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“O pensamento 
é apenas um 
lampejo entre 
duas longas 
noites, mas este 
lampejo é tudo”. 
Henri Poincaré (1854/1912)
Físico francês

BOLSAS
O Ibovespa: +1,37% Pontos: 
65.528,28 Máxima de +1,41% 
: 65.551 pontos Mínima de 
-0,25% : 64.476 pontos Volu-
me: 9,67 bilhões Variação em 
2017: 8,8% Variação no mês: 
-1,7% Dow Jones: -0,2% Pontos: 
20.659,32 Nasdaq: +0,37% Pon-
tos: 5.896,78 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1173 Venda: R$ 3,1178 
Variação: -0,71% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,18 Venda: R$ 3,28 
Variação: -0,91% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1223 Venda: R$ 
3,1229 Variação: -0,24% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1070 
Venda: R$ 3,2500 Variação: 
-0,82% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,66% 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$ 1.253,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,15% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,100 
Variação: -0,25%.

Cotação: R$ 3,1205 Variação: 
-0,73% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,0767 Venda: US$ 1,0768 
Variação: -0,42% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3530 Venda: R$ 
3,3550 Variação: -1,18% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3500 Ven-
da: R$ 3,5030 Variação: -1,52%.

+1,68% Pontos: 65.800 Máxi-
ma (pontos): 65.880 Mínima 
(pontos): 64.650. Global 40 
Cotação: 930,437 centavos de 
dólar Variação: -0,2%.

O Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Ja-
neiro informou que a 

sessão plenária prevista para 
acontecer hoje (30), foi sus-
pensa “por falta de quórum”. 
Cinco dos sete conselheiros 
da Corte de Contas foram 
alvos de mandado de prisão 
temporária na Operação O 
Quinto do Ouro, defl agrada 
nesta quarta. A decisão de 
suspender a sessão plenária 
“está embasada e prevista 
na Lei Complementar nº 
63/90 e no regimento inter-
no do TCERJ, que exigem a 
presença mínima de quatro 
conselheiros para a realiza-
ção das sessões”.

“A Procuradoria-Geral do 
Tribunal de Contas estuda 
juridicamente mecanismos 

     

Sessão do Tribunal de 
Contas do Rio é suspensa 
‘por falta de quórum’

legais para o retorno das 
sessões plenárias”, informou 
a nota.

Os conselheiros alvo da 
Operação são: Aloysio Neves, 
atual presidente da Corte de 
Contas, e os conselheiros José 
Gomes Graciosa, José Maurí-
cio Nolasco, Marco Antônio 
Alencar e Domingos Brazão 
(vice-presidente da Corte). 
Não são alvos da Quinto de 
Ouro os conselheiros Ma-
rianna Montebello Willeman 
e Jonas Lopes - delator que 
deu origem à operação.

Também foi alvo da ope-
ração o presidente da As-
sembleia Legislativa do Rio, 
Jorge Picciani (PMDB). O 
peemedebista foi conduzido 
coercitivamente - quando 
o investigado é levado para 

depor e liberado. A Quinto 
de Ouro foi originada a partir 
das delações do ex-presidente 
do Tribunal de Contas, atual 
conselheiro Jonas Lopes, e de 
seu fi lho. Os dois foram alvos 
da Operação Descontrole, em 
dezembro do ano passado.

A investigação apura a 
suposta participação de 
membros do Tribunal no 
recebimento de pagamentos 
indevidos oriundos de contra-
tos fi rmados com o Estado fl u-
minense em contrapartida ao 
favorecimento na análise de 
contas/contratos sob fi scaliza-
ção na Corte de Contas. Além 
disso, agentes públicos teriam 
recebido valores indevidos em 
razão de viabilizar a utilização 
do fundo especial do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio 

“A Procuradoria-Geral estuda juridicamente mecanismos legais para o retorno das sessões 

plenárias”, informou a nota do Tribunal de Contas do Estado do Rio.

para pagamentos de contratos 
do ramo alimentício atrasados 
junto ao Poder Executivo 
fl uminense, recebendo para 
tal uma porcentagem por 
contrato faturado.

Foram expedidos 20 manda-
dos de busca e apreensão con-

tra pessoas físicas e jurídicas, 
17 conduções coercitivas e 6 
prisões temporárias. A ação da 
PF se deu principalmente na 
cidade do Rio de Janeiro, mas 
também em Duque de Caxias e 
São João do Meriti. Por se tra-
tar de uma investigação que 

tem como alvos membros de 
um Tribunal de Contas Esta-
dual, os trabalhos correm sob 
a presidência de um ministro 
do STJ. As ordens foram 
expedidas pelo ministro do 
STJ, Félix Fischer, relator 
do inquérito (AE).

Mantida a base
de cálculo da
contribuição patronal 

O STF decidiu ontem (29) 
manter a base de cálculo da contri-
buição patronal para a Previdência 
Social, valor equivalente a 20% do 
total das remunerações pagas aos 
trabalhadores de uma empresa. 
Eventual decisão contrária da 
Corte poderia causar impacto 
negativo de R$ 250 bilhões ao 
governo federal.

Os ministros julgaram um re-
curso de uma empresa de Santa 
Catarina, que contestou a base de 
cálculo da contribuição, feita com 
base no total de rendimentos que 
compõem a folha de pagamento 
do empresariado. Para a empresa, 
somente o salário do empregado 
deveria ser tributado.

Ao rejeitar o recurso, o STF 
entendeu que a legislação é clara 
ao defi nir que o pagamento do 
imposto incide sobre os ganhos 
habituais do trabalhador, como 
13º salário e férias, por exemplo. 
A decisão da Corte terá impacto 
em 7,5 mil processos que estavam 
parados, aguardando a posição 
fi nal do plenário (ABr).

O presidente Michel Temer 
disse ontem (29) que o go-
verno pode anunciar algum 
contingenciamento de gastos, 
mas que, se for o caso, será 
algo “episódico ou transitório”, 
com o objetivo de garantir que 
o país cumpra as responsabi-
lidade fi scais assumidas. Em 
discurso durante a abertura 
da 10ª conferência do Bank of 
America Merrill Lynch, em São 
Paulo, Temer disse que a eco-
nomia “ainda não decolou por 
inteiro”, mas que já começou 
a decolar.

“Vez ou outra os senhores 
veem notícias de que talvez 
haja necessidade de um certo 
contingenciamento, uma ou 
outra medida que seja neces-
sária. Ela passa a ser, digamos 
assim, episódica e transitória 
para, logo depois, nós elimi-
narmos o contingenciamento, 
ou outro gravame qualquer 

Presidente Michel Temer, na 

10ª conferência do Bank of 

America Merrill Lynch.

O comissário da União Euro-
peia para Saúde e Segurança 
Alimentar, Vytenis Andriukai-
tis, disse ontem (29) que a 
União Europeia (UE) estuda 
medidas mais rigorosas para a 
entrada de produtos brasileiros 
em seus países-membros. Uma 
delas, segundo ele, seria o for-
talecimento das verifi cações 
documentais. Andriukaitis 
avaliou que o escândalo envol-
vendo a carne brasileira mostra 
a importância de se restaurar 
a confi ança, a credibilidade e a 
previsibilidade dos sistemas de 
controle, além da necessidade 
de uma atuação rápida em 
casos como o investigado pela 
Operação Carne Fraca.

“Precisamos de um sistema 
de controle ofi cial e indepen-
dente. Precisamos contar com 
plena confi ança e montar um 
esquema de resposta imediata 
caso haja uma nova crise. A 
decisão de introduzir medidas 
mais rigorosas pela UE está em 
estudo. Estamos fortalecendo 
as verifi cações documentais, 
físicas, em todos os planos de 
interesse. E sugerimos que o 
países-membros verifiquem 
cada produto que entrar sem 
seu território”, disse.

Comissário da UE para Saúde 

e Segurança Alimentar, 

Vytenis Andriukaitis.
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Agência antitruste
O Conselho Administrativo de De-

fesa Econômica (Cade) foi conside-
rado a melhor agência das Américas 
em 2016 pela revista britânica Global 
Competition Review, especializada 
em defesa de concorrência, em 
evento na capital norte-americana 
Washington. Esta é a terceira vez que 
o Cade é reconhecido como a melhor 
agência antitruste das Américas. O 
resultado foi divulgado durante o 
ABA Antitrust Spring Meetting, em 
Washington.

O impacto da divulgação das 
suspeitas de irregularidades 
no processo de fabricação e 
fi scalização da carne brasileira e 
seus derivados, e a consequente 
queda nas vendas, motivou a 
JBS, uma das companhias inves-
tigadas, a dar 20 dias de férias 
coletivas a empregados de dez 
de suas 36 unidades de abate de 
bovinos em funcionamento no 
Brasil. Em nota divulgada ontem 
(29), a maior processadora de 
carnes do mundo informa que 
a medida entrará em vigor na 
próxima segunda-feira (3) em 
uma planta industrial de São 
Paulo, três em Mato Grosso do 
Sul, uma em Goiás, quatro em 
Mato Grosso e uma no Pará. 

A retração nas vendas de car-
ne bovina no mercado interno 
nos últimos dez dias e os em-
bargos temporários impostos 
à carne brasileira por aluns 
países tornaram a medida ne-
cessária e imprescindível para 
“normalizar os níveis de esto-
ques de produtos e reescalonar 
a programação de embarques 
de produtos para os clientes do 
mercado externo”. Os 20 dias 
previstos inicialmente podem 
se estender por mais dez. A 
JBS disse estar empenhada 

Unidade da empresa JBS.
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varejo paulista cresceram 4,2% 
em janeiro, na comparação com 
igual período de 2016, marcan-
do o terceiro mês seguido de 
crescimento na comparação 
anual, segundo balanço an-
tecipado pela FecomercioSP. 
O faturamento do setor em 
12 meses, que até novembro 
acumulava variação negativa de 
0,7%, agora mostra crescimen-
to de 0,8%, num sinal, segundo 
a entidade, de que o comércio 
de São Paulo engatou um pro-
cesso de recuperação do ciclo 
recessivo iniciado no primeiro 
trimestre de 2014. 

Citando em sua análise a 
criação de postos de trabalho 
em fevereiro - que interrompeu 
22 meses seguidos de perda de 
vagas na economia brasileira 
-, a queda da infl ação e, como 
consequência, dos juros, o 
avanço da renda de traba-
lhadores rurais e a “notória” 
recuperação na confi ança tanto 
dos consumidores quanto dos 
empresários, a FecomercioSP 
revisou de 2,5% para 2,8% a 
previsão de crescimento das 
vendas neste ano. 

Só em janeiro, o faturamento 
do comércio varejista de São 

O comércio engatou um 

processo de recuperação.
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Brasília - O presidente dos 
Correios, Guilherme Campos, 
afi rmou que o plano de saúde 
oferecido aos funcionários 
está “matando” a estatal. Nos 
moldes que opera hoje, ‘o sis-
tema é inviável’ e não cabe no 
orçamento da instituição. Ele 
participou ontem (29), de uma 
audiência pública no Senado 
com o ministro Gilberto Kassab 
(Ciência e Tecnologia), que 
apresentou as metas e desafi os 
do setor nos próximos anos. 

Segundo Campos, em números 
ainda preliminares, do prejuízo 
total de cerca de R$ 2 bilhões 
apurado pelos Correios em 2016, 
R$ 1,8 bilhão referem-se ao plano 
de saúde. Do total de custos do 
plano, a estatal paga 93% e os 
funcionários, 7%. “É impossível 
manter isso no orçamento da 
empresa. A empresa não quer 
acabar com o plano, mas nos 
moldes que está hoje é impossível 

Presidente dos Correios, 

Guilherme Campos.

D
iv

ul
ga

çã
o

Divulgação/TCERJ

Temer: se houver contingenciamento, 
ele será “episódico ou transitório”

mação de despesa prevista na 
Lei Orçamentária em função da 
insufi ciência de receitas”.

Para Temer, foi graças à preo-
cupação do governo com a res-
ponsabilidade fi scal que houve 
uma melhora no grau de inves-
timento do Brasil pelas agências 
de avaliação de risco, a partir 
da “crença, da credibilidade e 
da confi ança” dos investidores. 
Há duas semanas, a agência de 
classifi cação Moody’s melhorou 
de negativa para estável a pers-
pectiva negativa para a nota do 
Brasil. O país no entanto, ainda 
está dois níveis abaixo do grau de 
investimento. “A pontuação para 
o grau de investimento era de 
570 pontos negativos e hoje está 
275 pontos negativos. Quando 
chegarmos a 240 ou menos de 
240, nós vamos readquirir por 
inteiro o grau de investimento 
que tínhamos perdido”, disse 
Temer (ABr).

que tenhamos que colocar no 
lugar para manter esse ritmo 
da responsabilidade fiscal”, 
disse o presidente. Segundo 
o Ministério do Planejamento, 
o contingenciamento consiste 
no “retardamento ou ainda na 
inexecução de parte da progra-

Correios: plano de saúde 
está ‘matando’ estatal

ser mantido”, afi rmou.
Ele disse ainda que está nego-

ciando com sindicatos mudanças 
no sistema de saúde dos funcio-
nários. Além disso, acrescentou 
que a empresa continuará 
empenhada no corte de gastos 
com despesas e pessoal e deverá 
concentrar esforços na logística 
de encomenda, serviço com de-
manda crescente em tempos de 
comércio eletrônico (AE).

Varejo de São Paulo 
cresceu 4,2% em janeiro

Paulo chegou a R$ 48,4 bilhões, 
quase R$ 2 bilhões acima do 
montante apurado um ano 
antes. Entre os destaques po-
sitivos, houve crescimento nas 
vendas das concessionárias de 
veículos (19,5%), das farmácias 
e perfumarias (16%) e das lojas 
de autopeças (15,4%) e de ma-
teriais de construção (9,1%). O 
desempenho positivo de seis de 
nove setores monitorados pela 
Fecomercio compensou o recuo 
nas vendas dos supermercados 
(-0,8%), bem como das lojas de 
departamentos (-9,2%) e de 
vestuário (-5,2% (AE).

JBS anuncia férias 
coletivas em 10 unidades

na manutenção do emprego 
de seus 125 mil colaboradores 
em todo o Brasil.

Também em nota, a Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Alimentação e 
Afi ns (Cnta) manifestou preo-
cupação. “Entendemos que o 
trabalhador não pode pagar pelas 
consequências de atos que não 
foram cometidos por eles e que 
o governo deve intervir junto 
aos frigorífi cos, principalmente, 
aqueles ligados aos grupos JBS, 
que foram fi nanciados com verba 
pública e, inclusive, contam com 
participação acionária do BN-
DES”, argumenta a Cnta (ABr).

UE avalia medidas mais 
rigorosas para carne

Andriukaitis falou sobre 
uma espécie de plano de ação 
desenvolvidos pelos continen-
tes europeu e sul-americano 
na busca de soluções para 
questões globais que envolvem 
saúde pública – em particular, 
o uso excessivo e inadequado 
de medicamentos antimicro-
bianos (antibióticos). “Isto 
tem a ver com implementar um 
sistema de rastreabilidade e de 
vigilância que vai nos apoiar em 
campo. Solicitamos aos nossos 
parceiros comerciais que intro-
duzam as mesmas regras e os 
mesmos requisitos. Atuamos 
em estreita interação com 
eles e avançaremos em nossas 
cooperações nestes moldes”, 
completou (ABr).
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Como sair
do turbilhão

Com a aceleração geral, 

o ser humano está 

perdendo a capacidade 

de analisar a vida e os 

acontecimentos que o 

rodeiam e não consegue 

mais refl etir por si, 

perdendo a essência e 

capacitações

A vida está acelerada, mas 
cultural e moralmente 
há estagnação e retro-

cesso. Os relacionamentos 
são superfi ciais, movidos por 
interesses do momento. No 
turbilhão de acontecimentos, 
o desgaste é grande e tudo vai 
fi cando efêmero, sem que se 
aproveite o presente de cor-
po e alma, com intensidade, 
colhendo vivências úteis. Não 
há mais espaço para refl exões 
sobre a espiritualidade.

Há muitas questões para 
serem examinadas, mas na 
aceleração em que estamos 
vivendo nada se pensa porque 
falta vontade e os problemas 
se avolumam, pois não são 
compreendidos, o que amplia 
o distanciamento do ritmo 
natural da vida. Nada mais 
é respeitado e as leis natu-
rais da Criação permanecem 
desconhecidas. Perde-se a 
tranquilidade da alma. A vida 
vai seguindo sem que se saiba 
exatamente por que e para quê. 
Evidentemente, a velocidade 
das comunicações e dos trans-
portes impulsiona as tomadas 
de decisões. Através do celular, 
as pessoas são acionadas dia 
e noite. 

Essa nova situação possibili-
tou a ascensão do dinheiro ao 
centro das motivações huma-
nas, dando ensejo a operações 
especulativas que provocam 
instabilidades permanentes 
no mercado e aumento da 
aspereza nos relacionamentos, 
pois o dinheiro se dissociou 
da economia real e gira pelo 
mundo visando gerar mais di-
nheiro em operações ousadas 
e competitivas entre grupos 
poderosos, interferindo na 
economia de Estados e suas 
populações.

A aceleração geral tende a 
criar a avidez de consumir sem 
parar para refl etir e desfrutar, 
provocando o esgotamento 
dos recursos; o planeta já 
mostra fraturas expostas. 
Com essa limitação, agravada 
pelas alterações climáticas e 
elevada população, os preços 
dos bens essenciais tendem a 
subir gerando infl ação, com 
exceção daqueles produtos 

que encalham nos pontos de 
venda porque falta renda nas 
mãos dos consumidores. 

Não se trata só de uma ques-
tão monetária, mas de algo 
mais limitante. Mesmo assim, 
não faltam os que advogam que 
o controle de preços exige a ne-
cessidade de manter as taxas 
de juros elevadas, restringin-
do a economia ainda mais. O 
desenvolvimento humano e o 
nível de qualidade de vida no 
Brasil vêm se arrastando desde 
os tempos do Império. 

Atualmente o Brasil ocupa o 
79º lugar no ranking do Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH). A economia se encontra 
no chão, abatida e sem forças 
para se reerguer. Ganhos es-
peculativos com juros, câmbio 
e cambalachos criaram um 
ambiente propício para a busca 
de vantagens particulares em 
prejuízo do progresso real do 
todo. A questão é como ter 
uma economia com sustenta-
bilidade e fortalecimento do 
mercado interno.

Perde-se tempo precioso 
com futilidades, mas a dor 
causada pela grande aspereza 
poderá despertar aqueles que 
cultivam o anseio inconsciente 
para entender o que está se 
passando. O desassossego se 
multiplica com as nuvens de 
informações e imagens que 
querem adentrar na mente 
das pessoas sem pedir licença. 
Imagens chocantes. Com tanto 
impacto negativo, o mundo se 
desumaniza. 

O aprendizado da vida fi cou 
soterrado sob o monte de entu-
lho despejado sobre o cérebro 
dos estudantes, enchendo-lhes 
a cabeça sem que seja forma-
da uma estrutura básica para 
raciocinar com clareza. Não há 
tempo para o sonho, nem para 
a refl exão pausada. Alguns 
países deram à educação um 
papel preponderante na forma-
ção de uma civilização séria e 
disciplinada, com alvos nobres. 
No entanto, a educação deve 
alcançar o nível compatível 
para promover discernimento, 
profundidade e humanidade. 

Desacelerar é o imperativo 
para sair do turbilhão e res-
tabelecer o ritmo natural do 
corpo e da alma, humanizando 
a vida.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Prodigy Berrini Grand Hotel e é 
associado ao Rotary Club de São 

Paulo. É articulista colaborador de 
jornais e realiza palestras sobre 

temas ligados à qualidade de vida. 
Ccoordena os sites

(www.vidaeaprendizado.com.br) e
(www.library.com.br).

Email (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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A primeira-ministra bri-
tânica, Theresa May, disse 
ontem (29) no parlamento 
que o Brexit é um “ponto sem 
volta”, após confi rmar que o 
Reino Unido ativou o Artigo 
50 do Tratado de Lisboa, que 
inicia as negociações para 
a retirada do país da União 
Europeia (UE). Na Câmara 
dos Comuns, May afirmou 
que esse é um momento 
“histórico” e que o governo 
respondeu à “vontade demo-
crática” expressa pelo povo 
britânico no referendo de 23 
de junho. 

“Agora que a decisão de 
deixar a UE foi tomada, é o 
momento de nos unirmos”, 
afi rmou May, insistindo que 
negociará como um “único 
Reino Unido”, mas levando em 
conta “os interesses de todas 
as regiões (Inglaterra, Escó-
cia, Irlanda do Norte)”, em 
clara referência aos objetivos 
independentistas do governo 
autônomo escocês de Nicola 
Sturgeon. “Vamos tomar nos-
sas próprias decisões e nossas 
leis, vamos assumir o controle 
das coisas que nos importam 
mais e vamos aproveitar esta 

Manifestante fantasiada de primeira-ministra britânica, 

Theresa May, protesta contra a saída

do Reino Unido da UE, o Brexit.

Os dados foram divulga-
dos pela Fundação Sea-
de e pelo Departamen-

to Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Em fevereiro de 
2016, o desemprego era de 
14,7%.

O contingente de desem-
pregados foi estimado em 1,9 
milhão de pessoas, 99 mil a 
mais do que em janeiro. Houve 
redução do nível de ocupação, 
com eliminação de 39 mil pos-
tos de trabalho, o equivalente 
a 0,4% de queda. A População 
Economicamente Ativa (PEA) 
registrou alta de 0,5%, com 60 
mil pessoas passando a fazer 
parte da força de trabalho.

O desemprego aberto, ou 
seja, pessoas que buscaram 
trabalho nos últimos 30 dias e 
não trabalharam nos últimos 

O contingente de desempregados foi estimado em 1,9 milhão de 

pessoas, 99 mil a mais do que em janeiro.

PF destrói 
362 mil 
pés de 

maconha em 
Pernambuco

A Polícia Federal (PF) 
em Pernambuco divulgou 
ontem (29) o balanço da 
Operação Baraúna, realizada 
entre os dias 15 e 22 deste 
mês, que destruiu 362 mil 
pés de maconha e 159 mil 
mudas da planta em 97 áre-
as. Os plantios ilegais foram 
encontrados em ilhas do Rio 
São Francisco localizadas 
nos municípios de Orocó, 
Cabrobó e Belém do São 
Francisco. Uma tática des-
coberta é a mistura de pés 
de mandioca e maconha no 
mesmo local, para ocultar 
a planta proibida dos heli-
cópteros que fi scalizam a 
região. 

A PF diz ainda que foi 
aguardado o período de co-
lheita para ação dos policiais. 
Caso os 362 mil pés fossem 
colhidos, seria possível fazer 
120 toneladas de maconha. 
Foram empregados 40 poli-
ciais na operação, entre fe-
derais, civis e militares. Três 
aeronaves - duas da PF e uma 
da Polícia Civil do DF – foram 
usadas, além botes infl áveis 
do Corpo de Bombeiros. A 
polícia também apreendeu 
2,1 toneladas da substância 
pronta para consumo. Nin-
guém foi preso.

Segundo levantamento 
da Polícia Federal, a erra-
dicação de pés de maconha 
este ano já superou a do ano 
passado em Pernambuco. 
Foram 410 mil plantas desde 
janeiro até agora, contra 359 
mil de todo o ano de 2016. 
A maconha pronta para 
venda já chegou ao mesmo 
patamar: em 2017, foram 
apreendidas 2.110 kg e, em 
todo o ano de 2016, 2.188 
kg (ABr).
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Polícia Federal destruiu pés 

de maconha e mudas

em 97 plantações.

Divulgação/PF

Policiais militares do Paraná 
prenderam ontem (29), em 
Borrazópolis, no Vale do Ivaí, 
um dos assaltantes que partici-
param do furto ao Banco Cen-
tral em Fortaleza, em agosto de 
2005. O crime é considerado 
um dos mais ousados já regis-
trados no país e apenas parte 
dos mais de R$ 164 milhões 
levado dos cofres do banco 
foram recuperados. Segundo 
a Secretaria de Segurança do 
Paraná, Jean Ricardo Galian, 
conhecido como “Gordo”, foi 
detido nas primeiras horas da 
manhã, em uma ação coordena-
da que mobilizou 15 policiais do 
10º Batalhão e da 6ª Companhia 
Independente da PM.

Com cinco mandados de 
prisão em aberto expedidos 
pela Comarca de Araçatuba, 
Galian foi localizado no sítio 
de parentes, na zona rural de 
Borrazópolis. “Foi montada a 
ação defl agrada por volta das 
6 horas da manhã de ontem 
(29)”, explicou o comandante 
do 2º Comando Regional da 
PM, coronel Marcos Antônio 
Wosny Borba, contando que 
o detento voltou a apresentar 
documentos falsos para evitar 
a prisão. 

Galian estava escondido em um sítio em Borrazópolis.
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Participante do furto ao Banco Central 
em Fortaleza volta a ser preso

Desemprego na Grande São Paulo 
subiu para 17,9% em fevereiro

A taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo passou de 17,1% em janeiro para 17,9% 
em fevereiro, a maior registrada para o mês desde 2005

Na comparação entre setores, 
a indústria de transformação 
eliminou 42 mil postos de 
trabalho em fevereiro, queda 
de 3,2% em relação a janeiro. 
Nos serviços, houve retração 
de 0,6%, ou 32 mil postos de 
trabalho. No mesmo período, o 
comércio e o setor de repara-
ção de veículos automotores e 
motocicletas apresentaram alta 
de 2,2%, com 38 mil postos de 
trabalho cada. Na construção, 
foi registrado aumento de 1,2%, 
com 7 mil postos de trabalho.

O rendimento médio real no 
mês de janeiro (quando foi feita 
a última aferição do indicador) 
caiu 3,7% entre os ocupados e 
3,9% entre os assalariados. Os 
salários médios foram de R$ 
1.974 para os ocupados e R$ 
2.032 para os assalariados da 
Grande São Paulo (ABr).

sete dias, variou de 14,1% para 
14,8%. A taxa de desemprego 
oculto, que se refere a pessoas 
que fi zeram trabalhos eventu-
ais, não remunerados em ne-

gócios de parentes e tentaram 
mudar de emprego nos últimos 
30 dias ou que não buscaram 
emprego em 30 dias, variou de 
3% para 3,1%.

Brexit é um “ponto sem volta”, 
afi rma primeira-ministra britânica

oportunidade para construir 
um Reino Unido mais forte, 
mais justo, um país onde nossos 
fi lhos e netos sintam orgulho de 
chamar casa”, explicou May em 
seu discurso parlamentar.

Vários ativistas se postaram 
diante do parlamento britâni-
co com uma marionente com 
o rosto de Theresa May para 
protestar contra o Brexit. 
Os manifestantes, membros 
do movimento cívico global 
Avaaz, protagonizaram uma 

performance na qual a ma-
rionete da primeira-ministra 
segurava uma coleira presa a 
vários cidadãos que atuaram 
como cachorros com as bocas 
amordaçadas. O diretor de 
campanhas do Avaaz, Alex 
Wilks, declarou que o protesto 
é um “símbolo do estado de 
ânimo de todo o país” e que 
rejeitam um “Brexit duro”, 
referindo-se à saída da UE 
sem acesso ao mercado único 
europeu (Agência EFE).

Galian foi detido em fl agrante, 
em setembro de 2006, enquanto 
participava da escavação de 
um túnel que daria acesso aos 
cofres de agências da Caixa e 
do Banrisul. Após confessar 
ter ajudado a escavar o túnel 
de cerca de 75 metros de com-
primento por meio do qual a 
quadrilha chegou ao cofre do 
BC, em Fortaleza, “Gordo” foi 
condenado, em dezembro de 
2007, a 40 anos e seis meses de 
reclusão pelos crimes de furto, 
lavagem de dinheiro e formação 
de quadrilha. Pouco tempo 
depois, a Justiça reduziu sua 

pena a oito anos e seis meses 
de prisão.

Durante seu julgamento, 
Galian afi rmou à Justiça que 
pagou mais de R$ 2,4 milhões 
a policiais que o haviam detido 
e liberado após o pagamento 
de propina em pelo menos três 
ocasiões. Advogados de outros 
acusados chegaram a afi rmar 
que, a exemplo de Galian, seus 
clientes também tinham sido 
soltos após pagar propina a po-
liciais de São Paulo e do Ceará 
que já os tinham detido antes 
deles serem defi nitivamente 
presos e julgados (ABr).

O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto 
Kassab, confi rmou aos senadores ontem (29) 
que o primeiro satélite geoestacionário brasilei-
ro será lançado até o fi m da primeira quinzena 
de abril, o que permitirá em breve a cobertura  
de banda larga em 100% do território nacional. 
Ele participou de audiência pública da Comissão 
de Ciência e Tecnologia do Senado, presidida 
pelo senador Otto Alencar (PSD-BA).

O Satélite Geoestacionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas (SGDC) é o primeiro 
equipamento geoestacionário brasileiro de 

uso civil e militar. Com vida útil de 18 anos, 
custou R$ 2,7 bilhões e fi cará a 36 mil km da 
terra. Além de cobrir todo o país com banda 
de alta capacidade, vai permitir o uso militar 
na proteção do mar territorial, da Amazônia e 
de toda a faixa de fronteira com os dez países 
sul-americanos vizinhos do Brasil.

“A banda larga vai alcançar qualquer distrito 
ou cidade do país, levando inclusão social e 
digital aos brasileiros. Além disso, o Ministério 
da Defesa terá banda larga para monitorar 
nossas fronteiras, além de haver disponibi-

lidade para oferecer melhorias da qualidade 
dos serviços nos setores de educação e saúde”, 
afi rmou Kassab.

Kassab reconheceu que o modelo de teleco-
municações brasileiro está defi ciente, principal-
mente porque a privatização iniciada ainda no 
governo FHC previa o Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para 
suprir lacunas que as operadoras não são obri-
gadas a cumprir. Todavia, o Fundo tem sofrido 
com contingenciamentos orçamentários, como 
observou (Ag.Senado).

Kassab confi rma lançamento de satélite brasileiro
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A Odontologia está 
sempre em movimento

Faculdades de 

Odontologia vêm 

se dando conta da 

importância de 

expandir a grade 

curricular, a fi m de 

oferecer muito mais do 

que a profi ssão exige do 

ponto de vista técnico

Para enfrentar o mercado com 
mais condições de competir, 
quem teve acesso ao ensino 

de idiomas estrangeiros, bem 
como a matérias complementares 
que desenvolveram suas habilida-
des gerenciais e comunicacionais, 
certamente terá um ganho de 
autoconfi ança fundamental nos 
dias de hoje. Afi nal, o perfi l dos 
pacientes também mudou. 

Na era das mídias sociais, em 
que pessoas trocam dicas, infor-
mações e experiências o tempo 
todo, não há nada pior para a 
reputação de um profi ssional do 
que ser questionado sobre algo 
que sequer ouviu falar, ou até 
ouviu, mas não teve interesse em 
se aprofundar. Obviamente, não 
se trata de uma nova marca no 
mercado ou de qualquer outra 
coisa que possa surgir de um dia 
para outro. 

Mas é preciso ter em mente que 
a Odontologia está sempre em 
movimento, sempre avançando 
e desenvolvendo novas técnicas 
e materiais. Por isso é tão im-
portante que, mesmo depois de 
formado, o cirurgião-dentista 
perceba que investir em atuali-
zação de conhecimento signifi ca 
aumentar seu capital intelectual e, 
principalmente, ganhar respeito e 
confi ança de seus pacientes.  

Com cerca de 280 mil profi s-
sionais formados e atuantes, não 
se pode negar que a Odontologia 

é uma das carreiras mais orga-
nizadas, que conta com várias 
entidades de classe de reputação 
invejável. Muitos são os esforços 
envidados para que seja grande a 
oferta de workshops, seminários, 
conferências, congressos, cursos 
de atualização etc. Há uma série 
de oportunidades para que o 
cirurgião-dentista em início de 
carreira possa se atualizar sem 
gastar muito ou, inclusive, sem 
gastar nada. 

Até mesmo a internet traz aulas 
e trechos de eventos interessantes 
e que certamente acrescentam 
um algo a mais na bagagem do 
conhecimento. A propósito, tudo 
isso também está acessível aos 
estudantes que ainda não se for-
maram. Aproveitar o tempo livre 
para ganhar conhecimento pode 
ser um diferencial para o mercado 
de trabalho. 

Outro importante meio para 
aumentar o conhecimento sobre 
técnicas, equipamentos, mate-
riais e mercado, em geral, são as 
revistas especializadas. Elas são 
uma grande fonte de informação 
e o hábito de ler periodicamente 
e estar a par do que trazem de 
novo faz do cirurgião-dentista 
um profi ssional mais valorizado 
até mesmo entre seus pares e sua 
equipe de trabalho. 

O aprendizado contínuo não 
só capacita o profi ssional dentro 
de sua área de atuação, como 
também o prepara para dar aos 
pacientes o melhor atendimento 
possível, estando sempre pronto 
para responder a questionamentos 
e, inclusive, atuar de modo mui-
to mais seguro no atendimento 
clínico. 

(*) - É cirurgião-dentista e presidente 
da Faculdade de Odontologia da 

Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (www.faoa.edu.br).

Adriano Forghieri (*)

A - Como Lidar com Crianças
No dia 6 de maio, das 8h00 às 18h00, no Hotel Maksoud, acontece o 3º 
Seminário Internacional de Mães, que contará com a participação da 
psicoterapeuta americana Tina Bryson, autora de best sellers como  
“Disciplina Sem Drama” e “O Cérebro da Criança”. A especialista vai 
dividir com a plateia, de forma didática e bem humorada, a melhor 
forma de lidar com birras, tensões e lágrimas sem gritos. Também terá 
o médico Drauzio Varela, Marcos Piangers (autor do livro “Papai é 
Pop”), Estela Renner (diretora do fi lme “O Começo da Vida”) e Mara 
Luquet (colunista da CBN e da TV Globo). O evento representa uma 
oportunidade de grandes marcas lançarem novidades para esse público. 
As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site (www.semina-
riodemaes.com.br). 

B - Agendamento Eletrônico
A Secretaria da Fazenda inicia o processo de controle e gerenciamento de 
fi las nos postos fi scais do Estado por meio do agendamento eletrônico de 
serviços. O objetivo do projeto é facilitar e agilizar o processo de recepção 
das demandas dos contribuintes que procuram o atendimento presencial. 
Nessa primeira etapa, o projeto será testado nos postos fi scais do Butantã 
e em Osasco. O público dessas regiões poderá acessar o site e escolher o 
horário disponível para comparecer ao Posto Fiscal. A estimativa é de que 
o processo seja implantado em todas as 52 unidades de atendimento do 
Estado até o inicio de junho, de forma gradativa e seguindo um cronograma 
de migração. No período de transição será feita a atualização do software 
em cada unidade e a capacitação da equipe que fará uso da ferramenta. 
Agendamento eletrônico: (http://senhafacil.com.br/agendamento/).  

C - Cursos nos EUA
O Latin America Institute of Business, em parceria com o portal Estudar 
Fora, está oferecendo 12 bolsas de estudo para cursos de curta duração 
na Ohio University. Há oportunidades para os cursos de Marketing, Ma-
nagement, Corporate Finance e Project Management, sendo uma bolsa 
integral e duas de 70% para cada um deles. Para participar, é preciso ser 
estudante universitário ou graduado, ter mais de 18 anos e possuir inglês 
avançado. Na primeira etapa da seleção, os candidatos devem responder 
a um formulário online em inglês e, se pré-aprovados, serão entrevistados 
por tel. ou videoconferência. Os vencedores serão divulgados nas páginas 
ofi ciais do LAIOB em 22 de maio; já as aulas terão início em fevereiro de 
2018. Inscrições pelo site (laiob.com/promocao-laiob-e-estudar-fora).

D - Patch e Scrap
Transformar retalhos de tecido em colchas e usar recortes de papel para 
personalizar álbuns de fotografi a até podem explicar o que é patchwork 
e scrapbook, mas estão longe de representar tudo o que é possível fazer 
com essas duas técnicas. A variedade de insumos, acessórios, máquinas, 
ferramentas e peças prontas que estarão na 11ª Brazil Patchwork Show 
e na 14ª Brazil Scrapbooking Show, são um bom exemplo do tamanho 
e da força do patch e do scrap. As feiras acontecem simultaneamente 
entre os dias 5 e 8 de abril, no Centro de Eventos Pro Magno-SP. Cerca 
de 100 expositores  atenderão os iniciantes ou admiradores que encon-
trarão tudo para começar a fazer algum tipo de trabