornais, o e-com-
merce indiano da Flipkart 
passou a utilizar o PWA para 
melhorar a experiência de 
compra do consumidor sem 
causar estresse, e a empresa 
aérea Air Berlin acredita que 
a inovação é muito útil para 
acessar o cartão de embarque 
a qualquer momento, além 
das informações sobre o voo 
e o destino, garantindo mais 
conforto e qualidade de aten-
dimento ao cliente.

Tudo isso é muito recente, 
mas já podemos perceber que 
as tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC’s) estão 
provocando uma verdadeira 
revolução no modo como as 
empresas enxergam seus ne-
gócios e se relacionam com os 
seus públicos. Por isso, estar 
atento às inovações que estão 
por vir é crucial para tomar 
a dianteira e se destacar da 
concorrência.

 
(*) É especialista em marketing digital 

& inovação, além de sócio-fundador 
da Sinnapse - Agência Digital -, e 
MobWeb, empresa especializada 

em aplicativos web e dispositivos 
móveis.

Jorge Geras (*)

News@TI
Cloud Coaching lança a primeira rede social 
exclusiva para coaches

@ A Cloud Coaching - primeira revista digital de Coaching 
do país e plataforma especializada em desenvolvimento 

pessoal e profissional com ênfase em Coaching, Mentoring 
e metodologias afins - lança o Espaço do Coach, plataforma 
pioneira de mentoria virtual para coaches e profissionais 
da área. O lançamento acontece virtualmente e, de forma 
gratuita, por meio do Google Hangouts, às 19h e será 
conduzido por Mario Divo e Cleyson Dellcorso, renomados 
especialistas da área.(www.cloudcoaching.com.br).

OneLife Network expande negócios para a 
América Latina

@A OneLife Network, uma comunidade com mais de 3 
milhões de membros ao redor do mundo, acaba de abrir 

um escritório na Cidade do México - o primeiro da empresa na 
América.  Com a intenção de estreitar suas relações com seus 
membros do continente, o escritório foi aberto para servir os 
membros associados no México e região.  O novo escritório 
conta com 9 salas privadas com capacidade para 10 pessoas, 
além de uma área VIP com capacidade para 100 participantes 
que pode ser reservada por membros. “Esta sala de eventos é 
perfeita para reuniões de médio porte nas quais os membros 
da OneLife poderão realizar demonstrações e eventos de 
recrutamento”, comenta Pablo Munoz, CEO Global da One-
Life Network. O uso do escritório é gratuito e exclusivo para 
membros da OneLife (https://www.onelife.eu/en/). 

O que os clientes querem? 
Quais são suas demandas? Os 
executivos mais experientes 
estão fazendo estas pergun-
tas com mais frequência do 
que nunca, e com razão. 
Empresas líderes entendem 
que o importante no negócio 
é a experiência do cliente, e 
elas também entendem que o 
"por que" e "como" uma organização oferece seus produtos ou 
serviços, já são mais importantes do que "o que" ela oferece. 

Num mundo em transformação, com o avanço de tecnologias 
como machine learning e inteligência artifi cial as oportunidades  
para atender os interesses dos clientes aumentam. E isso é 
fundamental para garantir a sustentabilidade de seu negócio e 
fugir da comoditização de produtos e serviços. 

Segundo o Gartner, 37% dos CEOs acreditam que a experiência 
do cliente é o principal investimento tecnológico necessário para 
melhorar os negócios e superar a concorrência. Isso irá gerar 
uma interação diferenciada entre cliente e empresa, gerando 
fi delidade a marca. 

Indico aqui três estratégias que irão garantir uma 

melhor experiência de usuário: 

1.   Analytics para gerar diferencial competitivo

Em 2017, o foco será o analytics com big data para transfor-
mar a experiência do cliente em diferencial competitivo, dando 
sustentabilidade ao negócio e reduzindo o churn. A abundância 
das informações dos usuários, baseadas em comportamentos 
e geolocalização, geram mapas signifi cativos e úteis para rever 
segmentações e melhorar a interação com clientes. 

2.   Engajamento de toda 

a empresa

Se a liderança de uma em-
presa deixa claro que a expe-
riência do cliente é importante 
e benefi cia toda a empresa, 
é muito mais provável que 
todos irão se envolver com o 
processo. 

Outra forma de engajamen-
to é quando a liderança apresenta metas para as áreas envolvidas 
com a  satisfação do cliente , mostrando que melhores resultados 
garantem a manutenção do cliente. 

Ter um olhar sistêmico para experiência do cliente é importante 
e pode benefi ciar toda a empresa. De fato, se levada além das 
entregas ao cliente, ela pode ser usada para melhorar processos 
e serviços dentro da companhia também. 

3. Tome decisões baseadas em fatos

As empresas precisam encontrar maneiras de trabalhar 
suas informações para gerar insights úteis. A informação tem 
que fornecer visibilidade total e permitir aos especialistas 
o poder de tomada de decisões rápidas, que lhes permitam 
oferecer o que os clientes estão procurando – além de 
entregar experiências atraentes que a concorrência não 
consegue.

Clientes querem ter boas experiências hoje, exatamente agora. 
As estratégias acima irão tornar esse processo mais fácil para 
todos os envolvidos com o trabalho, gerando resultados para 
que o cliente tenha experiências memoráveis. 

(Fonte: Patrícia Martins é Sênior Account Manager da Triad Systems).

Quer garantir a sustentabilidade do seu 
negócio? Invista na experiência do seu cliente

Segundo uma pesquisa da associação mundial CompTIA, 
com foco no Brasil, 58% dos incidentes de segurança no 
País são causados por erros humanos, enquanto apenas 

42% têm origem em falhas de tecnologia. A principal razão é 
o descuido geral dos funcionários ao lidar com a segurança da 
informação e a falta de capacidade da TI e do usuário fi nal de se 
seguir políticas e procedimentos.

De acordo com um estudo recente conduzido pela empresa 
britânica Expert Security UK, quase uma em cinco pessoas já 
foi afetada por crimes no ambiente de trabalho. Isso mostra que 
as ameaças internas devem ganhar cada vez mais atenção das 
empresas em todo o mundo.

Confi ra algumas maneiras de garantir que sua empresa não 
fi que vulnerável a esse tipo de ameaças:

Estabeleça políticas de segurança

As empresas precisam garantir que o acesso aos dados seja 
monitorado em tempo real. É comum subestimar o impacto que 
as ameaças internas têm dentro do ambiente corporativo, porém, 
especialmente no caso das contas privilegiadas, os funcionários 
podem ter acesso não só a dados sensíveis, mas também ao 
controle de toda a infraestrutura de TI.

Por isso, a primeira ação que qualquer empresa deve tomar 
para prevenir ameaças internas é começar a monitorar como 
seus dados estão sendo usados. Organizações que não têm esse 
tipo de controle do acesso do usuário difi cilmente vão conseguir 
identifi car quando eles estão se comportando mal e bloquear 
suas ações.

No último ano, outro estudo da Varonis revelou que cada 
funcionário tem acesso a 82% do total de 6,1 milhões de pastas 
nos sistemas corporativos. Cerca de 28% das pastas têm acesso 
universal dentro das empresas – ou seja, todos podem acessá-
las sem nenhum tipo de controle em relação à identidade ou às 
atividades dentro dos arquivos.

Saiba criar um negócio a 
prova de ameaças internas

Conforme revelou a última pesquisa da Varonis feita em parceria com a Forrester Consulting, The 
Data Security Money Pit: Expense in Depth Hinders Maturity, grande parte das empresas (63%) não é 
capaz de auditar o uso dos dados sensíveis e gerar alertas de situações abusivas em relação a essas 
informações

Introduza políticas de segurança robustas

Hoje cada vez mais empresas estão permitindo que seus 
funcionários usem seus próprios dispositivos para trabalhar. A 
tendência, conhecida como Bring Your Own Device (BYOD), 
no entanto, exige que as empresas adaptem sua estratégia de 
segurança a essa nova realidade.

É essencial introduzir políticas claras de BYOD que especi-
fi quem o que é permitido e o que não é, bem como oferecer o 
treinamento apropriado para o usuário fi nal.

Imagine, por exemplo, que o diretor de RH clica em um e-
mail de phishing e, de repente, um hacker passa a ter acesso a 
todos os dados do RH. Isso será um grande problema para toda 
a empresa, que pode sofrer com o vazamento de dados pessoais 
de funcionários e enfrentar uma série de danos fi nanceiros e de 
reputação.

Por isso, é importante garantir que todos entendam os perigos 
relacionados à segurança de dados e saibam qual é a maneira 
correta de tirar proveito do BYOD para aumentar a produtividade 
e, ao mesmo tempo, prevenir ameaças internas.

Treinamento adequado

Oferecer a educação necessária para que o usuário fi nal entenda 
o que é esperado dele em termos de segurança ajudará a garantir 
a proteção de todo o negócio.

Por isso, é importante comunicar-se com a equipe, sempre com 
transparência, para manter o controle antes que a situação saia 
das mãos dos gestores.

Ao oferecer treinamentos com algumas sessões individuais, 
por exemplo, será possível conhecer melhor os funcionários e 
construir relacionamentos mais fortes e duradouros, em que os 
indivíduos são encorajados a sempre buscar o equilíbrio entre 
produtividade e segurança.

É fundamental que as empresas criem uma cultura que estimule 
os funcionários a usarem com inteligência os recursos corporativos 
e a manterem-se longe de atividades ilegais.

Dicas para escolher a melhor opção para ligar seus 
equipamentos à TV sem perder em qualidade de imagem
HDMI -  O cabo mais utilizado atualmente é o 

HDMI (Interface de multimídia de alta-defi nição) que 
oferece resoluções em até 1080P, ou seja, o padrão de 
resolução das telas Full HD. Este cabo é uma entrada 
digital que possui, através de um único cabo, qualquer 
formato de vídeo ou PC e possuindo até 8 canais de 
áudio. O Blu-Ray, sucessor do aparelho de DVD por 
exemplo, possui o HDMI como entrada principal. 
Outros equipamentos que podem ser conectados 
via HDMI são notebook e receptores de TV paga 
com resolução HD.

Vídeo Composto, ou RCA – São aqueles cabos 
coloridos, que vêm em grupos de três, sendo dois de 
áudio, um vermelho e um branco, e um de vídeo, na 
cor amarela. Esta conexão é muito usada para DVDs 
e equipamentos que não apresentam alta resolução. 
Ele pode ser usado para TV a cabo também, apesar 
de entregar apenas sinal analógico e não digital.

Vídeo componente – Similar ao anterior, tam-
bém funciona com um grupo de cabos, mas neste 
caso, eles transmitem apenas vídeo. A grande 
diferença entre os dois é que, enquanto o vídeo 
composto compacta a imagem em apenas um canal, 
o vídeo componente divide o sinal em três (dois 
para cores e um para luminância). Existe uma 
grande vantagem para a imagem, que apesar de 
também ser analógica, chega ao monitor com mais 
qualidade. Neste caso, o áudio deve ser conectado 
via entrada AV, a mesma que seria usada no vídeo 
composto, excluindo o cabo amarelo.

Coaxial – Quem é das antigas se lembra bem 
deste tipo, pois ele era o responsável por ligar a 
antena externa (para captação de sinal aberto 
de TV) ou a TV a cabo nos modelos mais antigos. 
Hoje ele geralmente se conecta ao receptor da 
TV por assinatura, o que acontece também com 

o receptor do sinal digital de TV aberta. O cabo 
coaxial é responsável por transmissões com muita 
estabilidade e a principal vantagem que oferece 
é a qualidade, que não sofre com problemas de 
interferência.

VGA – Mais usado para conectar o computador 
ao monitor, o “Video Graphics Array” é um padrão 
criado pela IBM, que também pode ser encontrado 
em alguns modelos de TV. É o único capaz de repro-
duzir maior quantidade de cores (até 256) e suportar 
a resolução de 640x480 pixels. Sua desvantagem 
é transmitir apenas vídeo, sendo necessária outra 
conexão para o áudio. 

DisplayPort – É considerado o grande concor-
rente do HDMI, por ser um padrão digital criada em 
2006 e atualizada em 2008, quando passou a suportar 
a resolução máxima de 2560 x 1600 pixels para cabos 
de até 3 metros.
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(?)-doloro-
sa, percur-
so de Jesus
com a cruz

Saudação
comum em
casamentos

Formato
do alar-
gador de
orelha

Fruta indi-
cada con-
tra irritação
na garganta

(?) Lem-
mertz, atriz

de "Em
Família"

E, em
inglês

Caetano
(?), líder
da Tropi-

cália

"(?)-o ou
deixe-o",

slogan po-
lítico (BR)

Antes de
Cristo
(sigla)

(?) da
Caverna,
alegoria
de Platão

(?) das 
Rocas, ilha
atlântica
brasileira

"Reto",
em "orto-

pedia"

Lances
decisivos
no jogo de
basquete

Fenômeno
sonoro de
grutas e
cavernas

Raposo
Tavares, 

bandeirante
paulista

Alberto
Dines,

jornalista
brasileiro

(?) falho:
expressa
o incons-

ciente

Sambista de "O
Mundo É um Moinho"

Santa
(abrev.)
Peixe do
Pantanal

Pontos
(?): quali-

dades
Retornou

(?) Soares, cantora
Alegorias e (?), quesi-
to de julgamento no 
desfile de Carnaval

Átomo e-
nergizado

A Mãe 
Terra

Latitude
(abrev.)

Escola de
samba da
torcida or-
ganizada
do Pal-
meiras

Pode ser
enviada

via Sedex

Medida imperativa de
empresas
em crise

financeira

"A Cor (?)",
filme com
Whoopi

Goldberg

Período evolutivo em
que surge 
a noção de
dinheiro

Vitamina
antigripalParte do coração cujo

mau funcionamento
pode

causar
o "sopro
cardíaco"

Cidade
litorânea 

do Canadá
100 m2

Exaltar
Expressão

de sur-
presa

CP
VANCOUVER
AREBRINDE

ALTOSPACU
VOLTOUOÇ

JULIAROMÃ
LATEAEO
AIONAND
MANCHAVERDE

MITOLLAC
TUATOLU

ARREMESSOS
AEECORT

ELZAEATO
ADEREÇOS

3/and — íon. 7/púrpura. 9/neolítico — vancouver.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o terceiro dia da lunação. A Lua no começo do dia se une a Mercúrio em uma conjunção e torna a quarta-feira 

um dia de muito movimento. A comunicação tende a estar mais clara e direta. É possível ter clareza para resolver muitas 

questões que estejam pendentes. A Lua em bom aspecto com Saturno ajuda a ponderar e organizar as ideias. É importante 

aproveitar o início do dia para tomar decisões, pois a Lua fi ca fora de curso após a metade da manhã até ingressar em Touro 

no comecinho da tarde. A partir daí o astral vai fi car mais lento e mais calmo, sem muita pressa e tudo deve ser feito de forma 

ponderada e mais pensada.
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A quarta será muito boa para cuidar 
de si mesmo e dos seus bens pessoais 
desde cedo pela manhã. A energia 
construtiva do Sol em seu signo e da 
Lua dá clareza para resolver muitas 
questões que estejam pendentes. 
Depois da metade da manhã, evite 
a impulsividade e obstinação. 61/761 
– Vermelho.

A Lua no começo do dia se une 
a Mercúrio em uma conjunção 
e torna a quarta-feira um dia de 
muito movimento. A comunicação 
tende a estar mais clara e direta. 
Nos relacionamentos e nas relações 
amorosas impulso para procurar o 
que deseja e sair do comodismo. 
34/234 – Cinza.

Aceite os acontecimentos, tanto 
no lar como no trabalho. Analise as 
situações arrisque somente se isso 
for mesmo necessário. É importante 
aproveitar o início do dia para tomar 
decisões, pois a Lua fi ca fora de 
curso após a metade da manhã. 
03/103 – Amarelo.

Precisa procurar a sua satisfação 
através do equilíbrio das energias 
vitais. O dia é muito propício à 
saúde e aos tratamentos, mas não 
aos negócios. Mantenha a calma se 
surgir algum imprevisto durante 
este dia, pois logo tudo que estiver 
errado será corrigido e todo mal 
passará.45/445 – Verde.

A fi rmeza, a valorização do conforto 
e a energia construtiva fazem o 
diferencial. Depois da metade da 
manhã haverá certo desencanto 
com situações inesperadas. A tarde 
o astral vai fi car mais lento e mais 
calmo, sem muita pressa e tudo 
deve ser feito de forma ponderada. 
81/581 – Branco.

Estude, pesquise e aprenda mais, 
sempre com cautela, pois o ritmo 
dos acontecimentos será mais lento 
a tarde. Pode haver difi culdade de 
comunicação no relacionamento so-
cial. E nas relações amorosas impul-
so para procurar o que deseja e sair 
do comodismo. 79/479 – Verde.

O dia começa com muita criatividade 
pela manhã com disposição para ir 
atrás do que quer. As sociedades, 
parcerias e sociedades se defi nem 
neste meio de semana. Fique atenta 
a oportunidade que surge através da 
comunicação mais fácil com a Lua em 
Touro a tarde. 87/687 – Verde.

A nova fase lunar ajuda a preparar 
novidades e fazer planos. Os planos 
devem ser seguidos sempre ouvindo 
opiniões de interessados e pessoas 
confi áveis. Pode haver tensão por 
lidar de outra forma com coisas 
repetitivas, corriqueiras e conhe-
cidas do dia a dia, com fi rmeza e 
objetividade. 42/942 – Azul.

Problemas ou uma situação um 
tanto difícil que está enfrentando ser 
superada. Algo deve melhorar neste 
fi nal do mês, se evitar a obstinação 
e exageros. Nesta quarta aumenta o 
charme, a elegância e o refi namento 
com a Lua em Touro aproveitem para 
tomar atitudes. 25/225 – Amarelo.

Evite os gastos que cheguem a provo-
car aumento de suas dívidas, pois so-
frerá graves perdas. O período é bom 
para uma melhor relação familiar e a 
solução de problemas ligados ao seu 
lar, menos as relações sentimentais 
que ainda podem estar instáveis 
nesta quarta. 64/664 – Azul.

Pode conhecer novas pessoas, 
ambientes novos e renovar sua 
vida social neste meio de semana. 
Tenha cuidado para não afetar sua 
imagem pessoal por atitudes que to-
mar. As difi culdades pessoais serão 
superadas e as confusões logo irão 
desaparecer.89/689 – verde.

Dê mais valor à maneira como exe-
cuta suas atividades, encontrando 
maneiras mais práticas de realizá-
las. Mantenha o esforço realize 
intermediação através da melhora 
sua comunicação. Lua Nova ajuda a 
preparar planos para colocá-los em 
ação em breve. 62/462 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 29 de março de 2017. Dia de São Jonas, São Eustácio, São 
Secundo, São Constantino e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde. 
Aniversario do ator Lima Duarte que completa 87 anos, o ator Terence 
Hill nascido em 1941, o apresentador Pedro Bial nascido em 1958, o ator 
Christopher Lambert que faz 60 anos e a atriz Vanessa Giácomo que nas-
ceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é uma pessoa franca e direta, astuta e 
inteligente e muito competitiva. Possui potencial para desenvolver o sexto 
sentido, mas tem personalidade cética e ingênua ao mesmo tempo. Confi a 
muito em si mesmo, é agressivo e corajoso. Pode subir na vida pelo esforço 
próprio, sem depender das pessoas que o rodeiam. A imaginação é a sua 
principal ferramenta de trabalho, mesmo que se dedique a atividades por 
demais concretas. Em geral têm visão política aguçada e dedicação às relações 
íntimas. No lado negativo pode ser pouco prático e ter a falta de tato.

Dicionário dos sonhos
BANCO – Estar nele e fazer operações bancárias cor-
responde a sucessos econômicos e melhorar fi nancei-
ramente. Sonhar que é dono do banco, desejo egoísta. 
Um banco de madeira é aviso de que promessas serão 
cumpridas. De ferro, lucros em negócios. Sentar-se em 
um banco, traição de pessoa de confi ança. Números 
de sorte: 05, 11, 18, 21 e 68.

Simpatias que funcionam
Para atrair fortuna: Nhoque (feito à sua maneira), 
uma nota de dinheiro e fazer sempre no dia 29 de 
qualquer mês no almoço ou jantar. Para dar sorte, os 
sete primeiros pedaços de nhoque devem ser comidos 
de pé. Depois, ao sentar-se, é preciso depositar o prato 
sobre uma nota de qualquer valor e saborear o resto.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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Comédia
A tragicomédia "Iracema via Iracema" conta a estória de uma mulher 

semianalfabeta de origem rural que, em um determinado momento 
de sua vida, escolhe viver para sempre dentro de ônibus urbano que 
se desloca pelas ruas da cidade.

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça Roosevelt, 210, Consolação, tel. 3775-8600. 
Quintas, sextas e sábados às 21h. Entrada franca. Até 29/04.

Jackie Obrigon e Guto Togniazzolo.

A peça infantil “Gagá” 
conta a a estória de 
Lelé e Tantã, que 
vivem aparentemente 
felizes num espaço 
sem portas nem 
janelas, esperando o 
seu cuidador

Enquanto esperam, pas-
sam o tempo diver-
tindo-se com jogos 

e lembranças, como dois 
palhaços. Em certo momento 
recebem a visita de Gagá, o 
cuidador que desce do céu. 
A peça dirigida por Marcelo 
Romagnoli pretende mostrar 
camadas sensíveis a dois uni-
versos: a velhice e a infância. 
Com fortes inspirações no 
Teatro do Absurdo, Gagá trata 
de temas pouco usais para o 
teatro infantil, questionando o 
mundo contemporâneo, mas 
sem perder a ludicidade.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195, Pinheiros, tel.  3095-9400. De segunda 
a domingo das 15h às 17h. Ingresso: R$ 
17. Até 30/04. 

 Visão da guerra
Comemorando os 100 anos do livro de poemas, 1917- Há uma gota de 

sangue em cada poema, do escritor Mario de Andrade, a Confraria de 
Elephantes estreia no dia 02/04 uma adaptação da obra para os palcos. O 
autor iniciou o seu caminho na poesia com o livro de poemas que possui 
versos que denunciam um forte ativismo político sendo considerado como 
um manifesto pacifi sta com grandes críticas aos horrores da Primeira 
Guerra Mundial. O espetáculo, por sua vez, constrói uma trama ágil, repleta 
de mistérios e revelações sobre a visão do homem perante o drama da 
primeira guerra mundial. Sem começo, meio ou fi m, a narrativa da peça 
possibilita o encontro de Maria (mãe de Jesus) com Mephisto (fi lho de 
Lúcifer), buscando refl etir a duvidosa sabedoria da verdade versus o pai 
universal do embuste. Com Marjorie Gerardi e Lucas Scalco.

Serviço: Casa Mário de Andrade, R. Lopes Chaves 158, Barra Funda, tel. 3666-5803. 
Domingos às 20h. Ingresso: R$ 40. Até 28/04.

Eduardo Martini

O espetáculo “Na Medida do Possível”, estreia no 
proximo dia 2 e tem no primeiro esquete “Coisi-
nhas Pequenas”, Adamastor é um homem separado 
que diz não sentir saudades da mulher, mas só do 
que ela fazia. Em “Virou Estrela”, o personagem, 
numa tocante interpretação, é um viúvo de uma 
mulher vinte anos mais velha. O quarentão que 
nunca se casou protagoniza “O Julgamento Fi-
nal”, mostrando situações hilárias de um solteirão 
convicto. O último esquete do espetáculo, “O Dia 
Seguinte”, em que Adamastor descobre que está 
completamente apaixonado pela sua esposa. Com 
Eduardo Martini.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. 
Domingos às 20h. Ingresso: R$ 60. Até 30/04.

Uma reunião de diversas 
histórias verdadeiras, oriundas 
da vivência do artista, contadas, 
porém com verve humorística 
e gestual impagáveis. Neste 
espetáculo, Sérgio Mallandro 
apresenta novas histórias, 
desde sua convivência com o 
padrasto general na adolescên-
cia, passando por momentos 
engraçados com a ex-esposa 
Mary Mallandro e com seu fi lho 

Sérgio Tadeu. Não deixando de 
lado fatos divertidos acumula-
dos em quase quatro décadas 
no meio artístico. Histórias 
envolvendo Xuxa, Marlene Mat-
tos, Wagner Monte, Maradona, 
Jorge Ben Jor, Silvio Santos, 
Padre Marcelo Rossi, Mr Catra 
entre outros.

Serviço: , Av. Francisco Matarazzo, 694, 
Água Branca, tel. 2027-0777. Quinta (30) às 
21h. Ingressos: De R$ 70 a R$ 100.

Como dois palhaços
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Stand-up Comedy
Divulgação

DIFERENÇA: "Crês que há um só Deus: fazes bem. Também os 
demônios o crêem, e estremecem".- (TIAGO, 2:19). A advertência 
do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar 
benefícios do Céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode 
ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do Governo 
Divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o Supremo 
Poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado 
neste versículo, porque suas palavras defi nem a diferença entre crer 
em Deus e fazer-Lhe a Sublime Vontade. A inteligência é atributo de 
todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre 
e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do 
mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O de-
mônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muita 
vez desvairados e escuros. O anjo identifi ca-se com os desígnios do 
Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta 
a escola religiosa a que te fi lias para que o problema da felicidade 
pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer 
nEle são atitudes características de toda a gente. O único sinal que 
te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que de-
senvolveres na vida, a fi m de executar-lhe os desígnios, porque, em 
verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no 
bem que virá do Senhor e sim a diligência em praticar o bem, hoje, 
aqui e agora, em seu nome. (De "Fonte Viva", de Francisco Cândido 
Xavier, pelo espírito Emmanuel).



netjen@netjen.com.br

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
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Reservas Lucros ou
Capital Aumento Reserva Especiais Prejuízos

Eventos   Realizado   de Capital         Legal  de Lucros   Acumulado          Total
Saldos no Início do período em 01/07/16   1.400  300 - 1.579   288 3.567
Reversão de reservas - - (20)  20 -
Dividendos intermediários (20) (20)
Aumento de capital 300 (300) - - - -
Lucro líquido (prejuízo) do período   678  678
Destinações:                -                -             35           678            (966)          (253)
Juros capital próprio (253) (253)
Reserva legal  35 (35) -
Reserva especial de lucros  678 (678) -
Saldos no fim do período em 31/12/16   1.700 -  35 2.237 - 3.972
Mutações do Período:   300   (300)  35  658   (288)   405
Saldos no Início do período em 01/01/16   1.400 - 61  1.818   - 3.279
Reversão de reservas - - (20)  20 -
Dividendos intermediários - - - (20) (20)
Aumento de capital 300 - (61) (239) - -
Lucro líquido (prejuízo) do período - - -  966  966
Destinações:                -                -             35           678            (966)          (253)
Juros capital próprio (253) (253)
Reserva legal  35 (35) -
Reserva especial de lucros 678 (678) -
Saldos no fim do Período em 31/12/16   1.700 -  35   2.237   - 3.972
Mutações do Período:    300   (26)   419   -  693
Saldos no Inicío do Período em 01/01/15  1.100 -  219  956 - 2.275
Reversão de reservas - - (210) 210 -
Dividendos intermediários (210) (210)
Aumento de capital  300 - (219)  (81) - -
Lucro líquido (prejuízo) do período 1.364 1.364
Destinações:                -                -             61        1.153          (1.364)           (150)
Juros capital próprio (150) (150)
Reserva legal - 61 (61) -
Reserva especial de lucros 1.153 (1.153) -
Saldos no Fim do Período em 31/12/15 1.400 - 61 1.818 - 3.279
Mutações do Período:   300 -  (158)  862 -  1.004

PASSIVO  N E   31/12/16   31/12/15

CIRCULANTE       6.971       2.563

Relações Interdependencias          749              -
Recursos em trânsito de terceiros 749 -

Outras Obrigações 4.       6.222       2.563
Carteira de câmbio 4.277 445
Sociais e estatutárias - 127
Fiscais e previdenciárias 560 661
Diversas 1.385 1.330

PATRIMÔNIO LÍQUIDO       3.972       3.279
Capital: 5.a      1.700       1.400

De Domiciliados no país 1.700 1.400
Reservas de lucros 5.c 2.272 1.879

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.943 5.842

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das 2ºSemes-

atividades operacionais      tre/16 31/12/16 31/12/15
Lucro líquido/prejuízo semestre/exercício 678 966 1.364
Depreciações e amortizações 61 125 105
Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa (10) - -
Provisão de impostos no resultado         367        632        938

      1.096     1.723     2.407
Variação de ativos e obrigações      (1.428)     1.879    (3.019)
(Aumento) redução de outros créditos 726 (1.892) 137
(Aumento) redução outros valores e bens 33 (5) (25)
Aumento(redução)relações interdependencias 749 749 -
Aumento (redução) em outras obrigações      (2.936)     3.027    (3.131)
Caixa líquido proveniente

das atividades operacionais        (332)     3.602       (612)
Fluxos de caixa atividades de investimento
Inversões em: Imobilizado de uso (4) (39) (172)
Inversões líquidas no intangível/diferido - - (4)
Caixa líquido usado atividades investimento (4) (39) (176)
Fluxos de caixa atividades de financiamento
Pagamento de juros de capital próprio (253) (253) (150)
Dividendos/lucros pagos/propostos (20) (20) (210)
Caixa líquido usado nas

atividades de financiamento (273) (273) (360)
Aumento líquido de caixa

e equivalentes de caixa        (609)     3.290    (1.148)
Caixa e equivalentes de caixa início período 8.549 4.650 5.798
Caixa/equivalentes caixa fim período NE 3.h 7.940 7.940 4.650

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (R$ Mil)
1. Contexto Operacional. Em Ata de Assembléia Geral de Constituição re-
alizada em 30/10/2006, foi constituída a empresa Novo Mundo Corretora de
Câmbio S/A, iniciando suas atividades em dezembro de 2006, com prazo de
duração indeterminado. A sociedade tem por objeto social exclusivo a
intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no merca-
do de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. As de-
monstrações contábeis são de responsabilidade 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 Procedimentos Contábeis
(CPC), quando aplicável. Estas informações contábeis foram aprovadas
pela Diretoria da Corretora em 31/01/2017. 3. Resumo das Principais Prá-
ticas Contábeis. a) Apuração de resultado. As receitas e despesas são re-
conhecidas pelo regime de competência. b) Estimativas contábeis. Na pre-
paração das demonstrações foram utilizadas estimativas contábeis que se
basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideração o
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstrações. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido à subjeti-
vidade inerentes ao processo de sua determinação. A Corretora revisa as
estimativas e premissas pelo menos semestralmente. c) Demais ativos
circulantes e realizáveis a longo prazo. São apresentados pelo valor de re-
alização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias, bem como
os rendimentos auferidos até a data do balanço. d) Permanente. - Imobiliza-
do de uso: São registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em considera-
ção a vida útil e econômica dos bens segundo parâmetros e taxas estabe-
lecidos pela legislação tributária, sendo de 20% a.a. para "Sistema de
Processamento de Dados e Sistema de Transportes" e de 10% a.a. para as
demais contas. - Intangível: São registrados os direitos adquiridos que te-
nham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou
exercidos com essa finalidade. São representados por softwares, registra-
dos pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com base na
vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legisla-
ção tributária à taxa de 20% a.a. e) Passivos circulantes e exigíveis a longo
prazo. Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: São demons-
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicá-
vel, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais
incorridas até a data dos balanços. Provisões: 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 obrigação e os montantes envolvi-
dos forem mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. f)
Provisão para Imposto de renda e Contribuição social. A provisão para o
imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acres-
cida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. A
provisão para contribuição social estava sendo calculada à alíquota de
15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Em 21/
05/2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015, que alterou a alíquota
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das Instituições Finan-
ceiras de 15% para 20%, com eficácia a partir de 01/09/2015, convertida
pela Lei 13.169 de 06/10/2015. g) Contingências. Os passivos contingentes
são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrati-
va, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das obriga-

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ mil) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 2ºSemes-
     tre/16 31/12/16 31/12/15

Receitas de Intermediação Financeira      8.390    16.690    15.961
Resultado de operações de câmbio 8.390 16.690 15.961

Despesas da Intermediação Financeira          10            -            -
Provisão p/ crédito de liquidação duvidosa 10 - -

Resultado Bruto da
Intermediação Financeira 8.400 16.690 15.961

Outras Receitas/Despesas Operacionais     (7.355)   (15.092)   (13.659)
Receitas de prestação de serviços 1.049 1.693 1.857
Despesas de pessoal (3.053) (6.247) (6.164)
Outras despesas administrativas (5.000) (9.849) (8.890)
Despesas tributárias (514) (987) (981)
Outras receitas operacionais 178 363 640
Outras despesas operacionais (15) (65) (121)

Resultado Operacional 1.045 1.598 2.302
Resultado antes da Tributação

sobre o Lucro e Participações 1.045 1.598 2.302
Imposto de Renda e Contribuição Social (367) (632) (938)

Provisão para Imposto de Renda (197) (338) (550)
Provisão para Contribuição Social (170) (294) (388)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Período 678 966 1.364
Juros de Capital Próprio  (253) (253) (150)
Nº de ações.................................: 441.000 441.000 441.000
Lucro/(Prejuízo) por ação...........R$ 1,54 2,19 3,09
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Período         678        966     1.364
Resultado Abrangente Total 678 966 1.364

ções e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a administra-
ção possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou deci-
sões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. h) Caixa
e equivalente de caixa. Caixa e equivalente de caixa são representados por
disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras, cujo vencimento das
operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apre-
sentam 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         7.940         4.650

Caixa 2.530 1.980
Depósitos Bancários 3.511 1.274
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 1.899 1.396

Total Caixa e Equivalentes de Caixa 7.940 4.650
4. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/2016 31/12/2015
Carteira de câmbio         2.007           168

Câmbio comprado a liquidar 1.591 -
Direito sobre vendas de câmbio 2.581 184
(-) Operação de câmbio de liquidação pronta (2.165) (16)

Rendas a receber           222           167
Corretagem de câmbio a receber   222   167

Diversos           115           117
Adiantamentos e antecipações 11 15
Adiantamentos p/ conta imobilizações 79 79
Impostos e Contribuições a compensar 3 2
Devedores por depósito em garantia 21 21
Devedores diversos-País 1 -

Passivo Circulante
Outras Obrigações: Carteira de câmbio        4.277           445

Câmbio vendido a liquidar  2.533  181
Obrigações por compras de câmbio  1.587 -
Obrigações por vendas - Taxas Flutuantes 157  264

Sociais e estatutárias               -           127
Juros sobre capital próprio -  127

Fiscais e previdenciárias           560           661
Impostos e contribuições sobre lucros  67  236
Impostos e contribuições a recolher  493  425

Diversas        1.385        1.330
Obrigações p/ compra de bens e direitos  57  106
Provisão p/ pagamentos a efetuar  737  747
Provisões de contigências  10 -
Credores diversos - País   581  477

5. Patrimônio Líquido. a) Capital Social. O capital social é de R$ 1.700 (R$
1.400 em 2015), dividido em 441.000 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, totalmente integralizadas na data do balanço, por acionistas domici-
liados no país. Em 29/04/2016 foi deliberado o aumento de capital social de
R$ 1.400 para R$ 1.700, mantendo a mesma quantidade de ações, mediante
a incorporação de reserva legal no montante de R$ 61 e parte do saldo da
conta "Reservas especiais de lucros", apresentado no balanço de 31/12/
2015, no montante de R$ 239. Em 28/07/2015 foi deliberado o aumento de
capital social de R$ 1.100 para R$ 1.400, mantendo a mesma quantidade de
ações, mediante a incorporação de reserva legal no montante de R$ 219 e
parte do saldo da conta "Reservas especiais de lucros", apresentado no
balanço de 31/12/2014, no montante de R$ 81. b) Dividendos. Do lucro líquido
apurado no fechamento de balanço do exercício, serão destinados 5% para
a constituição do Fundo de Reserva Legal até que este alcance 20% do ca-

NOVO MUNDO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
CNPJ(MF) nº 08.609.934/0001-37
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ATIVO  N E   31/12/16   31/12/15
CIRCULANTE      10.320       5.133
Disponibilidades 3.h 7.940  4.650
Outros Créditos 4.       2.344          452

Carteira de câmbio 2.007 168
Rendas a receber 222 167
Diversos 115 117

Outros Valores e Bens            36            31
Despesas antecipadas 36 31

NÃO CIRCULANTE         623          709
Investimentos         200          200

Outros investimentos 200  200
Imobilizado de Uso 3.d          419          498

Outras imobilizações de uso 907  868
(Depreciações acumuladas) (488) (370)

Intangível 3.d             4            11
Ativos Intangíveis 37 37
(Amortização acumulada) (33) (26)

 TOTAL DO ATIVO 10.943 5.842

pital social; 25% para dividendos aos acionistas; e, o saldo, se houver, terá
a aplicação que lhe destinar a Assembléia Geral, por proposta da Diretoria,
observadas as disposições legais atinentes à matéria. Nos exercícios en-
cerrados em 31/12/2016 e 2015, foram distribuídos dividendos no montante
de R$ 20 (R$ 210 em 2015). c) Reservas de Lucros. No exercício encerrado
em 31/12/2016: i) foi destinado saldo de lucros acumulados no montante de
R$ 35 para reserva legal; ii) foi destinado saldo de lucros acumulados no
montante de R$ 678 para reservas especiais de lucros; iii) foi revertido de
reserva legal o montante de R$ 61 e de reservas especiais de lucros o
montante de R$ 239 para aumento de capital, totalizando R$ 300; iv) foi
revertido de reservas especiais de lucros o montante de R$ 20 para paga-
mento de dividendos. E, no exercício encerrado em 31/12/2015: v) foi des-
tinado saldo de lucros acumulados no montante de R$ 61 para reserva le-
gal; vi) foi destinado saldo de lucros acumulados no montante de R$ 1.153
para reservas especiais de lucros; vii) foi revertido de reserva legal o mon-
tante de R$ 219 e de reservas especiais de lucros o montante de R$ 81 para
aumento de capital, totalizando R$ 300; viii) Foi revertido de reservas espe-
ciais de lucros o montante de R$ 210 para pagamento de dividendos. 6.
Juros de Capital Próprio. No exercício encerrado em 31/12/2016 foram
pagos juros sobre capital próprio no montante de R$ 253 (R$ 150 em 2015),
conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7. Contingências. Em 31/12/
2016 e 2015, existiam processos judiciais cuja avaliação de risco efetuada
pelos assessores legais foi de risco provável e possível. O passivo contin-
gente é incerto e depende de eventos futuros para determinar se existe
probabilidade de saída de recursos, assim sendo não foram provisionados
os processos de risco possível. 31/12/2016 31/12/2015

Quantidade Valor estimado Valor estimado
Natureza de causas de causas das causas
Processo cível-risco provável (a) 1 10 8
Descrição da contingência: (a) Processo cível. Pleito de indenização efetu-
ado por cliente referente ação declaratória com pedido de indenização, no
qual em 31/12/2016 foi avaliado pelos assessores jurídicos como probabi-
lidade de perda provável. As declarações de renda dos últimos 5 exercícios
estão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades fiscais. Outros im-
postos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos
órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. 8. Gerenciamento
da Estrutura de Capital. Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/
06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de
gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedi-
mentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da institui-
ção de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos
pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e
serviços oferecidos a seus clientes. 9. Gerencimento de Riscos. Gestão
de risco operacional: Foram desenvolvidas ações visando à implementação
de estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformidade com
a Resolução CMN 3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as
categorias e política de risco operacional, os procedimentos de documen-
tação e armazenamento de informações, e os relatórios de gerenciamento
do risco operacional. Em 30/06/07, a Diretoria responsável pela matéria
aprovou um conjunto de medidas que foram implementadas em 12/07, para
garantir o completo alinhamento da Instituição ao disposto na Resolução.
Gestão de risco de mercado: A estrutura de gerenciamento do risco de
mercado encontra-se devidamente implementada, segundo as disposições
contidas na Resolução CMN 3.464/07. 10. Ouvidoria. O componente orga-
nizacional de Ouvidoria encontra-se em funcionamento e a sua estrutura
atende às disposições estabelecidas na Resolução CMN 4.433 - 23/07/15.

A DIRETORIA
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1SP 110.330/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Novo Mundo
Corretora de Câmbio S/A ("Corretora") que compreendem o balanço
patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondente
ao exercício e semestre findos naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opi-
nião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A em 31/12/2016, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa correspondente ao exercício e
semestre findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil - Bacen. 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 Corretora, 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 Corretora é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o. Relatório da Admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-

mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis. A administração da Corretora é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações Contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades 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, independentemen-
te 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 brasilei-
ras 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 econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-

mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de frau-
de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações 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 Corretora. - Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas 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 obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas 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
Corretora não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais de deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 07 de março de 2017
VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES - CRC 2SP13744/O-1

SIDNEY REY VENEZIANI - Contador CRC 1SP061028/O-1
VALDECIR DE OLIVEIRA - Contador CRC 1SP174801/O-1

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)

Processo Físico nº: 0002111-60.2012.8.26.0543: Procedimento Comum - Indenização por Dano
Material Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.a Requerido: Elton
Kleber Padilha EDITAL DE CITAÇÃO: Prazo 30 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória
por dano material. A Dra. Patricia Cotrim Valério, Juíza de Direito da 1ª Vara Civel da Comarca de
Santa Isabel-SP, na forma da lei  Faz saber a ELTON KLEBER PADILHA, inscrito no CPF nº
036.707.739-67, réu ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório,
tramita os autos da indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente
Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que
ocorreu em dia 28/04/2010, por volta das 20h00min, o Requerido estava trafegando com o veículo
Marca Volkswagen, Modelo 19.230 CLC TT, ano 2009, cor Branca, placa ART-6817, Renavam nº
167395068, de sua propriedade, na altura do Km 224 + 250, sentido norte da rodovia, quando perdeu
o controle do referido veículo, envolvendo-se em acidente e vindo em seguida atingir e danificar
patrimônio público sob concessão da Requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o
respectivo Boletim de Ocorrência n.º 696278 (doc. 04), descrevendo as circunstâncias do mesmo.
O referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela Requerente,
sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a instalação de novo material
em substituição ao danificado. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos
indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela
rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos
reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 5.362,69 (Cinco mil,
trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos.), conforme demonstrativo anexo
(doc. 05). Por fim, em diversas vezes a Requerente tentou contato para realizar acordo amigável
com o Requerido para a reparação dos danos causados, porém, as tentativas restaram infrutíferas.
Por este motivo, não lhe resta outra alternativa senão a propositura da presente ação. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, 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
Santa Isabel, aos 15 de fevereiro de 2017.                                                                                 (29 e 30)

RCBM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 08.255.078/0001-69

CAPITAL FECHADO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015. (Em milhares de reais)

Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do conselho

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015.

(Em milhares de reais exceto Resultado por ação)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
(Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015.
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2016
1.Contexto Operacional: A Empresa RCBM Empreendimentos e Partici-
pações S/A, é uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, 
com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º Andar, estado de São 
Paulo, tendo como objeto a administração em geral de bens móveis e imó-
veis próprios e a realização de empreendimentos comerciais. 2.Apresenta-
ção das Demonstrações Contábeis: A empresa declara que as demons-
trações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resul-

Ativo 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 577 577
Total do Circulante 577 577
Não Circulante
Investimentos
Bens Móveis 794 794
Total Não Circulante 794 794

Total do Ativo 1.371 1.371

Passivo 2016 2015
Circulante
Não Circulante
Empréstimo e Financiamentos Pessoas Ligadas 207 207
Total do Não Circulante 207 207
Patrimônio Líquido
Capital Social 1.162 1.162
Reservas de Lucros 2 2
Resultado a Disposição de Assembléia - -
Total do Patrimonio Liquido 1.164 1.164
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.371 1.371

 2016 2015
(-) Despesas Operacionais - -
( + ) Receitas Operacionais - -
Outras Despesas e Receitas Operacionais -
Resultado Não Operacional - -
Imposto de Renda - -
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - -
Lucro Liquido do Exercício - -
Resultado por ação      Quantidade de Ações ON 126.588 -

Reserva de Lucros
Capital Reservas   Prejuízos Lucros Acumulados Resultado Disposição 
Social Capital Legal Estatutária Acumulados (Resultado Exercício) Assembleia Total

Em 31 de Dezembro de 2014 1.162 - 1 1 - - - 1.164
Em 31 de Dezembro de 2015 1.162 - 1 1 - - - 1.164
Em 31 de Dezembro de 2016 1.162 - 1 1 - - - 1.164

Atividades Operacionais 2016 2015
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais - -
Atividades de Investimentos
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos - -
Atividades Financeiras
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento - -
Aumento Líquido nas Disponibilidades - -
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais - -
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais - -

tado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração 
do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronun-
ciamento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias Empre-
sas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 
e 1282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações con-

tábeis para as PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do
Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta a demonstra-
ção das Mutações do patrimônio Líquido. A empresa se manteve inativa no 
decorrer do exercício 2016.

Janot: ‘Não 
temos medo 

de lei de 
abuso de 

autoridade’
Brasília - Em visita ao 

Congresso, o procurador-
Geral da República, Rodrigo 
Janot, defendeu a importân-
cia de uma atualização da 
lei de abuso de autoridade. 
O projeto está em pauta no 
Senado, mas é criticado por 
entidades ligadas ao Judi-
ciário. O procurador-Geral 
trouxe uma proposta com 
alterações em relação ao 
texto que é discutido pelos 
senadores. “Nós do serviço 
público, que trabalhamos de 
forma responsável, nenhum 
de nós tem medo de uma lei 
de abuso de autoridade”, 
disse Janot após se reunir 
com os presidentes da Câ-
mara, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Eunício Oliveira. 

De acordo com Janot, a 
entrega da proposta é uma 
iniciativa para que o projeto 
seja discutido com mais pro-
fundidade. “Nós do serviço 
público, que trabalhamos 
de forma responsável, ne-
nhum de nós tem medo de 
uma lei de abuso de auto-
ridade”, disse em relação 
às sugestões do Ministério 
Públicos. 

Entre as propostas apre-
sentadas pelo procurador-
geral da República está a de 
excluir o chamado crime de 
hermenêutica do texto, para 
evitar que um juiz possa ser 
punido se a sua decisão fosse 
modifi cada pela instância 
superior O ponto já vinha 
sendo defendido pelo juiz 
Sérgio Moro, responsável 
pela Operação Lava Jato na 
primeira instância.

Janot também sugeriu que 
sejam incluídas punições 
para quem praticar a chama-
da “carteirada”. A ideia é que 
seja tratado como abuso de 
autoridade os casos em que 
políticos e servidores pú-
blicos utilizam o cargo para 
obter vantagens. A proposta 
volta à pauta do Senado 
hoje (29), em discussão na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). O texto, que 
havia sido esquecido pelos 
senadores, voltou à pauta 
do Congresso após Janot 
enviar ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) a nova lista 
de pedidos de abertura de 
inquéritos da Lava Jato, 
com base nas delações da 
Odebrecht. Maia, Eunício e 
Renan serão alvo de inves-
tigações no STF. 

O procurador-geral tam-
bém aproveitou a visita 
ao Congresso para pedir 
celeridade na tramitação 
do projeto das 10 Medidas 
Contra a Corrupção. A 
proposta foi enviada aos 
parlamentares pelo Minis-
tério Público, mas desvir-
tuada durante votação na 
Câmara. Após ação judicial, 
o texto que já estava no 
Senado teve que voltar 
para o domínio dos depu-
tados e acabou perdendo 
a prioridade na pauta do 
Congresso. A proposta vo-
tada pela Câmara também 
previa algumas medidas de 
punição a juízes e procura-
dores, uma medida similar 
ao projeto de abuso de 
autoridade em tramitação 
no Senado (AE).
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Começar um novo 

negócio, especialmente 

em um mundo tão 

competitivo como o 

atual, não depende 

mais apenas da vontade 

“de dar certo” do 

empreendedor

Gerir um negócio exige 
conhecimento e apoio de 
profi ssionais gabaritados, 

que vão auxiliar na condução da 
empresa ao crescimento. Não é 
incomum ver empreendedores 
que dispensam auxílio de con-
sultores ou de especialistas, 
tentam fazer tudo sozinhos a 
fi m de conter custos e depois 
descobrem que a ajuda de quem 
tem conhecimento do assunto 
era mais do que necessária. Um 
desses especialistas, muitas ve-
zes procurados em momento de 
apuro, são os profi ssionais e os 
escritórios de contabilidade.

Em primeiro lugar, é preciso 
superar a ideia de que o contador 
deva assumir posições de nível 
operacional ou tático, ou seja, a 
visão de que ele é um tecnicista. 
A contabilidade é, e sempre foi, 
uma das principais áreas de in-
fl uência no nível estratégico das 
empresas. Os bons profi ssionais 
atuam hoje como verdadeiros 
consultores. Prova disso é uma 
recente pesquisa realizada pela 
UK National Enterprise Network. 
Segundo o estudo, 70% das pe-
quenas empresas que possuem 
mentores — e aqui se enquadra 
o contador — sobrevivem 5 
anos ou mais, o dobro quando 
avaliamos as empresas que não 
adotam a prática.

Para se diferenciar, portanto, 
é preciso que o profi ssional de 
contabilidade ou o escritório 
especializado na área conheça 
um pouco sobre administração 
de empresas e, principalmente, 
tenha know how em planejamen-
to estratégico. Assim, ajudará 
a defi nir, por exemplo, metas 
de vendas para determinado 
período frente aos encargos 
que serão pagos. Outro ponto 
de diferenciação está na espe-
cialização. Cada empresa possui 
necessidades específicas que 
devem ser atendidas. 

A legislação para cada nicho 
de mercado muda frequente-
mente, isso sem contar a questão 
jurisprudencial e os constantes 
incentivos fi scais e tributários 
concedidos. Um profi ssional que 
tenha propriedade sobre o que 
está falando e, acima de tudo, 
se atualize para acompanhar as 
melhores práticas para determi-
nado setor, certamente terá mais 
êxito que os profi ssionais que 
oferecem o básico. Lembre-se 
de que um contador reativo é um 
contador oneroso para qualquer 
empreendimento.

Na verdade, o fato é que a 
contabilidade sempre foi levada a 
sério. A questão é que, na maioria 
dos casos, apenas os gestores 
de médias e grandes empresas, 
além dos estudiosos da área de 
administração, investem na área. 
Para se ter uma ideia, a conta-
bilidade é considerada como um 
dos alicerces da administração 
desde o início dos estudos aca-

dêmicos mais aprofundados na 
área (administração científi ca). 
Acontece que, mesmo algumas 
dessas pessoas não conhecem 
exatamente todo o potencial de 
contribuição de um contador 
para o futuro de uma organi-
zação. Por conta disso, resolvi 
listar, logo a seguir, alguns dos 
principais papéis da contabilida-
de nos diferentes momentos de 
uma empresa:

Fase embrionária - • Nos 
momentos iniciais de uma em-
presa, a contabilidade assume 
uma posição fundamental em 
diversos campos. O contador 
deve participar diretamente na 
elaboração de qualquer contrato 
social, momento em que são 
defi nidas as participações socie-
tárias e o modelo da empresa. O 
profi ssional participa, ainda, da 
escolha do regime tributário que 
a empresa adotará para o seu 
regime social, fato que ocorre 
anualmente (Simples, Lucro 
Presumido ou Lucro Real).

Dia a dia - • Além de lidar 
diretamente com a gestão tri-
butária do empreendimento, de-
terminando as melhores formas 
de compensação, verifi cando a 
compatibilidade de processos 
com a atual legislação, prestando 
contas com o Fisco (municipal, 
estadual e federal) e avaliando 
quais são as possíveis isenções, 
o contador também assume sua 
função em qualquer incremento 
de capital da empresa, seja pela 
entrada de novos sócios, pela 
emissão de ações ou, simples-
mente, por uma fusão entre 
empresas. Além disso, ele pode 
fornecer relatórios precisos 
acerca da situação patrimonial da 
organização, ajudando o empre-
endedor a tomar decisões.

Planejamento estratégi-• 

co - Por fi m, o contador é uma 
peça-chave durante a elaboração 
de qualquer planejamento estra-
tégico, já que esse é o profi ssional 
mais indicado para determinar, 
por exemplo, a viabilidade de 
recursos, a sustentabilidade de 
projetos (no campo fi nanceiro 
e econômico), além de defi nir 
quais são os possíveis encargos 
que o empreendedor terá que 
arcar caso assuma determinada 
posição. É comum também ouvir-
mos que o contador é aquele que 
faz a empresa render mais, não só 
por conta da escolha do regime 
tributário mais conveniente, mas 
também por ser ele o responsável 
por conferir todos os créditos 
tributários — não perdendo 
as compensações previstas em 
lei — além de acompanhar os 
incentivos fiscais concedidos 
pelos órgãos governamentais que 
podem e devem ser aproveitados 
para que o empreendedor viabi-
lize o seu negócio.

Escolher um escritório espe-
cializado em contabilidade ou um 
profi ssional da área que atenda 
as expectativas da empresa e que 
atue de forma estratégica pode 
ser o aspecto diferencial que falta 
para o seu negócio alavancar de 
uma vez. Pense nisso!

(*) - Especialista em contabilidade 
e sócio da DIRETO Contabilidade, 

Gestão e Consultoria, escritório com 
mais de 20 anos de experiência e 

atuação estratégica em empresas de 
todos os segmentos e portes.

Escritório de contabilidade 
é primordial

na gestão da empresa?
Silvinei Toffanin (*)

O mesmo empresário já havia apresentado em uma feira no Crystal 
Palace em 1854 o primeiro elevador de carga dotado de um dis-
positivo automático de segurança, que parava a cabine se a corda 

que a erguia se rompesse, garantindo uma segurança muito maior que 
dos seus antecessores, plataformas que eram erguidas manualmente. 
Já o primeiro edifício a receber um elevador comercial, realizado pelo 
engenheiro James Bogardus, foi o Haughwout Building, projetado pelo 
arquiteto John P. Gaynor e inaugurado em 1859.

Além disso, foi só em 1880 que o alemão Werner Von Siemens teve a 
ideia de introduzir no elevador um motor elétrico, que foi instalado em 
cima da cabine, que era capaz de subir e descer pelo poço do elevador 
através de um sistema de engrenagens e cordas. O modelo foi evoluin-
do com o tempo, conseguindo ser usado em prédios mais altos, o que 
antes não era possível. Desde 1857, muitos progressos tecnológicos 
foram feitos. 

Na década de 1920, por exemplo, o sistema de controle automático, 
no qual a abertura das portas e todos os outros comandos eram dados 
pelo usuário, começou a se difundir. Os elevadores, que na época já 
chegavam a uma velocidade de 420 metros por segundo, foram evoluindo 
e puderam chegar a até 750 m/s. Estes, que são conhecidos atualmente 
como os mais rápidos do mundo, foram instalados no Japão em 1993. 

Elisha Graves Otis: inventor do elevador de Segurança.

Para comemorar o aniversário de 160 anos, a companhia alemã 
Thyssenkrupp decidiu apresentar ao mundo o “futuro” dos elevadores, 
o Multi, “o primeiro elevador sem cordas do mundo”. De acordo com 
a empresa, especializada no setor, esse novo elevador se aproveitaria 
“do poder da tecnologia linear do motor para mover múltiplas cabines 
em um único poço vertical e horizontalmente”. Assim, sem as cordas 
que puxam o elevador, as cabines podem se movimentar sem nenhuma 
difi culdade em arranha-céus, o que ainda é impossível até os dias de 
hoje com os modelos atuais. 

Além da altura, o Multi também acabaria com os limites de formato 
dos prédios e mobilidade, já que as possibilidades de caminhos que os 
poços dos elevadores poderiam fazer são inúmeros, permitindo com 
que o elevador possa não apenas subir e descer em linha reta, mas 
também se mover em diagonais ou horizontalmente, para esquerda ou 
para direita (ANSA/COM ANSA)

Com mudanças ao longo do tempo, 
elevador completa 160 anos

O primeiro a ser usado para o transporte de pessoas foi projetado pelo inventor e empreendedor 
norte-americano Elisha Otis e foi instalado em uma grande loja de departamento da Broadway, em 
Nova York, no dia 23 de março de 1857. Ele se movia a uma velocidade de 12 metros por minuto
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Chamado de Multi, o novo elevador quebra a tradição de 160 

anos de elevadores que necessitam cordas para se movimentar.
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AKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ nº. 61.531.794/0001-04

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
esclaceredoras 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, 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 78.977,37 83.208,37
Contas à Receber 86.399,00 115.250,00
Títulos de Renda a Fixa 1.345.031,32 1.315.300,10
Imposto de Renda na Fonte à Compensar 1.210,26 -
Total do Ativo Circulante 1.511.617,95 1.513.758,47
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 26.873.024,44 26.058.938,64
Imóveis Destinados à Venda 26.613.083,62 25.800.000,00
Depósitos Judiciais 10.957,28 10.957,28
Impostos à Compensar 28.983,54 27.981,36
Provisão de Contratos de Pré Projetos 220.000,00 220.000,00
Investimentos 149,17 149,17
Investimentos por Incentivos Fiscais 149,17 149,17
Total do Ativo Não Circulante 26.873.173,61 26.059.087,81
Total do Ativo 28.384.791,56 27.572.846,28

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em ReaisPassivo      31.12.2016    31.12.2015

Circulante
Provisão para Contribuição Social sobre Lucro 690,29 126.019,21
Provisão para Imposto de Renda - 67.588,25
Contas à Pagar 107.313,87 107.313,87
Credores por Compromissos Imobiliários 5.450.000,00 6.800.000,00
Provisão à Pagar de
  Contratos de Pré Projetos 220.000,00 220.000,00
Total do Passivo Circulante 5.778.004,16 7.320.921,33
Patrimônio Líquido
Capital Social 7.550.005,36 5.200.000,00
Reservas de Capital 157.348,43 157.348,43
Reservas de Lucros 869.836,27 869.593,42
Resultados Acumulados 14.029.597,34 14.024.983,10
Total do Patrimônio Líquido 22.606.787,40 20.251.924,95

Total do Passivo 28.384.791,56 27.572.846,28

     31.12.2016      31.12.2015
1 - Despesas/Receitas Operacionais 12.512,90 4.545.301,91
Despesas Tributárias (1.332,95) (30.248,60)
Outras Despesas Administrativas (18.053,39) (14.010,97)
Encargos Sociais - (11,03)
Receitas Financeiras 31.899,24 4.589.576,37
Outras Receitas - (3,86)
2 - Resultado Antes da Contribuição
  Social e do Imposto de Renda 12.512,90 4.545.301,91
( - ) Provisão para Contribuição
  Social sobre o Lucro (2.870,93) (413.061,88)
( - ) Provisão para Imposto
  de Renda Pessoa Juridica (4.784,88) (1.131.766,54)
3 - Resultado Após a Contribuição
  Social e o Imposto de Renda 4.857,09 3.000.473,49
( - ) Reserva Legal (242,85) (150.023,67)
4 - Saldo à Disposição da Diretoria 4.614,24 2.850.449,82

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2016

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de imóveis, locação de seus próprios bens, desmembramen-
to e/ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção de
imóveis destinados à venda. 2 - Apresentação das Demonstrações Contá-
beis - As demonstrações contábeis referente ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2016, foram preparadas de acordo com as disposições con-
tidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às
normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Princi-
pais Práticas Contábeis - O contas à receber refere-se a valores devidos
por terceiros que serão recebidos no próximo exercício. Títulos de Renda
Fixa estão representados por aplicações de curto prazo, registrados ao cus-
to de aquisição. Os imóveis estão registrados ao custo de aquisição. Os
depósitos judiciais estão em garantia de processo trabalhista. Provisão de
Contratos de pré projetos, reflete os valores dos serviços constantes em
contrato. A provisão para contribuição social sobre o lucro é devida sobre o
4º trimestre de 2016 e será recolhida no devido prazo. Contas à pagar são

valores devidos a terceiros que serão pagos no próximo exercicio. Credores
por Compromisso Imobiliário é o saldo devido pela aquisição de imóvel no ano
base de 2015. A provisão à pagar de contratos de pré projeto, será pago
quando da execução completa do projeto. O capital social totalmente subs-
crito e parte integralizado, está representado por 15.200.000 ações ordiná-
rias nominativas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. As receitas e despe-
sas foram contabilizadas pelo regime de competência. Conforme previsto na
legislação, a contribuição social sobre o lucro foi calculada à alíquota de 9%
sobre a receita ajustada e o imposto de renda foi calculado à alíquota de 15%
sobre a receita ajustada. O regime tributário adotado pela sociedade no ano
calendário de 2016, foi o de lucro presumido. O lucro líquido apurado em 31
de dezembro de 2016, fica à disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalente
de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário disponí-
vel na sociedade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de
curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração de
fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = R$ 78.977,37; Aplicações
financeiras de curto prazo = R$ 1.345.031,32; Caixa e equivalentes de Caixa
= R$ 1.424.008,69. São Paulo, 18 de janeiro de 2017

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 4.857,09 3.000.473,49
Prejuízo Líquido do Exercício 4.857,09 3.000.473,49
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (786.445,06) (23.810.254,19)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar (2.212,44) (934,15)
Contas à Receber 28.851,00 (9.320,04)
Imóveis Destinados à Venda (813.083,62) (23.800.000,00)
Acréscimo e Decréscimo do Passivo 807.088,19 8.903.653,86
Contribuição Social à Pagar (125.328,92) 99.691,21
Imposto de Renda à Pagar (67.588,25) 51.882,14
Contas a Pagar (1.350.000,00) 6.800.000,00
Acionistas conta Capital à Realizar 2.350.005,36 1.952.080,51
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 25.500,22 (11.906.126,84)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no início do Exercício 1.398.508,47 13.304.635,31
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 1.424.008,69 1.398.508,47
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 25.500,22 (11.906.126,84)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas de Reservas de  Resultados
Patrimônio Líquido           Social         Capital         Lucros       Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2014 3.247.919,49 157.348,43 719.569,75 11.174.533,28 15.299.370,95
Capital Integralizado 1.952.080,51 - - - 1.952.080,51
Lucro Líquido do Exercício - - - 3.000.473,49 3.000.473,49
Reserva Legal - - 150.023,67 (150.023,67) -
Saldo em 31.12.2015 5.200.000,00 157.348,43 869.593,42 14.024.983,10 20.251.924,95
Aumento do Capital 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00
(-) Capital a Realizar (7.649.994,64) - - - (7.649.994,64)
Lucro Líquido do Exercício - - - 4.857,09 4.857,09
Reserva Legal - - 242,85 (242,85) -
Saldo em 31.12.2016 7.550.005,36 157.348,43 869.836,27 14.029.597,34 22.606.787,40

Antranik Kissajikian
Diretor Presidente

Maria José Sales Norte
Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Ativo                   Controladora                    Consolidado
Circulante   31/12/2016   31/12/2015   31/12/2016   31/12/2015
Caixa e equivalentes
  de caixa 73.948.847 54.272.056 107.236.602 65.521.212
Contas a receber - - 116.387.816 118.507.232
Estoques - - 82.546.609 89.619.152
Impostos a recuperar - 1.291.005 74.015 4.117.124
Outros créditos - - 170.919 208.921
Depositos recursais - - 1.442 -
Despesas
  antecipadas                 -                 -         29.243         29.299

Total do circulante 73.948.847 55.563.061 306.446.647 278.002.940
Não circulante
Depósitos recursais - 4.563 647.652 283.841
Impostos diferidos - - 3.926.969 -
Investimentos 207.569.670 194.010.832 494.001 1.352.159
Imobilizado   20.503.748   19.928.471   34.503.023   34.857.332
Intangível          2.160          2.160    1.065.887    1.356.761

Total do não
  circulante 228.075.578 213.946.026   40.637.532   37.850.093
Total do Ativo 302.024.425 269.509.087 347.084.179 315.853.033

Balanços Patrimoniais Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em R$)

ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S/A.
C.N.P.J. 60.401.205/0001-00
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em atendimento aos dispositivos legais e estatutários, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2016. Ficamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 28 de março de 2017. A Diretoria

Demonstração do Resultado do Exercício
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em R$)

Capital Reserva Reserva Participação
        Social        Legal    de Lucros            Total de minoritários            Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2014 77.000.000 3.824.055 151.003.029 231.827.084 23.705.793 255.532.877
Constituição de reserva legal - 1.923.548 (1.923.548) - - -
Pagamento de dividendos - - (1.774.435) (1.774.435) (481.075) (2.255.510)
Lucros do exercício                 -               -   38.470.963   38.470.963          1.427.436   39.898.399

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 77.000.000 5.747.603 185.776.009 268.523.612 24.652.154 293.175.766
Aumento de capital com reserva de lucros 56.500.000 (5.747.603) (50.752.397) - - -
Lucros do exercício - - 34.568.552 34.568.552 1.681.483 36.250.035
Constituição de reserva legal - 1.728.427 (1.728.427) - - -
Pagamento de dividendos - - (1.774.435) (1.774.435) (225.565) (2.000.000)
Destinação do Lucro líquido do exercício
Dividendos a distribuir                 -               -   (5.648.343)   (5.648.343)                      -   (5.648.343)

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 133.500.000 1.728.427 160.440.959 295.669.386 26.108.072 321.777.458

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em R$)

               Controladora                      Consolidado
31/12/2016 31/12/2015    31/12/2016    31/12/2015

Receitas 31.731.941 33.437.864  214.245.189  230.981.616
Custo dos produtos
  vendidos - (940.075) (123.800.244) (125.198.750)

Lucro bruto 31.731.941 32.497.789 90.444.945 105.782.866
Receitas (despesas)
  operacionais
Despesas comerciais - - (51.651.483) (52.973.760)
Despesas
  administrativas (1.971.636) (1.583.840) (22.174.166) (19.510.062)
Resultado financeiro 9.275.901 5.253.224 34.355.351 19.175.829
Outras receitas
  e despesas
   operacionais (186.459) 6.361.693 (1.959.646) 2.324.105
Despesas
  tributárias    (100.661)      (52.703)    (5.776.466)    (5.620.617)

7.017.145 9.978.374 (47.206.410) (56.604.505)
Resultado antes do
  imposto de renda
   e contribuição
    social 38.749.086 42.476.163 43.238.536 49.178.361
Imposto de Renda
  e Contribuição
   Social (4.180.535) (4.005.200) (10.915.469) (9.279.962)

Impostos diferidos - - 3.926.968 -
Lucro antes da
  participação de
   minoritários 34.568.552 38.470.963 36.250.035 39.898.399
Participação
  de minoritários               -               -    (1.681.483)    (1.427.436)

Lucro do exercício 34.568.552 38.470.963 34.568.552 38.470.963

Passivo e                   Controladora                    Consolidado
 Patrimônio liquido   31/12/2016   31/12/2015   31/12/2016   31/12/2015
Circulante
Fornecedores 61.683 - 6.883.645 12.399.098
Empréstimos
  e financiamentos - 146.961 - 146.961
Obrigações sociais 10.365 2.713 1.695.122 1.524.498
Imposto de renda e
  contribuição social 499.671 523.964 1.296.692 523.964
Tributos diferidos
  - venda imóvel - 313.248 - 313.248
Demais obrigações
  fiscais 27.183 109.681 2.875.940 3.146.382
Férias a pagar - - 2.193.325 2.065.194
Outras obrigações                 -                 -    1.830.073    2.674.713

Total do circulante 598.902 1.096.567 16.774.797 22.794.058
Não circulante
Empréstimos
  e financiamentos 107.794 202.156 107.794 202.156
Provisões fiscais                 -                 -    2.555.142                 -

Total do
  não circulante 107.794 202.156 2.662.935 202.156
Patrimônio Líquido -
Capital social 133.500.000 77.000.000 133.500.000 77.000.000
Reserva de lucros 167.817.729 191.210.364 167.817.729 191.210.364

Total do Patrimônio
  Líquido
   controladora 301.317.729 268.210.364 301.317.729 268.210.364
Participação de
  minoritários                 -                 -   26.328.718   24.646.455
Total do Passivo
  e Patrimônio
   Líquido 302.024.425 269.509.087 347.084.179 315.853.033

DIRETORIA
Nabor Rony Anzanello

Diretor Presidente
Vanderlei Rocha Santos

Gerente Contabil - CRC - 1SP159.504/O-2

Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras de 31 de dezembro de 2016.

Nota 1 - Sumário das Principais Práticas Contábeis - As principais
práticas contábeis adotadas para a elaboração das Demonstrações
Financeiras são: a) As Demonstrações Financeiras estão elaboradas
e apresentadas em conformidade com as práticas contábeis e com as
Leis 6404/76 e 11638/07. b) Os ativos realizáveis e os passivos
exigíveis em prazos inferiores a 360 dias estão classificados como
circulantes. c) A provisão do imposto de renda e da contribuição soci-
al sobre o lucro líquido foram constituídas com base no lucro presumi-
do. d) O investimento decorrente de participação societária em con-
trolada está avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Os
demais investimentos estão registrados ao custo corrigido. e) O imo-
bilizado está registrado ao custo corrigido até 31 de dezembro de
1995. A depreciação é calculada pelo método linear, considerando a
vida útil dos bens.
Nota 2 - Investimentos           2016           2015
Empresa Controlada 207.081.900 193.850.485
Aplicações por Incentivos Fiscais - 79.035
Ações de Outras Companhias 487.770 81.312
Total de Investimentos  207.569.670  194.010.832
Nota 3 - Capital Social - O capital social subscrito e integralizado é
representado por 76.568.816 ações ordinárias, sem valor nominal, e
constituído por 83,65% de residentes no país e de 16,35% de residen-
tes no exterior.
As demais notas explicativas encontram-se á disposição na empresa.

Atividades                 Controladora                   Consolidado
  Operacionais  31/12/2016  31/12/2015   31/12/2016  31/12/2015
Lucro do exercício 34.568.552 38.157.715 34.568.552 38.157.715
Resultado de equivalência
   patrimonial (15.333.273) (10.778.855) (5.701.664) 1.245.229
Provisões - - 5.077.206 1.776.656
Incorporação de
  incentivos fiscais - - 2.076.878 2.964.894
Ajuste a valor presente - - 345.001 (6.165.220)
Ajuste de inventarios
  (anos anteriores) - - (77.638) -
Depreciações e
  amortizações      871.785      687.128    1.765.943    1.546.161

20.107.064 28.065.988 38.054.278 39.525.435
Variações dos ativos e
  passivos operacionais
Estoques - 940.075 3.296.875 (19.303.857)
Contas a receber - - 2.879.756 (7.036.464)
Impostos a recuperar 1.291.005 (1.291.005) 4.043.108 (1.749.043)
Outros créditos 4.653 1.916 (1.671.923) 689.529
Fornecedores 61.683 - (3.409.624) 2.697.556
Obrigações sociais 7.652 30 170.450 (93.190)
Obrigações fiscais (106.791) 650.669 - 680.787
Outras contas
  a pagar                -                -    1.478.886      479.826

Caixa líquido consumido
  pelas operações 21.365.265 28.367.673 44.841.807 15.890.579
Atividades de Investimento
Dividendos recebidos 1.774.345 4.725.400 1.774.345 4.725.400
Vendas de imobilizado 697.847 - 706.906 -
Adição do imobilizado
  e intangível   (2.144.910)   (6.587.738)   (3.591.909)  (7.902.025)

Caixa líquido gerado
  (consumido) pelos
   investimentos 327.282 (1.862.338) (1.110.658) (3.176.625)
Atividades de financiamento
Empréstimos (241.323) (160.321) (241.323) (160.321)
Participação
  de minoritários - - 481.075 481.075
Pagamento
  de dividendos   (1.774.434)   (1.774.435)   (2.255.510)  (2.255.510)

Caixa líquido
  gerado pelos
   financiamentos   (2.015.757)   (1.934.756)   (2.015.758)  (1.934.756)
Aumento (redução) de
  caixa e equivalentes
   de caixa  19.676.791  24.570.579   41.715.391  10.779.198
Caixa e equivalentes no
  inicio do exercício 54.272.056 29.701.477 65.521.212 54.742.014
Caixa e equivalentes no
  final do exercício  73.948.847  54.272.056 107.236.603  65.521.212

Aumento (redução) de
  caixa e equivalentes
   de caixa 19.676.791 24.570.579 41.715.391 10.779.198

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em R$)
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É comum nos depararmos 

com pessoas que 

alimentam apenas 

pensamentos e sentimentos 

negativos

Por nutrirem somente esse 
tipo de emoção, elas estimu-
lam a percepção limitada da 

realidade. Ou seja, só evidenciam o 
que as tornam tristes, frustradas e 
decepcionadas e, dessa forma, são 
conduzidas ao fracasso. Estão tão 
presas à escassez que, ao olharem 
ao redor, não conseguem perceber 
as possibilidades de prosperidade 
prontas para ser colhidas.

Mas o que isso quer dizer? Que 
não enxergamos o mundo como 
ele é! Nós construímos nossa pró-
pria representação da realidade, 
a qual depende diretamente de 
experiências passadas, culturas, 
opiniões e julgamentos - fatores 
que criam fi ltros para eliminar ou 
apenas evidenciar determinados 
aspectos. Assim, traduzimos, in-
terpretamos e respondemos aos 
fatos de acordo com as nossas 
próprias ponderações. 

Para expandir o poder de 
percepção e aproveitar as opor-
tunidades, é fundamental estar 
sempre aberto a novas experiên-
cias, para ter estímulo e ampliar 
a capacidade de perceber os fatos 
e a realidade. Isso enriquece, 
transforma os fi ltros e torna as 
pessoas capazes de enxergar as 
infi nitas possibilidades para criar 
os objetivos e viver da forma que 
merecem.

Neste momento, nos pergunta-
mos: “qual é a percepção que eu 
tenho da minha vida?”; “qual é a 
percepção que eu tenho de mim?”; 
“como eu vejo o mundo?”. Aproveite 
as suas criações, abra a sua mente e 
o coração para as novidades que se 
apresentam o tempo todo. As novas 
experiências modifi cam e impactam 
direta e positivamente na visão que 
temos sobre o mundo.

(*) - Mestre em neuropsicologia e 
especialista em desenvolvimento 

das competências de liderança 
organizacional, educacional e 

pessoal. É referência em ampliar 
o poder pessoal e a autoliderança 

das pessoas, por meio de palestras, 
coaching, treinamentos e livros 

(www.edushin.com.br).

Novas experiências ampliam a 
compreensão da realidade

Eduardo Shinyashiki (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171

São Paulo, quarta-feira, 29 de março de 2017

ESTÂNCIA EUDOXIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ 00.156.941/0001-19

CAPITAL FECHADO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015. (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais R$)

Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do conselho

Ativo  2016    2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5.305  7.284
Contas a receber 243  192
Estoque Imoveis a Comercializar 1.559  1.559
Impostos a recuperar 33  123
Despesas antecipadas        –      148

7.140  9.306
Não Circulante
Créditos e valores 216  25
Contas a receber 77  134
Propriedade para investimento 493  493
Imobilizado      19         46

   805       698
Total do Ativo 7.945  10.004

Passivo  2016    2015
Circulante
Obrigações fi scais 307  810
Outras obrigações        7         24
 314  834
Não Circulante
Receitas diferidas 10  34
Patrimônio Líquido
Capital social 5.900  5.900
Reservas de lucros 2.437  2.437
Res. Disposição Assembléia – 800
(–) Prejuízos Acumulados (715) -
(–) Ações em Tesouraria       (1)        (1)
 7.621  9.136
Total do Passivo  7.945  10.004

 2016 2015
Receita venda unidades imobiliárias – 37
Receita Líquida de Vendas  – 37
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados – (4)
Lucro Bruto – 33
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (297) (161)
Impostos e Taxas (410) (46)
Outros receitas (despesas) operacionais (126) (162)
Lucro (Prejuízo) Operacional (833) (336)
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 148  2.049
Despesas fi nanceiras (4) (0)
 144  2.049
Receitas (Despesas) Operacionais
Outras Receitas Não operacionais 17  -
Lucro Antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social (672) 1.713
Imposto de renda (30) (519)
Contribuição social sobre o lucro liquido (14) (194)
Lucro Liquido do Exercício (716) 1.000
Lucro por Ação 2,18  3,04
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  2016  2015
Lucro Líquido (716) 1.000
Depreciação      19       20

(697) 1.020
(Aumento) redução de ativos:
- Contas a receber 5  (25)
- Impostos a recuperar 90  19
- Adiantamento a fornecedores – 4
- Despesas antecipadas 148  (147)
- Créditos e valores (190) 11
Aumento (redução) de passivos:
- Obrigações fi scais (503) (529)
- Outras obrigações (17) 20
- Receitas diferidas     (23)      19
Caixa líquido gerado (consumido) pelas
 atividades operacionais (1.187) 392
Atividades de Investimento

1. Contexto Operacional:  A empresa Estância Eudóxia Empreendimentos 
e Participações S/A é uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro 
Presumido, com sede em São Paulo na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 

   Capital          Reserva de Lucros          Lucros/Prejuízos Resultado Disponível Ações em
     social Legal Estatutária Especial           acumulado                 Assembleia Tesouraria Total

Em 31 de Dezembro de 2014 5.900  1.119  1.118  - -  (1) 8.136
Lucro liquido do exercício  - - - - 1.000  - - 1.000
Reserva legal - 50  - - (50) - - -
Reserva estatutária - - 150  - (150) - - -
Resultado a Disposição de Assembléia -          -                  -              -                         (800)    800    -          -
Em 31 de Dezembro de 2015     5.900   1.169            1.268               -     -    800    (1) 9.136
Dividendos especiais - - - - - (800) - (800)
Prejuízo líquido do exercício            -         -     -     -     (715)    -    -  (715)
Em 31 de Dezembro de 2016     5.900  1.169     1.268     -     (715)    -    (1) 7.621

  2016  2015
Investimentos de imobilizado 8  -
Propriedade para investimento        –         -
Caixa liquido gerado ( consumido) pelas
  atividades de investimentos 8  -
Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos e outros s/ o capital próprio   (800) (2.631)
Caixa liquido gerado (consumido) pelas
  atividades de fi nanciamento (800) (2.631)
Acréscimo (Decréscimo) no Caixa e
  Equivalentes de Caixa (1.979) (2.239)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 7.284  9.523
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
  no fi nal do exercício 5.305  7.284
Acréscimo (Decréscimo) no Caixa e
  Equivalentes de Caixa (1.979) (2.239)

15º andar, Estado de São Paulo , tendo como objeto a participação em 
empreendimentos agrícolas ou comerciais e a administração em geral de 
bens móveis e imóveis próprios 2. Apresentação das Demonstrações 

Contábeis: A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico
PME - Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo 
comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na 
elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as
PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado 
Abrangente, apresentado em substituição a esta a demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, uma vez que as únicas alterações havidas 
no Patrimônio Liquido são oriundas do Resultado do Exercício,  constituição
de Reservas legais e estatutárias e  Pagamentos de Distribuição de Lucros
propostos. 3.Principais Práticas Contábeis: As principais práticas
contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Determinação do 
resultado O resultado é apurado em obediência ao regime de competência 
do exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) Caixa e 
equivalente de caixa  incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos 
e aplicações Financeiras. c) Contas a Receber de Clientes As contas a 
receber de clientes correspondem aos valores das vendas de Lotes no
decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor
nominal. d) Os estoques estão registrados pelo custo de desenvolvimento do 
loteamento. e) Ativos Não circulantes O imobilizado de uso está registrado 
ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas 
pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação 
que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram
computadas no resultado do exercício como despesas operacionais. f)
Demais passivos circulantes Demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas. 

Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

SEPACO AUTOGESTÃO
CNPJ: 09.281.129/0001-90

Relatório da Administração 2016
Conforme autorização de 28 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, esta entidade será incorporada pela operadora “Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – Sepaco, registro ANS
nº 42007-7. A entidade encerrou o exercício com uma carteira de 64.579 benefi ciários. As contraprestações efetivas aumentaram em 8,55% em relação ao ano anterior enquanto os eventos indenizáveis aumentaram em 13,28%, resultando assim uma diminuição 
em 35,72% no resultado das operações. O resultado das operações, deduzido das outras operacionais, das despesas administrativas e despesas fi nanceiras, apresentou um superávit no exercício de R$ 3.272 mil, que será incorporado ao Patrimônio Social.

Balanço Patrimonial - Em Reais Demonstração do Valor Adicionado - Em Reais
Ativo notas 31/12/2016 31/12/2015
Circulante  29.238.104 19.364.227
 Caixas e equivalentes de caixa 2.3/3 15.519.403 7.088.050
 Realizável  13.718.701 12.276.177
  Créditos de operações com 
   planos de assistência à saúde 2.8/4 13.585.294 10.830.483
  Créditos de operações de assistência  
   a saúde não relacionados com planos 2.4 87.246 70.665
  Créditos Tributários e Previdenciários  2.4  -  1.030
  Bens e títulos a receber 2.4 33.929 1.361.734
  Despesas antecipadas 2.4 12.232 12.265
Não Circulante  2.385.046 1.649.721
 Realizável a Longo Prazo  1.104.748 496.392
 Imobilizado   -  98.530
 Intangível  2.11 1.280.298 1.054.799
Total do Ativo  31.623.150 21.013.948

Passivo notas 31/12/2016 31/12/2015
Circulante  19.132.956 10.715.754
 Provisões técnicas de operações  
  de assistência à saúde 2.5 18.419.379 9.490.779
 Tributos e enc. sociais a recolher 5 706.738 678.561
 Débitos diversos  6 6.839 546.414
Passivo não Circulante   -  1.080.000
 Provisões técnicas de operações  
  de assistência à saúde 7  -  1.080.000
Patrimônio Social 2.9 12.490.194 9.218.194
 Patrimônio social   9.218.194 3.159.278
 Adiant. p/ futuro aumento de capital   -  1.748.665
 Superávit do exercício  3.272.000 4.310.251

Total do Passivo  31.623.150 21.013.948

 31/12/2016 31/12/2015
Receitas 180.853.175 166.282.334
 Contraprestações efetivas de
  planos de assistência à saúde 176.876.029 162.946.405
 Outras receitas líquidas  3.977.146 3.335.929
Insumos Adquiridos de Terceiros 179.154.400 161.351.486
 Eventos indenizáveis  166.756.347 147.203.931
 Serviços de terceiros e outros  12.398.053 14.147.555
Valor Adicionado Bruto  1.698.775 4.930.848
Valor Adicionado Líquido
 Produzido pela Entidade  1.698.775 4.930.848
Valor Adicionado Recebido em Transferência  1.867.563 (416.857)
 Receitas fi nanceiras  2.047.955 751.039
 Despesas fi nanceiras 180.392 1.167.896
Valor Adicionado Total a Distribuir  3.566.339 4.513.991
Distribuição do Valor Adicionado  3.566.338 4.513.991
 Pessoal e Encargos  41.209 58.442
  Remuneração direta 36.289 51.279
  Benefícios 2.448 3.370
  FGTS 2.472 3.793
 Impostos, Taxas e Contribuições  253.129 145.298
  Federal  252.471 145.298
  Municipal  658  - 
 Superávit do Exercício  3.272.000 4.310.251

Demonstração das Mutações do Patrimônio Constituído - Em Reais
 Patrimônio Reserva de 
 Social Resultado Total
Saldo em 01 de janeiro de 2015 2.286.808 2.621.134 4.907.942
Transferência para patrimônio social 872.470 (872.470)  - 
Superávit do exercício  -  4.310.251 4.310.251
Saldo em 31 de dezembro de 2015 3.159.278 6.058.916 9.218.194
Incorporação Adiant. p/Aum. de Patr. 1.748.665 (1.748.665)  - 
Transferência para patrimônio social 4.310.251 (4.310.251)  - 
Superávit do exercício  -  3.272.000 3.272.000
Saldo em 31 de dezembro de 2016 9.218.194 3.272.000 12.490.194

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
1 – Contexto Operacional: O Sepaco Autogestão, fundado na Capital do Estado 
de São Paulo a 20 de setembro de 2007, com sede na Rua Embuaçú, 150, Vila 
Mariana, São Paulo, SP, possui registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS sob nº 41.696-7, desde 30 de março de 2011, tendo por fi nalidade operar planos 
de sáude, coletivos, pela modalidade de autogestão, para cobertura de custos 
assistenciais nos atendimentos de agravos de saúde dos sócios, administradores, 
ex-administradores, empregados ativos e inativos, ex-empregados, pensionistas, bem 
como de seus respectivos familiares deles dependentes, da própria associação, dos 
próprios instituidores e/ou de uma ou mais empresas patrocionadoras, nos termos do 
consignado em regulamento específi co do plano. Iniciou suas atividades operacionais 
a partir de janeiro de 2012. 
2 – Principais práticas contábeis: Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos 
os períodos apresentados nas demonstrações contábeis, aprovadas pelo Conselho 
Fiscal em 10 de março de 2017. Base de Preparação das Demonstrações 
Contábeis: Na preparação das demonstrações contábeis, a Entidade adotou todos os 
pronunciamentos e respectivas interpretações e orientações técnicas emitidos pelo 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal 
de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, inclusive a 
Instrução Normativa nº 46/2011, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A 
Administração faz julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistas de uma maneira contínua. Revisões das estimativas contábeis são 
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
exercícios futuros afetados. 2.1 – Moeda funcional e moeda de apresentação: 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional 
da entidade e sua moeda de apresentação. 2.2 – Contas de resultado: O regime 
contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência. 2.3 – Caixa 
e equivalentes de caixa: São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos 
incorridos até a data do balanço quando aplicável. 2.4 – Outros Ativos e Passivos 
Circulante e não Circulante: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor 
da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo 
é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal 
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido.
2.5 – Provisão de Evento a Liquidar:
 2016 2015
Fornecedores – rede contratada 14.673.932 8.035.088
Glosas a Pagar 2.833.226 1.455.691
Provisão Eventos/Sinistros a Liquidar - SUS 912.221 -
Total 18.419.379 9.490.779
2.6 – Tributos e Contribuição a Recolher: Demonstrados pelos valores conhecidos 
e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.
2.7 – Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos: A Entidade avalia 
periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações contábeis de 

2016 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se 
qualifi cassem a serem ajustadas. 2.8 – Contraprestação Pecuniárias a Receber: 
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos 
desse créditos, em contrapartida a conta de resultado de contraprestações efetivas 
de operações de planos de assistência à saúde. A provisão para perdas sobre créditos 
de contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber de benefi ciários com 
títulos vencidos e a vencer dos contratos que possuem pelo menos um título vencido 
há mais de 90 dias para planos coletivos. 2.9 – Patrimônio Social: Constituído, 
inicialmente, com o fundo social, incorporação de adiantamento de aumento de 
capital mais resultados dos exercícios. 2.10 – Resultado: Apuraçao pelo regime de 
competência. 2.11 – Intangível: Valor referente ao módulo do software implantado, 
o qual está sendo amortizado.
3 – Caixa e equivalentes de caixa
Apresentado os seguintes saldos em 31 de dezembro de:
Disponível 2016  2015
Banco HSBC – conta corrente  -  1.669.915
Banco Safra - conta corrente  -  1.912
Banco do Brasil – conta corrente  7.390  7.444
Caixa Econômica Federal - conta corrente 3.493 816
Banco Bradesco – conta corrente 13.721 539
Banco Bradesco – conta corrente 1.166 -
Banco Itaú S.A. – conta corrente 2.148.426 -
Banco HSBC – renda fi xa  -  3.046.245
Banco Bradesco – renda fi xa  8.631.273  2.361.179
Banco Itaú S.A. – renda fi xa 4.713.934 - 
Total 15.519.403  7.088.050
4 – Créditos de Operações para Planos de Assistência à Saúde
  2016  2015
Créditos de planos de assistência à saúde  15.399.814  13.322.797 
(-) Provisão para perdas a receber  (1.814.520)  (2.492.314) 
Total 13.585.294  10.830.483 
5 – Tributos e Contribuição a Recolher
  2016  2015
INSS a recolher  516.143  504.221
IRRF sobre terceiros a recolher  79.326  70.536
ISS retido na fonte 5.422  5.743
Contribuições retidas  105.847 98.061
Total  706.738  678.561
6 – Débitos Diversos
  2016 2015
Obrigações com pessoal 6.839  6.328
Credenciados Saúde  -  530.971
Outros débitos - 9.115
Total  6.839   546.414
7 – Provisões técnicas de operações de assistência à saúde: Referem-se 
ao Ressarcimento ao SUS, com base em percentual aplicado sobre o montante dos 
avisos de benefi ciários indicados - (ABI), da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS até 31.12.2015.

Demonstração do Resultado - Em Reais
 31/12/2016 31/12/2015
Contraprestações efetivas de
 planos de assistência à saúde 176.876.029 162.946.405
 Contraprestações líquidas 176.876.029 162.946.405
Eventos indenizáveis líquidos (166.756.347) (147.203.932)
 Eventos conhecidos ou avisados (168.168.692) (148.892.068)
 Recuperação de eventos conhecidos ou avisados  1.412.345 1.688.136
Resultado das Operações com
 Planos de Assistência a Saúde 10.119.682 15.742.473
 Outras receitas operacionais de
  planos de assistência à saúde 3.977.146 3.335.929
Outras despesas operacionais de
  planos de assistência à saúde (347.695)  (2.133.322)
Resultado Bruto 13.749.133 16.945.080
 Despesas administrativas (12.344.696) (12.217.972)
 Resultado fi nanceiro líquido 1.867.563 (416.857)
 Receitas fi nanceiras 2.047.955 751.039
 Despesas fi nanceiras  (180.392) (1.167.896)
Superávit do Exercício 3.272.000 4.310.251

Demonstração do Fluxo de Caixa - Em Reais
 31/12/2016 31/12/2015
Atividades Operacionais  
(+) Recebimentos de Planos de Saúde 171.249.096 155.786.203
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 924.613 378.629
(+) Outros Recebimentos Operacionais  77.818.383 66.853.521
(-) Pagamento a Fornecedores/
 Prestadores de Serviço de Saúde   (113.655.507)  (94.281.708)
(-) Pagamento de Pessoal   (41.651)  (65.431)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros (847.926) (584.912)
(-) Pagamento de Tributos (1.443.862) (1.797.299)
(-) Outros Pagamentos Operacionais  (125.571.792) (122.318.900)
Caixa líquido das atividades operacionais 8.431.353 3.970.103
Variação Líquida do Caixa  8.431.353 3.970.103
Caixa e equivalente de caixa no início do período 7.088.050 3.117.947
Caixa e equivalente de caixa no fi m do período 15.519.403 7.088.050
Variação Líquida do Caixa  8.431.353 3.970.103

8 – Provisão para Contingência: A Administração da Entidade, com base na 
opinião de seus assessores jurídicos, considerou desnecessário constituir provisão 
para contingência.
9 – Seguro: A Entidade, orientada por especialistas, mantém apólice para cobertura 
de seguro em montantes julgados sufi cientes para cobrir os eventuais sinistros de 
responsabilidade civil.
10 – Incorporação: Em 20.07.2016, o Conselho de Administração, em AGE, aprovou 
a incorporação desta operadora pela operadora de planos de assistência à saúde 
¨Servico Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São 
Paulo–SEPACO (registro nº 42.007-7)” e em 28.12.2016 a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar–ANS, deferiu este processo através do ofício nº 1574/2016/
DIRAD/DIOPE(ASSNT)/ANS.
11 – TAOEF: Com a Incorporação, o Serviço Social da Indústria do Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – SEPACO, apresentou e assumiu 
junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS o TAOEF – Termo de Assunção 
de Obrigações Econômico-Financeiras da operadora SEPACO Autogestão, ofício nº 
30/2017/GGAME/DIOPE/2016-37, Processo nº 33902.514036/2016-37.
12 – Estrutura de Gerenciamento de Risco: A estrutura de gerenciamento de 
riscos é estabelecida para identifi car e analisar os riscos que afetam as atividades 
da Operadora, bem como são revisados frequentemente para refl etir mudanças 
nas condições de mercado e nas atividades da Operadora. O Gerenciamento de 
risco é um processo que envolve todos os níveis da Operadora, aplicado desde o 
estabelecimento das estratégias, direcionadas a identifi car eventos em potencial que 
podem vir a afetá-las. Gerenciamento de Riscos: As políticas de gerenciamento 
de risco são estabelecidas pela Operadora, que realiza a identifi cação e análise dos 
riscos enfrentados, defi ne limites e controles de riscos apropriados e monitora riscos 
e aderências aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são 
revisados frequentemente para refl etir mudanças nas condições de mercado e nas 
atividades da Operadora. Risco de Crédito: Risco de Crédito é o risco de prejuízo 
fi nanceiro da Operadora caso um projeto ou contraparte em um instrumento fi nanceiro 
falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente 
dos recebíveis da Operadora. Risco de Liquidez: Risco de Liquidez é o risco da 
Operadora de encontrar difi culdades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com 
outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Operadora na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez sufi ciente para cumprir com 
suas obrigações ao vencerem, sob condições normais ou de estresse, sem causar 
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Operadora. Risco de 
Mercado: Risco de Mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais 
como as taxas de juros, impactariam os ganhos e perdas da Operadora. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de 
mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. 
A Operadora dilui os riscos de mercado através de investimentos em Títulos de Renda 
Fixa Pública e Títulos de Renda Fixa Privada, reduzindo signifi cativamente os riscos, 
em função da autogestão desses investimentos.

llmos. Srs. Diretores da SEPACO AUTOGESTÃO - São Paulo- SP
Opinião: Examinamos as Demonstrações Financeiras da SEPACO AUTOGESTÃO, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 
demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa 
para o exercício fi ndo naquela data, bern como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da SEPACO Autogestão em 31 
de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para 
o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e lnternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos lndependentes em relação à SEPACO 
Autogestão, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditaria obtida é sufi ciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. lncerteza relevante relacionada com a 
continuidade operacional: Sem ressalvar nossa opinião sobre as demonstrações 
fi nanceiras, chamamos a atenção para o descrito na Nota Explicativa nº 10, que em 
20/07/2016, o Conselho de Administração, em AGE, aprovou a incorporação desta 
operadora pela operadora de planos de assistência à saúde “Serviço Social da 
Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO 
(Registro nº 42.007-7)” e em 28/12/2016 a Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, através do Ofício nº 1574/2016/DIRAD/DIOPE (ASSNT) /ANS, deferiu o pedido de 
autorização para a incorporação da operadora SEPACO Autogestão pela operadora de 
planos de assistência à saúde “Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO”. Ênfase: Sem ressalvar nossa opinião 
sobre as demonstrações fi nanceiras, chamamos a atenção para o descrito na Nota 
Explicativa nº 11, que com a incorporação, o Serviço Social da Indústria do Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, apresentou e assumiu junto 
à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS o TAOEF - Termo de Assunção de 
Obrigações Econômico-Financeiras da operadora SEPACO Autogestão, ofício nº 
30/2017/GGAME/DIOPE/2016-37, Processo nº 33902.514036/2016-37. Com a 
lncorporação do SEPACO Autogestão pelo Serviço Social da Indústria do Papel, 

Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, a lncorporadora fi ca 
condicionada aos mesmos prazos e metas estabelecidos pelo que consta no parágrafo 
2º do artigo 34 da IN nº 49/2012, com a regularização das lnconsistências contábeis e de 
100% das lnsufi ciências em relação às garantias fi nanceiras até data fi nal da vigência 
do TAOEF. Outros assuntos: Demonstrações do Valor Adicionado - Examinamos, 
também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício fi ndo em 
31 de dezembro de 2016, elaboradas sob responsabilidade da administração da 
Operadora, cuja apresentação é requerida para entidades supervisionadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e como informação suplementar pelas IFRSs que 
não requerem a apresentação da (DVA), essas demonstrações foram submetidas aos 
mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão 
adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação as 
demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. Responsabilidade da 
administração sobre as demonstrações fi nanceiras: A Administração da 
Operadora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Operadora 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Operadora ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Operadora são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
fi nanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
lndependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 

referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e 
mantemos ceticismo profi ssional ao Iongo da auditoria. Alem disso: • ldentifi camos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 
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 sufi ciente para fundamentar nossa opinião. 0 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, 
falsifi cação, 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 efi cácia dos controles internos da Operadora. • 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 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 levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Operadora. Se concluírmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação 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 Operadora a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
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 signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências 
signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Sao Paulo, 03 de março de 2017.

PADRÃO AUDITORIA S/S
CRC-2SP 016.650/O-7

YUKIO FUNADA
Contador CRC-1SP 043.351/O-8

 Jerônimo José Garcia Ruiz - Presidente do Conselho de Administração Rafael Antonio Parri - Superintendente Geral Nivaldo Alves de Moraes - Contador CRC 1SP 142.870/O-9

Relatório dos Auditores Independentes

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem
por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar
obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05(cinco)
dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato,
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar
para (11) 3115-1515 ramais 1673 / 1761. Empresa: R. D. S. S. CNPJ: **.*76.633/0001-**
- Contrato: 4500004029; Empresa: S. C. C. S. V. LTDA - ME; CNPJ: **.*75.888/0001-**;
Contrato: 4500008951; Empresa: L. S. A. CNPJ: **.*30.321/0001-**- Contrato:
4500004194;  Empresa: S. M. S. CNPJ: **.*25.354/0001-** - Contrato: 4500013304;
Empresa: V. R. - CNPJ: **.*56.054/0001-** - Contrato: 4500011314;  Empresa: R. M. R.
-  CNPJ: **.*45.228/0001-** - Contrato: 4500008930.

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 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. 

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.
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LLV Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF 07.347.817/0001-80

Redução de Capital Social - Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data e Local: em 08/03/2017, na sede social à Rua Zacarias Alves de Melo, 180 - São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade. Deliberação: Tendo em vista o valor excessivo do capital social em rela-
ção ao objeto social, e à desistência dos sócios em utilizar bens para integralização do aumento 
de capital, os sócios decidem, com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, redu-
zir o capital social em R$ 16.192,00, passando de R$ 4.158.915,00 para R$ 4.142.723,00. Para 
os efeitos do §1º, do artigo 1.084, da Lei nº 10.406/02, o arquivamento da Alteração Contratual 
se dará no prazo de 90 dias contados a partir dessa publicação. 

Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  19.598.847,27 30.520.209,77
Bancos com  Movimento  41.156,42 195.516,61
Aplicações Financeiras  10.523.809,46 21.084.807,67
Tributos a Recuperar  5.581,39 211.585,49
Imoveis a Venda  9.028.300,00 9.028.300,00
Não Circulante  11.848.929,77 2.848.564,27
Realizavel ao Longo Prazo
Créditos com Pessoas Ligadas  9.113.205,50 -
Outros Creditos a receber  902.700,00 1.015.540,00
Investimentos
Investimentos para  Iniciativa Própria  1.833.024,27 1.833.024,27
Total do Ativo  31.447.777,04 33.368.774,04

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  210.050,57 65.537,92
Obrigações Tributárias  210.050,57 65.537,92
Não Circulante  3.081.108,62 7.143.478,93
Créditos de Pessoas Ligadas  - 627.610,31
Titulos a Pagar  - 600.000,00
Credores para Compra de imoveis  2.328.650,00 5.163.410,00
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Patrimônio Liquido  28.156.617,85 26.159.757,19
Capital Social  21.745.993,00 21.745.993,00
Reservas de Lucros  6.410.624,85 4.413.764,19
Total do Passivo  31.447.777,04 33.368.774,04

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016
Despesas Operacionais  2016/R$ 2015/R$
Despesas Administrativas  6.138,91 10.623,58
Impostos e Taxas  143,44 5.364,73
Despesas Financeiras  (3.037.501,79) (2.285.622,03)
Lucro Operacional  3.031.219,44 2.269.633,72
Lucro antes dos Efeitos Fiscais  3.031.219,44 2.269.633,72
Contribuição Social e I.R.  1.034.358,78 754.117,97
Lucro Líquido do Exercício  1.996.860,66 1.515.515,75
Lucro Liquido Por Ação  0,091827 0,069692

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo mo Início do Exercício  - -
2- Lucro ou Prejuízo do Exercício  1.996.860,66 1.515.515,75
3- Reserva Legal  (99.843,03) (75.775,79)
4- Reservas de Lucros  (1.897.017,63) (1.439.739,96)
5- Saldo No Fim do Exercicio  - -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades   2016/R$ 2015/R$
 operacionais
Lucro Líquido do exercício  1.996.860,66 1.515.515,75
Lucro Líquido Ajustado  1.996.860,66 1.515.515,75
Redução (Aumento) de contas do ativo
Imóveis a Venda  - (9.028.300,00)
Tributos a Recuperar  206.004,10 139.464,78
Aumento (Redução) de contas do passivo
Obrigações Trabalhistas e Sociais  - (216,99)
Obrigações Tributarias  144.512,65 -
I.R. e Constribuição Social  - 62.561,77

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

NENUFARES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 00.399.015/0001-74
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2016. 
Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 04 de Março de 2017.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei 
11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhe-
cidas no resultado pelo regime de competência. 3- O Capital Social 

é de R$ 21.745.993,00 totalmente integralizado e representado por 
21.745.993 ações ordinárias no valor de R$ 1,00 cada uma. 4- O 
imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base 
no lucro presumido. A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Fluxo Caixa atividades operacionais  2.347.377,41 (7.310.974,69)
Fluxo caixa atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  (9.000.365,50) 1.901.509,69
Fluxo caixa atividades 
 de Investimentos  (9.000.365,50) 1.901.509,69
Fluxo caixa atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de 
 Empréstimos e Financiamentos  (4.062.370,31) -
Fluxo caixa atividades 
Financiamentos  (4.062.370,31) 6.391.020,31
Fluxo de caixa do exercício  (10.715.358,40) 981.555,31
Saldo no Início do exercício  21.280.324,28 20.298.768,97
Saldo no final do exercício  10.564.965,88 21.280.324,28
Fluxo de caixa do exercício  (10.715.358,40) 981.555,31

FATO RELEVANTE
Aos Cotistas do INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Prezados(as) Srs.(as), Em cumprimento ao artigo 46 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 356, de 17 de dezembro de 
2001, a Intrader Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista 
n. 152 – 1º Andar, Vila Olimpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.489.568.-0001/95 (“Intrader”), na qualidade de administrador do INX 
SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
19.832.159/0001-09 (“Fundo”), vem pela presente informar os cotistas do Fundo, que foi realizada uma Assembleia Geral de Cotistas datada 
de 23 de março de 2017, tendo sido representado os Cotistas, pelo Sr. Pedro Paulo Corino da Fonseca, que também é o representante e 
proprietário da Corino da Fonseca e Fagundes Alves Sociedade de Advogados, que figura como Consultor de Crédito do Fundo. Nesse 
Assembleia, convocada de forma irregular, com representação irregular dos Cotistas e sem a presença do Administrador, foram destituídos 
os prestadores de serviços do Fundo, incluindo o Administrador. No entendimento do Administrador, tal medida foi uma retaliação ao fato 
do Administrador ter convocado uma Assembleia Geral para o dia 07.04.2017, que  deliberará, dentre outras matérias, a realização de due 
diligence na documentação comprobatória dos créditos pertencentes ao Fundo e a elaboração do respectivo relatório de due diligence a ser 
apresentado aos Cotistas e à Comissão de Valores Mobiliários, no prazo de 15 dias contados de sua finalização. O Administrador repudia 
veementemente a Assembleia realizada sem a sua presença e entende que referido ato é nulo de pleno direito e está eivado de vícios. 
O Administrador manterá a realização da Assembleia do dia 07.04.2017, devidamente convocada, de acordo com as instruções da CVM 
e Regulamento do Fundo. São Paulo, 27 de março de 2017. Intrader Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Administrador.

Valpaços Participações S/A - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral Ordinária de Constitução

Aos 12/08/16, às 10 hs, reuniram-se em Assembleia Geral, com o objetivo de deliberar sobre a constituição de uma sociedade 
anônima de capital fechada, denominada Valpaços Participações S/A, a totalidade dos fundadores e subscritores do Capital 
Social inicial, AEF Participações Ltda. e FE Participações Ltda., neste ato representadas por Antônio Fidalgo Esquerdo. 
Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. Antônio Fidalgo Esquerdo convidou a mim, João Batista Fator, para secretariar a 
Reunião, ficando, assim, constituída a mesa. I- Aprovaram o Estatuto Social, que se encontra arquivado na sede. II- Aprovaram 
os membros da Diretoria para o triênio que termina em 11/08/2019, sendo eleitos Diretor-Presidente, Antonio Fidalgo Esquerdo, 
RG nº 15585887 SSP-SP e CPF 144.312.198-38, e Diretores Vice Presidentes, Fernando Fidalgo Esquerdo, RG nº 15585886 
SSP-SP e CPF 147.481.598-71 e Eduardo Fidalgo Esquerdo, RG nº 20763142 SSP-SP e CPF 194.774.598-01. III- Para o 
corrente exercício, que os honorários dos Diretores eleitos não poderão superar o valor global anual de $ 300.000,00. IV- As 
Atribuições da Diretoria Executiva conforme estabelecido no Estatuto Social. Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente, 
Antônio Fidalgo Esquerdo, deu por encerrada. São Paulo, 12/08/16. Antonio Fidalgo Esquerdo - Presidente da Mesa, João 
Batista Fator - Secretário. Jucesp/NIRE nº 3530049798-8 em 25/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

STO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLUGS LTDA - EPP. Torna público que solicitou
junto à Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Prévia e de Instalação p/ Fabricação
de material elétrico p/ instalações em circuito de consumo, na Rua MMDC , nº 1143 - Vila
Pauliceia - SBCampo - CEP: 09690-100.
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O pretendente.: SOELIO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Firmino Alves, BA, nasc.: 
22/02/1963, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste 
distrito, fi lho de: Pedro Pereira dos Santos e de Maria Lucia Oliveira Santos. A pre-
tendente.: CELIA BATISTA DOS SANTOS, natural de Itabuna, BA, nasc.: 06/08/1959, 
profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, residente e domciliada neste distrito, 
fi lha de: Luiz Augusto dos Santos e de Maria Batista de Oliveira. 

O pretendente.: THIARE KIAPINE COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 02/07/1985, 
profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste dis-
trito, fi lho de: João Marcos Costa e de Eliana Aparecida Kiapine. A pretendente.: MA-
NUELLA CRISTINA GOMES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/11/1985, profi ssão: 
secretaria, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: Antonio 
Donizeti Gomes e de Helena Cristina Giarelli Gomes. 

O pretendente.: ANDRE DE FREITAS RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/01/1990, profi ssão: escrevente, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste 
distrito, fi lho de: Geraldo Rodrigues e de Maria José de Freitas Rodrigues. A preten-
dente.: MARIA FRANCISLAINE DA SILVA, natural de Iramaia, BA, nasc.: 19/02/1990, 
profi ssão: costureira, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: 
Maria da Conceição da Silva Gonzaga. 

O pretendente.: CELSO JUNIOR LEOCADIO DA SILVA, natural de jaboatão, PE, nasc.: 
27/05/1984, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: divorciado, residente e domcilia-
do neste distrito, fi lho de: Celso José da Silva e de Joséfa Leocadio da Silva. A pretenden-
te.: DANIELLE DE SOUZA RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/01/1990, 
profi ssão: analista de suporte, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, 
fi lha de: Waldemar Rodrigues da Silva e de Liliam Miranda de Souza Silva. 

O pretendente.: ANICETO MARQUES MONTEIRO, natural de Pinheiro, Portugal, nasc.: 
28/03/1943, profi ssão: aposentado, estado civil viúvo, residente e domciliado neste dis-
trito, fi lho de: Antonio Monteiro e de Maria da Conceição Marques. A pretendente.: EDNA 
RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 12/08/1965, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: divorciada, residente e domciliada neste distrito, 
fi lha de: Azer Domingues de Almeida e de Leonilda Rodrigues de Almeida. 

O pretendente.: MARCO AURELIO LOPES DA SILVA, natural de São Bernardo do Cam-
po, SP, nasc.: 03/01/1989, profi ssão: radialista, estado civil: solteiro, residente e domcilia-
do em Guaianases, São Paulo - SP, fi lho de: Marcos Aurelio da Silva e de Elizabete Lopes 
da Silva. A pretendente.: ANA ISIS NOGUEIRA DOS SANTOS, natural de joão pessoa, 
PB, nasc.: 24/07/1989, profi ssão: publicitaria, estado civil: solteira, residente e domciliada 
neste distrito, fi lha de: José Nogueira dos Santos e de Maria Helena Nogueira Santos. 

O pretendente.: JORGE SILVA DAS NEVES, natural de Jaguaquara, BA, nasc.: 
29/11/1985, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste distrito, 
fi lho de: Genival das Neves e de Maria Neusa Oliveira da Silva. A pretendente.: KELLY 
CRISTINA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/06/1988, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: Joséfa Iris da Silva. 

O pretendente.: CARLOS ALEXANDRE DE ANDRADE, natural de umburetama, PE, 
nasc.: 12/10/1993, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste 
distrito, fi lho de: Antonio Estevam de Andrade e de Luzinete Barbosa da Silva. A pre-
tendente.: PAMELA ROSANE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/11/1989, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: 
Milton Francisco da Silva e de Rosana Gomes da Silva. 

O pretendente.: LUCAS FREITAS GOMES, natural de Ruy Barbosa, BA, nasc.: 
13/10/1987, profi ssão: analista de suporte, estado civil: solteiro, residente e domcilia-
do neste distrito, fi lho de: Gerson Souza Gomes e de Maria do Carmo Gonçalves de 
Freitas. A pretendente.: JHENNY SENA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/03/1994, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domciliada neste dis-
trito, fi lha de: Edmundo Duarte da Silva e de Leuzita Sena da Silva. 

O pretendente.: CELSO RICARDO ALVES, natural de São Bernardo do Campo, SP, 
nasc.: 29/04/1977, profi ssão: desenvolvedor web, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado São Bernardo do Campo - SP, fi lho de: Otacilio Firmino Alves e de Francisca Fir-
mino Alves. A pretendente.: MILENE DE SOUZA DAMASIO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 12/06/1982, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, residente e domciliada 
neste distrito, fi lha de: José Damasio Filho e de Maria Ferreira de Souza Damasio. 

O pretendente.: JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA FILHO, natural de Caetes, PE, nasc.: 
01/09/1967, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: solteiro, residente e dom-
ciliado neste distrito, fi lho de: José Alexandre da Silva e de Sebastiana Delcina Bento 
Silva. A pretendente.: NEUZA APARECIDA PEREIRA ROSA, natural de Machacalis, 
MG, nasc.: 10/01/1968, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domciliada 
neste distrito, fi lha de: Presilina Pereira Rosa. 

O pretendente.: WILLIAM CID COEV, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/03/1969, pro-
fi ssão: gerente de contas, estado civil: divorciado, residente e domciliado neste distrito, 
fi lho de: Paulo Coev e de Liria Cid Coev. A pretendente.: GIANA DE SOUZA SCHRO-
EDER, natural de Curitiba, PR, nasc.: 11/04/1983, profi ssão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: Amilton de Almeida 
Schroeder e de Eliane de Souza Schroeder. 

O pretendente.: NILSON ANTONIO AGUAYO ALARCON, natural de Ita, Paraguai, nasc.: 
09/01/1990, profi ssão: jardineiro, estado civil solteiro, residente e domciliado neste distrito, fi lho 
de: Maximo Aguayo e de Bruna Alarcon. A pretendente.: GISLENE DA SILVA LIMA, natural de 
Itacarambi, MG, nasc.: 17/04/1985, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, resi-
dente e domciliada neste distrito, fi lha de: Francisco Manoel Lima e de Geni da Silva Lima. 

O pretendente.: EDCARLOS DA SILVA BASILIO, natural de Mutuipe, BA, nasc.: 
18/05/1988, profi ssão: operador de maquina, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado em Guarulhos - SP, fi lho de: José Ramos Basilio e de Maria do Carmo da Silva. A 
pretendente.: DALVA AGUIAR DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 01/02/1981, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha 
de: Julio Martins da Silva e de Geni Aguiar de Jesus Silva. 

O pretendente.: FERNANDO BITTENCOURT DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 15/05/1992, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domciliado 
neste distrito, fi lho de: Severino Melo da Silva e de Rosangela Bittencourt da Silva. A 
pretendente.: JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO, natural de Remanso, BA, nasc.: 
31/01/1994, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, 
fi lha de: Rosilene da Silva Nascimento. 

O pretendente.: GILBERTO APARECIDO DA VANZO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/10/1957, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domciliado neste 
distrito, fi lho de: Gilberto da Vanzo e de Clotilde Rodrigues da Vanzo. A pretendente.: 
AGDA APARECIDA PEDROGAN, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/02/1957, profi s-
são: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domciliada neste distrito, 
fi lha de: Joaquim Pedrogan e de Iolanda Taschini Pedrogan. 

O pretendente.: EVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
19/05/1984, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste dis-
trito, fi lho de: Luiz Carlos de Oliveira e de Jandira Pereira de Oliveira. A pretendente.: PA-
TRICIA CISINANES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/04/1982, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: Clovis 
Ribeiro da Silva e de Creuza Cisinanes da Silva.

O pretendente.: HENRIQUE AUGUSTO CABRAL DE PAULA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 31/01/1991, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, residente e domciliado 
neste distrito, fi lho de: Vlademir Zurca de Paula e de Wnedija Luiza Cabral de Paula. A 
pretendente.: MONICA BAPTISTA CORREIA, natural de Poá, SP, nasc.: 15/05/1990, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, 
fi lha de: José Leite Correia e de Dulcinea Baptista Correia. 

O pretendente.: JOSE JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO, natural de Recife, PE, nasc.: 
30/07/1981, profi ssão: aux.logistica, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste 
distrito, fi lho de: Eroaldo Almeida do Nascimento e de Janete Lucena Alves. A preten-
dente.: LILIANE DOS SANTOS VILEGAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/11/1977, 
profi ssão: func.publica municipal, estado civil: divorciada, residente e domciliada neste 
distrito, fi lha de: David Vilegas e de Maria Celia dos Santos Vilegas. 

O pretendente.: ANDERSON FERNANDES MOTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/09/1981, profi ssão: mecânico de manutenção, estado civil: solteiro, residente e dom-
ciliado neste distrito, fi lho de: Manoel Evangelista da Mota e de Vera Lucia Fernandes 
Mota. A pretendente.: ERICKA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 24/07/1983, profi ssão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, residente 
e domciliada neste distrito, fi lha de: Dernival Antonio dos Santos e de Terezinha Gomes 
Ribeiro dos Santos. 

O pretendente.: EDSON CRUZ GOMES DA SILVA, natural de João Alfredo, PE, nasc.: 
27/04/1982, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste distri-
to, fi lho de: José Gomes da Silva Filho e de Maria Inacia da Cruz Silva. A pretendente.: 
ANA PAULA DE AGUIAR, natural de João Alfredo, PE, nasc.: 02/12/1984, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: José Herminio de 
Aguiar e de Josélma Ferreira de Lima Aguiar. 

O pretendente.: ANDERSON CLAYTON DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/03/1981, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste dis-
trito, fi lho de: Ana Helena da Silva. A pretendente.: JULIANA BARBOSA LIMA, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 12/10/1991, profi ssão: tecnica optico, estado civil: solteira, 
residente e domciliada neste distrito, fi lha de: Juber Ribeiro Lima e de Sonia Barbosa 
Lima. 

O pretendente.: VALDIR DOS SANTOS SATURNINO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/12/1979, profi ssão: agente de correios, estado civil: solteiro, residente e domciliado 
neste distrito, fi lho de: Jorge de Souza Saturnino e de Maria dos Santos Saturnino. A 
pretendente.: ROSILENE NASCIMENTO ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/07/1985, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente e domciliada neste dis-
trito, fi lha de: Geraldino Francisco de Almeida e de Maria da Paz Nascimento Almeida. 

O pretendente.: THIAGO LIMA LIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/03/1997, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste distrito, fi lho de: 
Josael Lira e de Orlinda Souza Lima Lira. A pretendente.: ALEXIA FERNANDA DE 
JESUS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/03/1997, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: Pascoal de Jesus e de Joséfi na 
de Oliveira Silva Jesus. 

O pretendente.: ADEILSON LIMA DA SILVA, natural de João Pessoa, PB, nasc.: 
27/06/1976, profi ssão: auxiliar de hotelaria, estado civil: solteiro, residente e domciliado 
neste distrito, fi lho de: Julio Henrique da Silva e de Maria da Paz Lima da Silva. A preten-
dente.: ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA SANTOS ALVES, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 01/04/1982, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente 
e domciliada neste distrito, fi lha de: Severino Germano Alves e de Maria Neyde Silva 
Santos. 

O pretendente.: DILTON ALVES DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/10/1978, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste dis-
trito, fi lho de: Nestor Silva dos Santos e de Rozalia Alves de Souza. A pretendente.: 
RAFAELA PEREIRA DE SANTANA, natural de Camacari, BA, nasc.: 04/06/1985, pro-
fi ssão: advogada, estado civil: divorciada, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: 
Antonio Francisco de Santana e de Marilene Rita Pereira de Santana. 

O pretendente.: ELVIS SANTOS NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/04/1995, profi ssão: prensista, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste 
distrito, fi lho de: Gerusvaldo Vieira do Nascimento e de Terezinha Batista Santos Nas-
cimento. A pretendente.: JESSICA ESTEVAM DA SILVA, natural de Garanhuns, PE, 
nasc.: 22/08/1995, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, residente e domciliada 
neste distrito, fi lha de: Severino Estevam da Silva e de Iracema Maria da Silva. 

O pretendente.: AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/02/1995, profi ssão: analista de suporte, estado civil: solteiro, residente e domciliado 
neste distrito, fi lho de: Paulo José dos Santos e de Eliana Barbosa dos Santos. A preten-
dente.: ISABELLA CRISTINA ANDRADE MIRANDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/07/1995, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domciliada 
neste distrito, fi lha de: Sergio Moreira de Miranda e de Evelaine Cristina Andrade de 
Miranda. 

O pretendente.: WESLEY DE SOUZA VALENCIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/07/1992, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste 
distrito, fi lho de: Anderson Carlos Valencio e de Marcia Cardoso de Souza. A pretenden-
te.: JOSIANE DOS SANTOS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/07/1996, pro-
fi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, 
fi lha de: Jair Vicente da Silva e de Irene dos Santos Silva. 

O pretendente.: LEANDRO DA SILVA VILELA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/04/1982, profi ssão: orientador socio educativo, estado civil: solteiro, residente e dom-
ciliado neste distrito, fi lho de: Ademir dos Reis Vilela e de Maria Quiteria da Silva Vilela. A 
pretendente.: BRUNA STELLA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/01/1985, 
profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: 
Luiz Santos e de Maria Aparecida Santos. 

O pretendente.: MARCOS ANTONIO DA SILVA BARBOSA, natural de Jequie, BA, 
nasc.: 25/04/1969, profi ssão: encarregado de expedição, estado civil: solteiro, residente 
e domciliado neste distrito, fi lho de: Antonio José Barbosa e de Adelina Dias da Silva. 
A pretendente.: MARLENE GOMES DA SILVA, natural de Francisco Sá, MG, nasc.: 
08/11/1967, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, residente e domciliada neste dis-
trito, fi lha de: Maria Gomes da Silva. 

O pretendente.: BERTINO LEONILO BEZERRA, natural de Venturosa, PE, nasc.: 
22/02/1931, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, residente e domciliado neste 
distrito, fi lho de: Leonilo Cassimiro Bezerra e de Teodora Maria da Conceição. A pre-
tendente.: MARIA ONEIDE CORDEIRO, natural de Arcoverde, PE, nasc.: 03/03/1925, 
profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha 
de: Francisca Maria Bezerra. 

O pretendente.: JOAO VINICIUS RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/03/1992, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e domciliado neste 
distrito, fi lho de: Samuel Rodrigues e de Sirlene Maria da Silva. A pretendente.: LETICIA 
LINO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/06/1992, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: Eduardo Lino da Silva 
e de Rosa Aparecida Lino da Silva. 

O pretendente.: AUGUSTUS UMBERTO CARVALHO DE ANDRADE, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 02/03/1985, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, residente e 
domciliado neste distrito, fi lho de: Aurelio Umberto de Andrade e de Roseli Silva Carva-
lho de Andrade. A pretendente.: ELZA MAYARA ANTUNES DE MACEDO, natural de 
caracol, PI, nasc.: 23/05/1983, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, residente 
e domciliada neste distrito, fi lha de: Dirceu Antunes de Macedo e de Valdelice Dias de 
Macedo. 

O pretendente.: JOELSON WELLINGTON DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 30/01/1994, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domciliado 
neste distrito, fi lho de: Joelson dos Santos e de Katia Toledo. A pretendente.: LARISSA 
BARBOSA DE SOUZA BANDEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/10/1995, pro-
fi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, residente e domciliada neste distrito, fi lha de: 
Flavio de Lima Bandeira e de Selma Barbosa de Souza Bandeira. 

O pretendente.: JOSE LUIS ORELLANA BALDERRAMA, natural de Potosi, Bolivia, 
nasc.: 16/07/1968, profi ssão: aj.geral, estado civil solteiro, residente e domciliado 
neste distrito, fi lho de: Patricio Orellana Villarroel e de Paulina Balderrama Mareño. A 
pretendente.: ANTONIA PEREIRA DE FIGUEIREDO, natural de Serraria, PB, nasc.: 
22/06/1972, profi ssão: aux.produção, estado civil: solteira, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lha de: Antonio Pereira da Cunha e de Maria Barbosa de Figueiredo 
Cunha.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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:

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: PAULINO DONIZZETTI RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar contábil, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 27 
de maio de 1968, residente e domiciliado no Jardim Catarina, São Paulo - SP, fi lho de 
Genuino Rodrigues e de Neusa de Paula Rodrigues. A pretendente: LIANE MARTINS 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão prendas domésticas, nascida em São Caetano 
do Sul - SP, no dia 10 de junho de 1979, residente e domiciliada no Jardim Catarina, São 
Paulo - SP, fi lha de Felisbino Martins de Souza e de Aparecida dos Santos Souza. 

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA MARÇAL, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 26 de novembro de 
1976, residente e domiciliado no Jardim Tango, São Paulo - SP, fi lho de Marta Ferreira 
Marçal. A pretendente: EVA DE ALMEIDA MELLO, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em Pedranópolis, Fernandópolis - SP, no dia 22 de junho de 1969, 
residente e domiciliada no Jardim Tango, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Arnaldo de 
Mello Silva Filho e de Josefa Almeida Antonio Silva.

O pretendente: FLÁVIO LUIZ DAMAS, estado civil solteiro, profi ssão comprador, 
nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 04 de feveireiro de 1976, 
residente e domiciliado no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lho de Aracy Damas e de 
Cleide de Fatima Damas. A pretendente: CLEUZA PIRES DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de faturamento, nascida em São Paulo - SP, no dia 03 de 
fevereiro de 1977, residente e domiciliada no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlito Cardoso Santos e de Ivonice Almeida Pires.

O pretendente: KLEBER KARDEL, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 01 de 
maio de 1996, residente e domiciliado no Jardim Nice, São Paulo - SP, fi lho de Jorge 
Kardel e de Eunice Aparecida Libune Kardel. A pretendente: CAMILA MOLINA DE 
ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo (Registrada 
no Belenzinho) SP, no dia 02 de fevereiro de 1994, residente e domiciliada no Jardim 
Nice, São Paulo - SP, fi lha de Marcos de Araujo e de Angela Molina Queiroz de Araujo.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São Paulo (Registrado em São Miguel Paulista) SP, no dia 23 de julho de 
1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Daniel da Costa 
Barros e de Silvania Sales Barros. A pretendente: FERNANDA APARECIDA GOMES 
AVANTE, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada 
em Itaquera) SP, no dia 03 de novembro de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Cleomar Avante e de Sonia Maria Sales Gomes.

O pretendente: SÉRGIO SOARES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de administração, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 14 de 
fevereiro de 1971, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de 
Pedro Soares da Costa e de Maria José Carneiro da Costa. A pretendente: DANIELE 
CAMIELLI VITORINO, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Nova Cachoeirinha) SP, no dia 22 de fevereiro de 1977, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Nunes Vitorino e de Devanilde 
Camielli Vitorino.

O pretendente: RUBENS DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de TI, nascido em Santa Rita - PB, no dia 24 de junho de 1984, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Severino de Oliveira e de Erinalda Maria da Silva 
Oliveira. A pretendente: BRUNA PIERUCCI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
consultora de vendas, nascida em São Paulo (Registrada em Ibirapuera) SP, no dia 13 
de janeiro de 1990, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Giovanni Oliveira da Silva e de Cristina Fátima Alves da Silva.

O pretendente: FELIPE JACOB ABDALA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo (Registrada Penha de França) SP, no dia 23 de maio de 1984, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Abib Jacob Abdala e 
de Marilia Bravo Jacob. A pretendente: JULIANA OLIVIERI MARTINS, estado civil 
divorciada, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 07 de outubro de 
1983, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Anselmo Rubens 
Martins e de Suely Olivieri Martins.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE MENDES FILHO, estado 
civil solteiro, profi ssão médico, nascido em Goiana - PE, no dia 25 de fevereiro de 1988, 
residente e domiciliado no Jardim Analia Franco, São Paulo - SP, fi lho de Fernando 
Augusto de Albuquerque Mendes e de Maria da Conceição de Andrade Mendes. A 
pretendente: MÁRJORY GOMES CONVERSANI, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã 
dentista, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 07 de outubro 
de 1988, residente e domiciliada no Jardim Analia Franco, São Paulo - SP, fi lha de 
Miguel Conversani Filho e de Suely Gomes da Silva Conversani.

O pretendente: ROBERTO NUNES DA CUNHA VILELA, estado civil solteiro, profi ssão 
servidor público, nascido em Campo Grande - MS, no dia 18 de novembro de 1986, 
residente e domiciliado na Vila Mariana, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo José Alencar 
Vilela e de Ana Lucia Nunes da Cunha Vilela. A pretendente: DANIELLE CARLOMAGNO 
GONÇALVES DE SÁ, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 20 de dezembro de 1986, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Ayres Macedo Gonçalves de Sá e de Cristiane 
Carlomagno Gonçalves de Sá.

O pretendente: WELBER TADEU PALHARES TAMAYO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 08 de abril de 
1979, residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto 
Tamayo e de Ivani Fatima Palhares Tamayo. A pretendente: AMANDA GUILHERME 
GIRÃO, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo 
(Registrada no Belenzinho) SP, no dia 28 de fevereiro de 1983, residente e domiciliada 
na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Girão Savenhago e de Zenilda 
Guilherme Girão.

O pretendente: MOHAMAD KASSEM MARKIZ FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
comprador, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 31 de 
janeiro de 1991, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de 
Mohamad Kassem Markiz e de Lidia Maria Martins Markiz. A pretendente: BRUNA 
CRISTINA GERÔNIMO BIZARRIA, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, 
nascida em São Paulo (Registrada no Pari) SP, no dia 26 de maio de 1991, residente e 
domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de José Ivanildo Chalegra Bizarria e 
de Rosangela Cristina Gerônimo Bizarria.

O pretendente: VALENTINE TOCHUKWU NWACHUKWU, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de produção, nascido em Owerri, Nigéria, no dia 14 de dezembro 
de 1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Anthony 
Nwachukwu e de Elizabeth Nwachukwu. A pretendente: DANIELLA MOREIRA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em São Paulo 
(Registrada na Saúde) SP, no dia 02 de dezembro de 1982, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Lopes dos Santos e de Vilma Moreira 
de Assis.

O pretendente: IVAN DOS SANTOS VAZ, estado civil solteiro, profi ssão mensageiro, 
nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 09 de novembro de 1990, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manuel dos Santos Vaz 
Filho e de Simone Aparecida de Camilo dos Santos Vaz. A pretendente: KARINA DE 
OLIVEIRA MELLO, estado civil solteira, profi ssão profesora, nascida em São Paulo 
(Registrado no Tatuapé) SP, no dia 15 de março de 1991, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Oliveira Mello e de Monica Jeronimo 
Mello.

O pretendente: OSCAR ANDRES QUINTERO MARTINEZ, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Charala, Santander, Colômbia, no dia 26 de abril 
de 1986, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Daniel 
Quintero Rincon e de Marisol Martinez Reyes. A pretendente: JULIANA TORQUATO 
TODESCHINI, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo 
(Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 14 de abril de 1987, residente e domiciliada 
na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Airton Todeschini e de Virginia da Conceição 
Torquato Todeschini.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CAÍQUE DE SOUSA MACHADO, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Guarulhos - SP, no dia 21 de julho de 1985, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio de Sousa Machado e de 
Rute Maria Nogueira de Sousa. A convivente: SIMONE MARIA DE MORAES, estado 
civil divorciada, profi ssão neuroreabilitadoura, nascida em Guarulhos - SP, no dia 03 
de outubro de 1978, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José 
Cândido Cheque de Moraes e de Carmen Silvia de Moraes. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro e requerimento exigido 
pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

O convivente: ADAUTO SOARES JORGE, estado civil solteiro, profi ssão diretor, nascido 
em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 27 de julho de 1967, residente e 
domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de João Jorge e de Erotildes Soares 
Jeorge. A convivente: ANA CRISTINA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo (Registrada em Ibirapuera) SP, 
no dia 01 de julho de 1976, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo - SP, 
fi lha de Aurelino do Nascimento e de Neusa Cecilia Nogueira. Obs.: Faço saber que 
pretendente converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, I, III e IV do Código Civil Brasileiro, e e requiremnto exigido pelo 
Art. 8º da Lei Federal 9278/96.

O convivente: DARCY JACOB JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 10 de novembro de 1973, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Darcy Jacob e de Josefi na Boverrão 
Jacob. A convivente: MARCIA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 26 de dezembro de 1970, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Itamar da Silva e 
de Maria Aparecida da Silva. Obs.: Faço saber que pretendente converter sua união 
estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III 
e IV do Código Civil Brasileiro, e e requiremnto exigido pelo Art. 8º da Lei Federal 
9278/96.

O pretendente: ACACIO SUSSUMU IWASAKI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/02/1956, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Tetsuo Iwasaki e de Sachiko Iwasaki. A pretendente: IVETE 
APARECIDA MALTA, estado civil viúva, profi ssão assistente, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 31/08/1962, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adhemar Ribeiro Malta e de Therezinha Cuconato Malta.

O pretendente: RAFAEL MARRA NETO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/09/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Douglas Marra e de Marcia Marra. A pretendente: 
NÁDIA DA ROCHA GOMES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 09/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maurinei de Oliveira Santos e de Débora da Rocha Gomes Santos.

O pretendente: JARDEL MOREIRA DE RESENDE, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Carmo do Paranaíba - MG, no dia 02/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Natalício de Resende e de Maria Aparecida Moreira de Resende. 
A pretendente: LETÍCIA DE DEUS FREITAS, estado civil solteira, profi ssão administradora, 
nascida em São Gotardo - MG, no dia 08/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Arnaldo Melo Freitas e de Elenice Quintino de Deus Freitas.

O pretendente: CYRIL ODIL, nacionalidade nigeriana, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido na Nigéria, no dia 23/01/1986, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de John Odil e de Janeth Odil. A pretendente: NELMA DIACUI 
CAVALCANTI, estado civil solteira, profi ssão artesã, nascida em Ribeirão Pires - SP, no 
dia 26/08/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Carlos Correa Cavalcanti e de Taiza Diacui Cavalcanti.

O pretendente: ROGER BIANCHI MONTE, estado civil solteiro, profi ssão repositor de 
mecadoria, nascido na Fortaleza - CE, no dia 13/05/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Vieira Monte e de Rosimeire Bianchi. A 
pretendente: LAURA VITÓRIA DE LANA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 06/10/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Kátia Regina de Lana.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES - 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: RENATO NASCIMENTO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão mon-
tador, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 25/04/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Janildo Antonio Ribeiro e de Suzana Maria do 
Nascimento Ribeiro. A pretendente: RUTH RAMOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/01/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moacir dos Santos Silva e de Rosemary Aparecida 
Ramos Silva.

O pretendente: SANDRO LUIZ RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão corretor 
de seguros, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/12/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wladimir Rodrigues e de Ana Maria Tanesi Rodrigues. 
A pretendente: FERNANDA CRISTINA ISSA, estado civil solteira, profi ssão turismóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 29/04/1980, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, fi lha de Douglas Jorge Vieira Issa e de Cleonice Ivanoskas Issa.

O pretendente: DIEGO CARDOSO RIBEIRO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão micro 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/03/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Horacio Alves Pinto e de Maria Cacilda Cardoso 
Ribeiro Pinto. A pretendente: LARISSA GABRIELLE LARCEDA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão micro empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/06/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ricardo dos Santos 
e de Maria Rosa Soares Lacerda.

O pretendente: DENNIS MUNIZ MORELO, estado civil solteiro, profi ssão programador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/05/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Irineu Morelo Júnior e de Magali Muniz Morelo. A pretendente: 
NATÁLIA APARECIDA SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 08/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valdemir Ferreira da Silva e de Regina Aparecida da Silva.

O pretendente: FABRICIO SONCINI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 20/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vagner Soncini e de Daisy Esteves Soncini. A pretendente: AMANDA 
LAMIRA, estado civil solteira, profi ssão turismóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agustinho 
Lamira e de Assunta Yara Barbato Lamira.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

MAIK RODRIGUES CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de vendas, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/042.FLS.027-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de junho de mil novecentos e oitenta e três (05/06/1983), residente e domiciliado 
Rua Maria Baumann Mendonça, 510, casa 04, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Carlos Rodrigues Correia e de Aguida Maria Aparecida Correia. 
KARINE DO CARMO CORTEZ, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/120.FLS.192 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e um (08/08/1991), residente e domiciliada 
Rua Maria Baumann Mendonça - até 478/479, 510, casa 04, Jardim Redil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adilson Gessé Cortez e de Elaine Cristina do Carmo. 

OSVALDO APARECIDO FERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em Arealva, neste Estado, Arealva, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e um (08/02/1971), residente e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 312, bloco B, 
apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Angelo Alves Fernandes e de Francisca Romana Alves. JOSIANE DE OLIVEIRA ROCHA, 
estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Novo Horizonte, neste Estado (CN:LV-A-
06,FLS.124-NOVO HORIZONTE/SP), Novo Horizonte, SP no dia quinze de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e dois (15/12/1982), residente e domiciliada Alameda Ministro 
Rocha Azevedo, 412, apartamento 62, Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de José Aparecido Rocha e de Beatriz Aparecida de Oliveira Rocha. 

CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão zelador, 
nascido em Tupi Paulista, neste Estado, Tupi Paulista, SP no dia trinta e um de maio de 
mil novecentos e setenta e cinco (31/05/1975), residente e domiciliado Rua Tuparendi, 
23, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Costa e de Elza 
Cirilo Gomes da Costa. ROSÂNGELA EUNICE RAIMUNDO RIBEIRO, estado civil 
viúva, profi ssão copeira, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis (25/12/1966), residente 
e domiciliada Rua Tuparendi, 23, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Raimundo Primo e de Maria Eunice de Jesus. 

VALDECÍ COSTA SÁ, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em Catolé do 
Rocha, Estado da Paraíba (CN:LV.A/051.FLS.061V CATOLÉ DO ROCHA/PB), Catolé do 
Rocha, PB no dia treze de setembro de mil novecentos e cinquenta e seis (13/09/1956), 
residente e domiciliado Rua Bacurau, 645, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carva-
lho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Costa e de Francisca da Silva Sá. 
DILMA COSTA BEZERRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia dezenove de setembro de 
mil novecentos e cinquenta e oito (19/09/1958), residente e domiciliada Rua Bacurau, 
645, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Augusto Bezerra e de Maria Costa Bezerra. 

JAMILSON DA SILVA PIRES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Juazeiro, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/057.FLS.183-1º OFÍCIO DE JUAZEIRO/BA), Juazeiro, BA no 
dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e três (27/09/1993), residente 
e domiciliado Rua Sestílio Melani, 43, casa 03, Conjunto Habitacional A. E. Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Oliveira Pires e de Nilza Fernandes da Silva 
Pires. EVYLLA DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Bento, Estado da Paraíba (CN:LV.A/010.FLS.279V PAULISTA/PB), São Bento, PB 
no dia vinte de janeiro de dois mil e um (20/01/2001), residente e domiciliada Rua Sestílio 
Melani, 43, casa 03, Conjunto Habitacional A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rosinildo Ferreira da Silva e de Ana Lúcia da Silva. 

DEIVID MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/069.FLS.266V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (05/06/1985), residente e domiciliado Rua 
Caxiú, 58, casa B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Delcides Alves da Silva e de Rosana Monteiro de Oliveira Silva. NATALIA DAIANE 
PIRES CARREIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/102.FLS.263-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de abril de mil novecentos e noventa e dois (27/04/1992), residente e domiciliada 
Rua Caxiú, 58, casa B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aroldo Tavares Carreiro Junior e de Mariuza Aparecida Pires Carreiro. 

IRINEU JÚNIO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nascido em 
Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/028.FLS.069-PARI/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de maio de mil novecentos e oitenta e três (15/05/1983), residente e domiciliado 
Rua Rio do Veríssimo, 96, casa 05, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Irineu Freire da Silva e de Cirene Terezinha Gomes da Silva. THAYMARA FERREIRA 
KOZAN, estado civil solteira, profi ssão agente comunitária de saúde, nascida em Subdistrito 
Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.246V-PERDIZES/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (24/02/1988), residente e 
domiciliada Rua Rio do Veríssimo, 96, casa 05, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Alberto Kozan e de Vanda Lucia Ferreira Kozan. 

BRUNO CAMPOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, nascido 
em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil 
novecentos e oitenta (08/10/1980), residente e domiciliado Avenida Moisés Maimônides, 
285, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gonçalves da Silva e de 
Nilza Maria Campos da Silva. DANIELLA FERRASSINI DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão maquiadora, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/046.FLS.007 2º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia oito de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (08/10/1985), residente e domiciliada Rua Santana do Rio 
Preto, 405, bloco A-02, apartamento 03, Vila Cosmopolita, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Roberto Pereira da Silva e de Aparecida Regina Ferrassini da Silva. 

SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão garçom, nascido em 
Subdistrito Brasilândia, nesta Capital (CN:LV.A/041.FLS.475 BRASILÂNDIA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e um (11/08/1981), residente 
e domiciliado Rua Louceiras, 21, casa 07, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Sergio de Oliveira e de Sonia Regina Combinato de Oliveira. THAYS 
ELISÂNGELA LEAL, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Subdistrito 
Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/024.FLS.271V CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta (22/09/1980), residente e domiciliada 
Rua Louceiras, 21, casa 07, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Afonso Leal e de Angela Esther Leal. 

ITALO DEIVID DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/247.FLS.010-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e noventa e seis (03/05/1996), 
residente e domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 560, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Eliano de Araujo e de Vanda Lucia Agostinho de 
Araujo. STEPHANY DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/315.FLS.078-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de junho de mil novecentos e noventa e oito (27/06/1998), residente e domiciliada Rua 
Edmundo de Paula Coelho, 560, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Liria de Araujo. 

KLEBER RAFAEL ROSA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão instrutor de gestão 
empresarial, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e nove (29/03/1989), residente e domiciliado Rua Alzira 
Livramento Marzagão, 111, casa 01, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Filipe Pereira Lima e de Elaine Aparecida Rosa Lima. DÉBORA NASCIMENTO 
BRANDÃO, estado civil divorciada, profi ssão professora de educação infantil, nascida em 
Salvador, Estado da Bahia, Salvador, BA no dia vinte e três de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (23/06/1989), residente e domiciliada Rua Alzira Livramento Marzagão, 
111, casa 01, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wellington Osvaldo 
Oliveira Brandão e de Jacira Maria do Nascimento Brandão. 

JULIO CÉSAR NASCIMENTO CAMILLO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/265.FLS.068V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e três (25/05/1983), 
residente e domiciliado Rua da Paz, 1123, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Donizetti Camillo e de Sonia Aparecida 
Nascimento Camillo. LISIANE FIDELIS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Jacintinho, Estado de Alagoas, Jacintinho, AL no dia cinco de 
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/10/1985), residente e domiciliada Rua da 
Paz, 1123, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Severino Ramos da Silva e de Maria do Socorro Fidelis da Silva. 

GABRIEL RODRIGO QUINTANA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.243-
INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (12/06/1995), residente e domiciliado Rua Antônio Maria Bessa, 553, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nestor José Quintana Romero e de Cleide Maria 
de Oliveira. AGNES MAYARA MIRANDA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
estoquista de supermercado, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/085.
FLS.001-ITAQUAQUECETUBA/SP), Itaquaquecetuba, SP no dia dez de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e nove (10/02/1999), residente e domiciliada Rua Pádua, 16, 
Morro Branco, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lha de José Adriano 
Gonçalves Rodrigues e de Rosimara Machado Miranda Rodrigues. 

MARCOS DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Itagi, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-33,FLS.128-ITAGI/BA), Itagi, BA no dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e setenta e sete (28/11/1977), residente e domiciliado Rua Noventa e 
Sete, 545, casa 02, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Ribeiro 
Santos e de Maria de Jesus. ERIKA BARBOSA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
confeiteira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-74,FLS.231V-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e oitenta e seis (03/03/1986), 
residente e domiciliada Rua Noventa e Sete, 545, casa 02, Jardim Aurora, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdete Barbosa da Costa. 

SAMUEL DE CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão guarda patrimonial, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e 
três (21/04/1983), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 799, apartamento 44-B, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Campos e de Sandra Maria de Campos. CRISTIANE 
LIBRELATO GRASSI, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Joinville, Estado 
de Santa Catarina, Joinville, SC no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(11/06/1985), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 799, apartamento 44-B, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jucelino Beluco Grassi e de Albertina Librelato Grassi. 

IGOR DANTAS DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/101.FLS.021V-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ-
UTINGA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(14/10/1993), residente e domiciliado Rua Maria Rosa Falcão, 05, casa 03, Vila Chuca, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Dantas de Araujo e de Antonia Fernandes de Araujo. 
EMANUELA SOARES TRINDADE, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV.A/051.FLS.296V-3º OFÍCIO DE BOQUIM/SE), Aracaju, 
SE no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e dois (23/08/1992), residente 
e domiciliada Rua Maria Rosa Falcão, 05, casa 03, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Rosa Trindade e de Marizilda Soares dos Santos. 

AILTON MENEZES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nascido 
em Mascote, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.185V MASCOTE/BA), Mascote, SP no 
dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (30/08/1988), residente e domici-
liado Rua Periatis, 40, Vila Araguaia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Lourisvaldo 
Almeida da Costa e de Elenilza Menezes Ferraz. ANDREIA PEREIRA DO CARMO, 
estado civil solteira, profi ssão motorista, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/027.FLS.014V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil 
novecentos e setenta e nove (15/06/1979), residente e domiciliada Rua Alcides Quintar, 
64, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Pereira do Carmo e de Maria de Lourdes Rizolino do Carmo. 

THIAGO SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-24,FLS.59-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
junho de mil novecentos e oitenta (13/06/1980), residente e domiciliado Rua Miguel 
Barreda, 174, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Edivaldo Alves de Souza e de Carionelia Silva de Souza. PAULINE CARDOSO MOR-
TAIA, estado civil divorciada, profi ssão agente comercial, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e um 
(07/10/1981), residente e domiciliada Rua Miguel Barreda, 174, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clayton Jose Mortaia e de Leila 
da Conceição Cardoso Mortaia. 

PAULO HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/122.005-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um 
de janeiro de mil novecentos e noventa (31/01/1990), residente e domiciliado Rua Frei 
Antônio Faggiano, 522, fundos, Jardim São Pedro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Edson da Silva e de Virginia Maria Marques Pereira. CRISTIANE DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito, São Paulo, 
SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e dois (07/11/1992), residente 
e domiciliada Rua Goiatá, 271, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio dos Santos e de Maria das Graças Colciac. 

FÁBIO DUQUE BARONE, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/030.FLS.263-PARI/SP), São Paulo, SP no dia sete de junho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (07/06/1984), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 712, 
bloco SP, apartamento 96, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Humberto 
Osmar Barone e de Maria Clarice Duque Barone. ALINE DI FEBBO UTIYAMA, estado 
civil divorciada, profi ssão secretária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia dez de junho de mil novecentos e oitenta e sete (10/06/1987), residente e domiciliada 
Rua Morubixaba, 712, bloco SP, apartamento 96, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nelson Nobuyoshi Utiyama e de Maria Carmen Di Febbo Utiyama. 

ALMIR EVANGELISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 80,FLS.295-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e dois (31/05/1992), residente e 
domiciliado Rua Harry Danhenberg, 1211, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Almir Alves dos Santos e de Miriam Evangelista dos Santos. CAMILA GABRIELE 
SOARES, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e dois (21/02/1992), residente e domiciliada Rua Harry Danhenberg, 1211, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izabel Cristina Soares. 

EDUARDO VARGAS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (06/02/1988), residente e domiciliado Rua Gabriel Garcia, 
232, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Aquino de 
Oliveira e de Maria Soeli Vargas de Oliveira. VANESSA DA SILVA ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de suporte técnico, nascida em Subdistrito Santo Amaro, 
nesta Capital (CN:LV.A/369.FLS.044-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (22/08/1989), residente e domiciliada 
Rua Gabriel Garcia, 232, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vanderlei Gomes da Rocha e de Sandra Aparecida da Silva Rocha. 

PAULO HENRIQUE IVANOV CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-95,FLS.202V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de março de mil novecentos e oitenta e sete (25/03/1987), residente e domiciliado 
Rua Juiz do Mato, 22, bloco B, apartamento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marina Ivanov Chagas. FERNANDA DEFANTE, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo, nesta Capital (CN:LV-
A-51,FLS.212-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (07/01/1987), residente e domiciliada Rua Dança do Fogo, 
91, bloco A, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aparecida Defante. 

ANTONIO SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido 
em Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/051.FLS.257-BELO JARDIM/PE), 
Belo Jardim, PE no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e setenta (26/01/1970), 
residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 298, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Soares dos Santos e de Francisca Izabel dos Santos. IVONETE PEREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital 
(CN:LV.A/014.FLS.138 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril 
de mil novecentos e sessenta e oito (05/04/1968), residente e domiciliada Rua Waldemar 
Mancini, 298, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldina Pereira da Silva. 

THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-213,FLS.162V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(08/05/1986), residente e domiciliado Rua Guarapá, 108, casa A, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Lopes e de Eliana Domingos de Oliveira Lopes. 
JULIANA APARECIDA NASCIMENTO DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão atendente 
de balcão, nascida em neste Distrito (CN:LV-A 217,FLS.68V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (05/10/1994), residente 
e domiciliada Rua Guarapá, 108, casa A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Silva dos Reis e de Rita de Cassia Gatto Nascimento. 

LUIZ FERNANDO MATOS NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão operador de triagem, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/231.FLS.136 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e três (17/04/1993), residente e 
domiciliado Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, 77, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Severiano de Novais Neto e de Maria Teresa Matos de Novais. 
RENATA HERRERA BRAGA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/231.FLS.200V PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos e noventa (03/08/1990), residente e 
domiciliada Rua Baiardo Medeiros, 360, Jardim das Camélias, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de José Carlos Braga e de Rita Herrera Braga. 

DIONE FRANCISCO GUALBERTO, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de 
impermeabilização, nascido em Barreiras, Estado da Bahia, (CN:LV.A/005,FLS.228-
VARZEAS,BAIANÓPOLIS/BA), Barreiras, BA no dia vinte e oito de julho de mil novecentos 
e oitenta e oito (28/07/1988), residente e domiciliado Rua Ernesto de Florian, 09, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eugênio Francisco Gualberto e de Anísia 
Rosa Gualberto. IRENE REBOUÇAS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão aten-
dente, nascida em Ipirá, Estado da Bahia, (CN:LV.A/038,FLS.283-IPIRÁ/BA), Ipirá, BA no 
dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (19/11/1986), residente e 
domiciliada Rua Ernesto de Florian, 09, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Dorival Rebouças de Santana e de Julita Rebouças Santana. 

ALLAN DE OLIVEIRA TESTONI, estado civil solteiro, profi ssão técnico de medição, 
nascido em Subidistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A-288,FLS.23-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (26/12/1987), residente e domiciliado Rua Virgínia de Miranda, 502, casa 02, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingo Sávio Testoni e de Maria 
do Socorro Gomes de Oliveira Testoni. MICHELI BERTOLINA GONÇALVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A 81,FLS.113-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e nove (11/10/1989), residente e domiciliada Rua 
Virgínia de Miranda, 502, casa 02, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Julião da Silva e de Ilza Bertolina Gonçalves. 

APARECIDO DONIZETE BORDIM, estado civil divorciado, profi ssão cortador bloquista, 
nascido em Regente Feijó, neste Estado, Regente Feijó, SP no dia cinco de outubro de 
mil novecentos e sessenta e quatro (05/10/1964), residente e domiciliado Rua do Cádmio, 
32, B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maurilio Bordim e de Izaltina 
Mesquita Bordim. VANILDA PEREIRA COELHO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Guanhães, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-19,FLS.129V GUANHÃES-MG), 
Guanhães, MG no dia dez de novembro de mil novecentos e sessenta e três (10/11/1963), 
residente e domiciliada Rua do Cádmio, 32, B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Pereira Coelho e de Sinezia Pereira dos Santos. 

DOUGLAS TADEU TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de treinamento, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, (CN:LV.A/345,FLS.226-SUBDISTRITO 
CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e um (13/12/1991), residente e domiciliado Rua Campinas do Piauí, 782, casa 12, 
Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Flavio Teixeira e de Jane Aparecida 
de Jesus. WELLINGTON ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
metricas, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/290,FLS.266-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Miguel Paulista, SP no dia vinte e oito de março de mil 
novecentos e noventa e um (28/03/1991), residente e domiciliado Rua Campinas do Piauí, 
782, casa 12, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Nunes da Silva e de 
Maria de Araujo Ferreira da Silva. 

FRANCISCO GAMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/072.FLS.017-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
novembro de mil novecentos e noventa (08/11/1990), residente e domiciliado Rua Neve 
da Bahia, 78, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco das Chagas da Silva e de Maria Francisca Gama. INGRID ANNE DA CUNHA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/044.FLS.158V-
ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(23/11/1988), residente e domiciliada Rua Neve da Bahia, 78, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Rodrigues da Cunha. 

ROGÉRIO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, nascido 
em Cambará, Estado do Paraná (CN:LV.A-58,FLS;127 RIBEIRÃO CLARO/PR), Cambará, 
PR no dia dez de outubro de mil novecentos e setenta e sete (10/10/1977), residente e 
domiciliado Rua Fascinação, 278, bloco 06, apartamento 23, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ferreira Lima e de Elea Evangelista 
da Silva Lima. SARA LOBO CAVALCANTE PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de departamento pessoal, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital 
(CN:LV.A-68,FLS.173Vº-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro 
de mil novecentos e oitenta e um (14/11/1981), residente e domiciliada Rua Fascinação, 
278, bloco 06, apartamento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Cavalcante Pinheiro e de Lenilda Lobo Miranda. 

VALTER CALDEIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de julho de 
mil novecentos e setenta (01/07/1970), residente e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 237, 
bloco B, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Donato Caldeira de Oliveira e de Benedita Correia de Oliveira. ANA LÚCIA 
VICENTE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão arrumadeira, nascida em Caaporã, 
Estado da Paraíba, (CN:LV.A/003,FLS.135-CAAPORÃ/PB), Caaporã, PB no dia oito de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis (08/10/1976), residente e domiciliada Rua 
Miguel Alves, 10, Água Chata, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Amaro 
Vicente da Silva e de Adelina Maria da Conceição da Silva. 

IGOR DE PAULA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão guincheiro, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-113,FLS.289V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de abril de mil novecentos e noventa e três (10/04/1993), residente e domiciliado 
Rua Sestílio Melani, 675, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Edilton Pereira da Silva e de Mirela de Paula. AMANDA FERREIRA GOMES, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de call center, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-
297,FLS.148 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e 
noventa e oito (06/01/1998), residente e domiciliada Rua Noventa e Nove, 913, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José Ferreira 
das Virgens e de Givonete Gonzaga Gomes das Virgens. 

JOSIVALDO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Maceió, 
Estado de Alagoas (CN:LV.A-56,FLS.09V-2ºDISTRITO DE MACEIÓ-AL), Maceió, AL 
no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (09/02/1988), residente e 
domiciliado Rua Guichi Shigueta, 1000, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Narciso Soares e de Maria José da Conceição Soares. MARGARETH DE AQUINO 
LEÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Olinda, Estado do Pernambuco 
(CN:LV.A-51,FLS.279V-7º DISTRITO DE RECIFE-PE), Olinda, PE no dia oito de maio 
de mil novecentos e oitenta e dois (08/05/1982), residente e domiciliada Rua Guichi 
Shigueta, 1000, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tomaz de Aquino Leão 
e de Maria Aparecida da Silva. 

LUIZ FELIPE CORREIA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/264.FLS.201-IBIRAPUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e cinco (20/03/1995), residente e 
domiciliado Rua Chubei Takagashi, 651, bloco E, apartamento 33, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Correia da Silva e de Francisca Maria dos Santos. AMANDA 
MIRELLE MORAES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/226.FLS.063-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (05/06/1995), residente e domiciliada Rua 
Chubei Takagashi, 651, bloco E, apartamento 33, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Damião Modesto da Silva e de Ana Lucia de Moraes Barbosa da Silva. 

JAIRO GONÇALVES GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão operador técnico, 
nascido em Itiúba, Estado da Bahia (CN:LV-A-64,FLS.16 ITIÚBA/BA), Itiúba, BA no dia 
trinta de março de mil novecentos e oitenta e três (30/03/1983), residente e domiciliado 
Rua Remanso, 1233, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gilberto Lopes Guimarães e de Maria Gonçalves Guimarães. PATRICIA 
SILVA COUTINHO, estado civil solteira, profi ssão assistente de visual merchamdising, 
nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A-29,FLS.129V-ACLIMAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro 
(21/08/1984), residente e domiciliada Avenida Caititu, 1150, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Ferreira Coutinho e de Maria 
Analia Ferreira da Silva Coutinho. 

MARIVALDO FERREIRA LACERDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante Geral, nascido 
em Januária, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-59,FLS.07 JANUÁRIA/MG), Januária, 
MG no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (07/01/1986), residente e 
domiciliado Rua Planaltina do Paraná, 36, A, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Mário Jorge Pereira Lacerda e de Vanilda de Jesus Ferreira Lacerda. PATRICIA 
LIMA PEDRO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A-104,FLS.105 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de março de mil novecentos e oitenta e oito (27/03/1988), residente e domiciliada Rua 
Planaltina do Paraná, 36, A, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero 
Lima Pedro e de Joselita Maria Pedro. 

MIQUEIAS RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Tapera, Estado de Pernambuco, Tapera, PE no dia vinte e dois 
de setembro de mil novecentos e setenta e três (22/09/1973), residente e domiciliado 
Avenida Rotary, 413, Serraria, Diadema, neste Estado, Diadema, SP, fi lho de Severino 
Rodrigues da Silva e de Maria Matias da Silva. MARILDE OLIVEIRA MEDEIROS, estado 
civil divorciada, profi ssão maquinista, nascida em Caxias, Estado do Maranhão, Caxias, 
MA no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta e quatro (28/06/1974), 
residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 1278, bloco C, apartamento 22, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rusguel de 
Jesus Medeiros e de Constancia Pereira de Oliveira. 

THIAGO LUIZ LOPES FRANÇA PISTONI, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/041.FLS.016V-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e três 
(19/03/1983), residente e domiciliado Rua Cachoeira do Arari, 212, Vila Leonor, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Luiz Pistoni e de Estelita Lopes França Pistoni. 
FERNANDA DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/136.FLS.140 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
dezembro de mil novecentos e noventa (20/12/1990), residente e domiciliada Rua Frei 
Muniz, 85, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando dos Santos 
Souza e de Maria do Amparo Silva Souza. 

CRISTIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A-90,FLS.142V-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e seis (08/02/1986), residente e domiciliado Rua Iososuke 
Okaue, 760, F, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Joaquim da 
Silva e de Neuza Mariano da Silva. ANGÉLICA SAMPAIO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de produção, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-113,FLS.08V-ITAQUERA 
SP), São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e nove (08/03/1989), 
residente e domiciliada Rua Iososuke Okaue, 760, F, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Sampaio da Silva e de Eunice Pedro da Silva. 

ADRIANO SANTOS DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão ourives, nascido em 
Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A-32,FLS.236-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia onze 
de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (11/01/1995), residente e domiciliado Rua 
Baltazar Vidal, 224, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Anísio Ferreira de Matos e de Angelina Jesus dos Santos. LETÍCIA GABRIE-
LA ONOFRE, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Santo André, neste 
Estado (CN:LV.A-416,FLS.209Vº-SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e noventa e nove (17/03/1999), residente e domiciliada Rua 
Baltazar Vidal, 143, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Verlem Onofre e de Virginia Francisca da Silva Onofre. 

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos 
e setenta e sete (23/12/1977), residente e domiciliado Rua Bento Vieira de Castro, 
297, casa 03, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Rodrigues 
da Silva e de Maria Regina da Silva. ALESSANDRA CASTILHO, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 
160,FLS.220-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia sete de novembro de 
mil novecentos e setenta e dois (07/11/1972), residente e domiciliada Rua Mambaí, 
117, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ary de Castilho e de Isabel 
dos Santos Castilho. 

CLEMER RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/43,FLS.208V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta (13/01/1980), residente e domiciliado Rua da 
Estação, 256, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aristoteles Pereira 
de Almeida e de Aparecida Maria Rodrigues de Almeida. NILDA ALVES DE SÁ, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de máquinas, nascida em São Joaquim, Município de 
Icatu, Estado do Maranhão (CN:LV.A/17,FLS.274V-ICATU/MA), Icatu, MA no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (14/08/1985), residente e domiciliada Rua 
da Estação, 256, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Gomes 
de Sá e de Dalvina Alves de Sá. 

ALAN DE OLIVEIRA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão analista fi scal, nascido 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/100,FLS.262-VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e nove (14/07/1989), 
residente e domiciliado Rua Cariacica, 108, Jardim Santa Cruz, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Waldemiro Domingues de Almeida e de Maria Deusa Oliveira 
Almeida. LUANA CATHERINE DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
fi scal, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/130,FLS.159V-
JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e 
noventa e um (06/05/1991), residente e domiciliada Rua Iná, 303, casa 17, Itaquera, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edemil José de Barros dos Reis e de Izilda 
Aparecida Raposo dos Reis. 

JONATAS DAS CHAVES CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Paulo Afonso, Estado da Bahia (CN:LV.A/108.FLS.230-PAULO AFONSO/
BA), São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e três 
(02/02/1993), residente e domiciliado Rua Mandassaia, 48, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Vinícius Gomes 
Cruz e de Raquel das Chaves Cruz. JENIFER ANJOS DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/074.
FLS.012V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil 
novecentos e noventa e um (22/03/1991), residente e domiciliada Rua Luís Amidano, 
43, Jardim Centenário, Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Alberto 
Leite de Almeida e de Irene dos Anjos de Almeida. 

MARCUS VINICIUS SILVA NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A-72,FLS.74V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (06/10/1986), residente e domiciliado 
Rua Domiciano Leite Ribeiro, 51, bloco 02, apartamento 223, Vila Guarani, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Julio Cezar Nogueira e de Maria Elizabete da Silva Nogueira. 
KARINA LIE WAKASSUQUI, estado civil solteira, profi ssão produtora editorial, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A-73,FLS.10V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (13/11/1986), residente e domiciliada 
Rua Renzo Baldini, 455, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Matsuo Wakassuqui e de Elisa Harumi Watai Wakassuqui. 

CAYO EDUARDO CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV A-213,FLS.88-BELA VISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa (28/10/1990), residente e 
domiciliado Rua Subragi, 200, bloco 08-B, apartamento 42, Cidade A. E. Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Weliton Cavalcante e de Sandra Helena Silva Ca-
valcante. NIVIANE ESTAVARENGO, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A 235,FLS.71V-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e dois (29/04/1992), 
residente e domiciliada Rua Tibaldo Pereira, 44, Vila Nhocune, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Mauro Estavarengo e de Lucimar Picinin. 

ANDRINA COSTA VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (24/09/1987), residente e domiciliada Rua Diogo de Sousa, 
362, casa 08, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maurilio Vieira 
e de Gloria Evangelista da Costa. WLAIANY MOREIRA DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de backoffi ce júnior, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/107.FLS.182-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e dois (20/02/1992), residente e domiciliada Rua Diogo de 
Sousa, 362, casa 08, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de 
Assis Gomes de Lima e de Maria Elisete Moreira. 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

ANDERSON JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão carteiro, nascido em 
Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.271V JABAQUARA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e cinco 
(16/03/1985), residente e domiciliado Rua Doutor Paulo Queiroz, 948, Jardim 
Nove de Julho, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jose João da Silva e de 
Maria Jose da Silva. ROSANGELA RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão encarregada, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/059.FLS.095V ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e dois (08/02/1982), residente e domiciliada Avenida Campanella, 1998, casa 
01, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel Bispo de Souza e de Lucidalva 
Ribeiro Novais de Souza. 

MARCIO PATRÍCIO PARRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-285,DLS.54-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (13/01/1984), residente e domiciliado Rua São Camilo, 473, apartamento 01, Vila 
Camilópolis, Santo André, neste Estado, Santo André, SP, fi lho de José Parra Neto e de 
Clarice Patrício Parra. CRISTIANE FONSECA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 236,FLS.69V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e 
dois (09/01/1992), residente e domiciliada Rua Veríssimo da Silva, 517, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Luiz da Fonseca e de 
Magda Correia da Fonseca. 

DJALMA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/066.FLs.254V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (08/02/1983), residente e domiciliado 
Rua Harry Danhenberg, 600, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Denival Manuel da Silva e de Maria Aparecida Vieira. ANA PAULA 
DANTAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Catolé 
do Rocha, Estado da Paraíba (CN:LV.A/005.FLS.012-RIACHO DOS CAVALOS/
PB), Catolé do Rocha, PB no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (10/12/1984), residente e domiciliada Rua Harry Danhenberg, 600, casa 03, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dimas Dantas da Silva e de 
Geralda de Lima Silva. 

EDIMAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista de autos, nascido em 
Sumaré, Município de Paranavaí, Estado do Paraná (CN:LV-A-07,FLS.150V-SUMARÉ-
PARANAVAÍ/PR), Paranavaí, PR no dia seis de junho de mil novecentos e setenta e 
dois (06/06/1972), residente e domiciliado Rua Gita, 12, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Evangelista da Silva e de 
Olivia da Silva. JOICE ROCHA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão inspetora de 
qualidade A, nascida em Belmonte, Estado da Bahia (CN:LV-A-06,FLS.592 BELMONTE/
BA), Belmonte, BA no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e dois (05/04/1982), 
residente e domiciliada Rua Gita, 12, CASA 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zemilton Sodré Araujo e de Everaldina Cardoso 
Rocha. 

ADEMILSON LEITE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nas-
cido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e sessenta (04/08/1960), residente e domiciliado Rua Modelo, 82, 
Vila Progresso, neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mariano de Oliveira 
e de Alaide Leite de Oliveira. ROSIANE FLORENCIO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/004.
FLS.058V ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e 
setenta e três (26/07/1973), residente e domiciliada Rua Modelo, 82, Vila Progres-
so, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salatiel Florencio dos Santos e de Nilza 
Ventura de Almeida. 

CLÉVERSON COUTINHO GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de elétrica, nascido em Bambuí, Estado de Minas Gerais (CN:LV A-69,FLS.45-
BAMBUÍ/MG), Bambuí, MG no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e 
noventa e sete (18/01/1997), residente e domiciliado Rua Quenquém, 29, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Geraldo Gonçalves e de Eliana 
Andrade Coutinho Gonçalves. RAQUEL PIRES MATAZO, estado civil solteira, 
profissão teleatendimento de call center, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-
220,FLS.280V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (25/02/1995), residente e domiciliada Rua 
Quenquém, 29, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zaquiel Matazo e de 
Patricia Pires Matazo. 

RODRIGO FEITOZA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário pú-
blico, nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia dezessete de 
setembro de mil novecentos e oitenta e dois (17/09/1982), residente e domiciliado 
Rua Padre Viegas de Menezes, 163, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto 
Feitoza Ferreira e de Ivanilde Ferreira. PRISCILA THAIS DE OLIVEIRA ALVES DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão funcionária pública, nascida em Subdistrito 
Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e 
noventa e dois (12/03/1992), residente e domiciliada Rua Padre Viegas de Menezes, 
163, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves da Silva e de Elen de Oliveira 
Fernandes da Silva. 

CLÉBER INACIO FELIX, estado civil solteiro, profi ssão promotor, nascido em Subdistrito Penha 
de França, nesta Capital (CN:LV.A/202.FLS.028-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (27/02/1984), residente 
e domiciliado Avenida Itaquera, 3888, bloco J, apartamento 22, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elias Felix de Santana e de Denize Inacio Felix. LUCIANA OLIVEIRA 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
nesta Capital (CN:LV.A/240.FLS.058-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (09/05/1985), residente e domiciliada Avenida 
Itaquera, 3888, bloco J, apartamento 22, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Alberto do Nascimento e de Nilza D’arc de Oliveira Bezerra. 

LEONARDO AQUINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão corretor de imóveis, 
nascido em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV-A 72,FLS.102-SANTANA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e seis (21/05/1986), 
residente e domiciliado Rua Amanari, 259, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sidney Aquino de Oliveira e de Solange Aparecida Aquino de 
Oliveira. DAIANE PAIVA LOTERIO, estado civil solteira, profi ssão corretora de imóveis, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-196,FLS.121V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (08/01/1994), residente e 
domiciliada Rua Amanari, 259, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vanderlei Gonçalves Loterio e de Maria Selma De Oliveira Loterio. 

DAVI FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.126 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (25/09/1987), residente e domiciliado 
Avenida Francisco Tranchesi, 680, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Ferreira da Silva e de Maria Francisca Vieira da Silva. CILENE NOEMIA DE 
SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão agente comunitária de saúde, nascida em Santo 
André, neste Estado, Santo André, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e setenta e 
seis (07/01/1976), residente e domiciliada Rua Iambu, 339, Parque Santa Madalena, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Miguel de Souza e de Noemia Ana de Souza. 

FERNANDO FERNANDES XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Monte Alegre, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV-A 31,FLS.128-MONTE ALEGRE/
RN), MOnte Alegre, RN no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(01/11/1992), residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 614, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Antonio Xavier e de Maria de 
Lourdes Fernandes Xavier. ELIDA CRISTINA ALVES CAVALCANTI, estado civil solteira, 
profi ssão atendimento, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV-A-353,FLS.120 1º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezessete de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (17/09/1994), residente e domiciliada Avenida 
Coronel Alves e Rocha Filho, 614, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Amós Felix Cavalcanti e de Elonai Alves de Lima.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: ANDRÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Fortaleza - CE, no dia 30/08/1977, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Veridiano Tomaz de Lima 
e de Maria Jucineide Nascimento de Oliveira. A pretendente: CLEIDE FERNANDES DE 
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 04/04/1977, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha José Fernandes de Oliveira e de Maria Hilda de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO NASCIMENTO SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/08/1986, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Santos Souza e 
de Dalva Correia da Silva Nascimento Souza. A pretendente: CATIANA SANTANA DE 
SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão gerente de loja, nascida 
em Itajuipe - BA, no dia 04/01/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Isaias Souza de Oliveira e de Auzezina Santana Dias.

O pretendente: JEFFERSON MARCELO DOS SANTOS FARIAS, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/05/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Santos de Farias 
e de Maria Socorro dos Santos. A pretendente: RUTHE SILVEIRA DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São 
Luis - MA, no dia 11/06/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Antonio Rodrigues dos Santos e de Silvilene Araujo Silveira dos Santos.

O pretendente: MARCELO GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de segurança do trabalho, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 10/08/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josme 
Gomes da Silva e de Maria Teresa Gomes da Silva. A pretendente: TAMIRIS RIBEIRO 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão podologa, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia 20/04/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Valdeci Belo da Silva e de Maria Isabel Ribeiro.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS FILHO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Porto Real do Colégio - AL, no dia 14/09/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Santos 
e de Edileuza Ferreira Santos. A pretendente: BRUNA SILVA FRANCO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão líder de loja, nascida em São Paulo - SP, no dia 
20/06/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Diran Gonçalves 
Franco e de Elza da Silva.

O pretendente: VITOR VENTURA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/08/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Leandro Gonçalves Costa e de Marcia Ventura. 
A pretendente: MARCELA DA SILVA CRUZ, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/01/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Carlos Roberto da Cruz e de Marcia 
Ferreira da Silva Cruz.

O pretendente: DAVID LICO MASETTI JÚNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/07/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de David Lico Masetti e de Isabel Apare-
cida Masetti. A pretendente: GEOVANNA SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/05/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Luiz Marques da Silva Filho 
e de Rubenildes Soares da Costa.

O pretendente: JONATHAN APARECIDO BUENO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/01/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdineia Aparecida da 
Silva. A pretendente: EUGÊNIA CRISTINA ALVEZ SANTANA RIBEIRO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Oeiras - PI, no dia 21/02/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Elias Gomes Ribeiro e de 
Eliete Alves de Santana Ribeiro.

O pretendente: ELIO DELANHESI, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, pro-
fi ssão cortador, nascido em Santo André - SP, no dia 19/05/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Delanhesi e de Rosalia Gomes Delanhesi. 
A pretendente: JUSTINA ALEIXO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Salesópolis - SP, no dia 10/06/1963, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Augusto Aleixo dos Santos e 
de Virgilina Maria de Jesus.

O pretendente: EDGAR LOPES SOARES, nacionalidade brasileira, estado ci-
vil solteiro, profissão mecânico industrial, nascido em São Paulo - SP, no dia 
14/06/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Carlos Soares e de Maria de Fátima Soares. A pretendente: MAYARA AMANDA DE 
SOUZA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão consultora 
de relacionamento, nascida em São Paulo  - SP, no dia 14/03/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha Edson Aparecido Vieira Lima e de 
Marta Cristina de Souza.

O pretendente: FÁBIO MAXIMO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 02/08/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Xavier dos Santos 
e de Solange de Fatima Maximo. A pretendente: ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão porteira, nascida em Matões - MA, 
no dia 17/11/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Cicero Felix 
da Silva e de Maria Helena Alves da Silva.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de mecanica, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 27/12/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Roberto do Nascimento e de Ivone Scaranario. A pretendente: GABRIE-
LE ALMEIDA LIMA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/01/1993, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Marcos Antonio Correira Silva e de Neusa Maria 
Almeida Lima.

O pretendente: JONATAS DE JESUS FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de logistica, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Donizeti Ferreira 
e a Marcia de Jesus Silva Ferreira. A pretendente: THÃNATA LARISSA RODRIGUES 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 20/01/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Rubens Silva e de Marileide Rodrigues Silva.

O pretendente: EVERTON PESSOA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/04/1997, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Pessoa Santos e de 
Claudineia dos Santos. A pretendente: GABRIELLE LOPES ALENCAR DE PAULA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 13/08/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Eduardo 
Alencar de Paula e de Zenaide Candida Lopes de Paula.

O pretendente: ROGERIO SABINO DE LAIA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Ouro Preto do Oeste - RO, no dia 30/07/1980, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Levino Netto de Laia e de 
Ivanete Sabina Pinto. A pretendente: LUCIENE VIEIRA DA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Pau Brasil - BA, no dia 
26/04/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Rubem Nicolau 
da Silva e de Ednalva Vieira.

O pretendente: ALEX TENORIO DE MOURA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/07/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivanildo Monteiro de Moura e de Dulcinea Alves 
Tenorio. A pretendente: BRUNA THIEMY SOUZA DOS SANTOS, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 27/12/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Luis Feitosa 
dos Santos e de Ivonete Vieira de Souza.

O pretendente: ALISSON GABRIEL DOS SANTOS CORREA, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão analista quimico, nascido em São Paulo - SP, no dia 
26/06/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcilene dos 
Santos Correa. A pretendente: GIOVANNA BRITO PAIXÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/09/1999, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Andre Luiz Ribeiro Paixão e 
de Ana Paula Brito Paixão.

O pretendente: THIAGO SILVA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/08/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson dos Santos Lima e de Gildete Maria da Silva 
Lima. A pretendente: DENISE DA SILVA BRITO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/10/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Aparecido Brito e de 
Marcia Valéria da Silva.

O pretendente: JOSE ROBERTO FELIPE SANTANA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/01/1991, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Laurinda Felipe Santana. A 
pretendente: JOYCE MEIRE RODRIGUES SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em Montes Claro - MG, no dia 06/07/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Marcio Jose dos Santos e de 
Carla Francisca Rodrigues.

O pretendente: ISAIAS DE OLIVEIRA BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Suzano - SP, no dia 
25/10/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fran-
cisco de Assis Batista da Silva e de Lucia Almeida de Oliveira Batista da Silva. A 
pretendente: DAIANE ELLEN SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/04/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Ivaldo da Silva e de 
Rosangela dos Santos.

O pretendente: HERON AUGUSTO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cuidador de idosos, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/03/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos de Almeida 
e de Maria de Lurde de Almeida. A pretendente: CAMILA BARBOSA DE FREITAS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de documentação 
clinica, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/03/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Anailton Santos de Freitas e de Cleonice Barbosa da 
Silva de Freitas.

O pretendente: APARECIDO DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/07/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Aparecido Rosa 
de Souza e de Selma da Silva Souza. A pretendente: PRISCILA BEZERRA DE 
MIRANDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão cuidadora de 
idosos, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha Gleimar Pimenta de Miranda e de Maria da 
Penha Dias Bezerra.

A pretendente: ADRIANA BARBOSA DE TOLEDO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/03/1969, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo de Toledo e de Laura da 
Silva Toledo. A pretendente: MARIA MADALENA DA SILVA MIRANDA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 03/09/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Ciriaco 
Xavier Miranda e de Maria Silva de Miranda.

O pretendente: WILSON LOPES LUSTROSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo Lustroso e de Arlete Lopes Lustroso. A 
pretendente: VERONICA DO NASCIMENTO XISTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia 07/01/1988, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Ilson Batista Xisto e de Conceição do 
Nascimento Amancio Xisto.

O pretendente: JOSÉ REIS SANTANA NUNES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de maquinas, nascido em Euclides da Cunha - BA, 
no dia 06/01/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Domingos Nunes e de Maria Nilda Silva Nunes. A pretendente: TATIANA MARQUES 
RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/05/1979, residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Moacir Guedes Rodrigues da Silva e de Vera 
Lúcia Marques Rodrigues.

O pretendente: CLÉRIO WILTON BARBOSA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/11/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Araujo de OIiveira 
e de Elisene Barbosa de Sousa. A pretendente: STEFFANY PEREIRA GOMES, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 01/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Ronaldo da 
Silva Gomes e de Ivonete Pereira dos Santos.

O pretendente: CARLOS ROBERTO CORRÊA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão instalador de acessorios, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 
01/05/1958, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Luiz 
Corrêa e de Teresa Souza Corrêa. A pretendente: SONIA MARIA RAMOS, nacionalida-
de brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Itabuna - BA, no dia 
24/07/1955, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Domingos 
Ramos e de Maria Conceição.

O pretendente: JONATHAN HELENO BERTOLDO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profissão cortador, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 19/02/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho 
de Jose Cicero da Silva e de Maria Helena Beroldo de Oliveira. A pretendente: 
NATALIA VITÓRIA PEREIRA ROSA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ra, profissão balconista, nascida em Suzano - SP, no dia 06/05/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha Helio Teixeira Rosa e de Katia 
Cilene Pereira Rosa.

O pretendente: RENATO TRAJANO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Trajano da Silva e 
de Vera Lucia Trajano da Silva. A pretendente: DIANA FRANCIS SILVA DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 21/07/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Ericles 
José dos Santos e de Fatima da Silva dos Santos.

O pretendente: NIELTON SANTOS DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão preparador de autos, nascido em Vitoria dos Santo Antão - PE, no dia 
28/07/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Correia 
de Lima e de Maria José dos Santos. A pretendente: TATIANA DA SILVA SOUZA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia 16/06/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Elias Cassiano 
de Souza e de Maria Eunice Lopes da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO BORGES DE MOURA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profissão mecânico de ar concionado, nascido em Matões - MA, 
no dia 17/07/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
José Borges de Sousa e de Antonia Carvalho de Moura Sousa. A pretendente: 
ROSELÍ APARECIDA PROCOPIO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/11/1979, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha José Geraldo Procopio e de Maria 
Neide Procopio.

O pretendente: CRISTIANO BERTINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão serralheiro, nascido em Diadema - SP, no dia 16/10/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Bertino da Silva e de Maria Severiano da Silva. 
A pretendente: JESSICA DOS SANTOS LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/12/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Jose da Silva Lopes e de Maria Helena dos Santos Lopes.

O pretendente: DINIZ MANOEL IZIDRO, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, profi ssão 
motorista, nascido em Salgado de São Felix - PB, no dia 28/02/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Izidro Sobrinho e de Maria Marlene Izidro. A 
pretendente: SILVANA DE MOURA LEANDRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Princesa Isabel - PB, no dia 03/04/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Leandro e de Maria do Carmo Moura Leandro.

O pretendente: JEFTE DA MOTA FEITOSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/09/1992, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arivelto Gomes Feitosa e de Aurileide Neri da 
Mota Feitosa. A pretendente: GÉSSICA CRISTINA DA ROCHA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Sento Sé - BA, no dia 
27/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Adonildo dos 
Santos Rocha e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: VINICIUS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi s-
são cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/01/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jairo da Silva e de Iveti Luiza de Fátima Raposo. 
A pretendente: BRENDA BRITO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/07/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Vanda Brito.

O pretendente: DIONE ERALDO JENSEN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Reserva - PR, no dia 26/12/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dinori Jensen e de Elisabete Coimbra Jensen. A pre-
tendente: MARIA PALOMA VIEIRA MARTINS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/11/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Sergio Marcos Martins e de Nailde Teixeira Vieira.

O pretendente: ANDERSON RODRIGUES CORDEIRO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/06/1986, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesus Moura Cordeiro e de 
Djalmira Rodrigues Moura Cordeiro. A pretendente: ANA PAULA NASCIMENTO SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 14/05/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Edson 
Santos Silva e de Edilene Silva do Nascimento Silva.

O pretendente: JUSCELINO OLIVEIRA DE AGUIAR, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Aracatu - BA, no dia 20/09/1966, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Job Teixeira de Aguiar e de Dilma Oliveira de Aguiar. 
A pretendente: MARCIA MARIANO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1975, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Jose Mariano Filho e de Ercilia Candido Mariano.

O pretendente: MANOELITO DIOLINO DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão laquiador, nascido em Senhor do Bonfi m - BA, no dia 17/11/1974, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Diolino da Costa e de Fausta de 
Jesus. A pretendente: ROSA DE SOUSA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Araripe - CE, no dia 04/09/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Geraldo José de Sousa e de Maria Camilo da Silva Sousa.

O pretendente: WILSON SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi s-
são serralheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/06/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida Sousa. A pretendente: JÉSSICA 
DE SOUZA VERISSIMO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 29/11/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Erasmo Carlos Dias Verissimo e de Ana Eliana de Souza.

O pretendente: RAMON CARVALHO DE MACEDO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão 1/2 ofi cial mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/03/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Romilson Fernandes de 
Macedo e de Adriana de Carvalho. A pretendente: ANA PAULA MALAMAN DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 12/06/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Neivaldo 
Graciano da Silva e de Sandra Aparecida Malaman Katzman.

O pretendente: MARK FRANÇA DA GAMA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão comerciante varejista, nascido em Santo André - SP, no dia 10/10/1987, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Mizael Vieira da Gama 
e de Lucineide Ribeiro de França da Gama. A pretendente: DENISE AIALA DELFINO 
LEAL, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 22/05/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Geraldo Ribeiro Leal e de Mirian Delfi no Leal.

O pretendente: CÍCERO RIBEIRO DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão porteiro, nascido em Areia - PB, no dia 20/05/1966, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Ribeiro da Silva e de Leoniza Tavares de Lima. A pretendente: 
MARIA DO CARMO UMBELINO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Belo Jardim - PE, no dia 18/07/1963, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha Antonio Mendes Umbelino e de Doralice Luiza da Conceição.

O pretendente: SÉRGIO VIANA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão bombeiro civil, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 07/04/1988, re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Carvalho dos Santos 
e de Regina de Fatima Martins Viana Santos. A pretendente: JENIFFER ALVES COSTA 
SÁ, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Mogi das Cruzes - SP, no dia 23/03/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Gilberto de Araujo Sá e de Cristian Aparecida Alves da Costa Sá.

O pretendente: ANDERSON PEREIRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Inacio Felix de Lima e de Odete Pereira 
de Lima. A pretendente: ADRIANA ROSA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de comércio, nascida em Guarulhos - SP, no dia 08/10/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Elza Rosa de Oliveira.

O pretendente: JOHNNY SAJORI DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor residencial, nascido em Suzano - SP, no dia 16/03/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Severino da Silva e de Antonia Sajori. A preten-
dente: AGATHA CYPRIANO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/01/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Silvio Jocelino dos Santos e de Marlene Cypriano.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: DANILO VIEIRA ABRAHÃO, profi ssão: agente fi scal, estado civil: solteiro, 
naturalidade: de São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 24/03/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Delcio Abrahão e de Marilena Vieira Abrahão. A 
pretendente: ANA PATRICIA ROCHA DUARTE, profi ssão: estudante psicologia, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/07/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Erculano Valentino Duarte e de Rosa da Rocha Duarte.
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Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial
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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:


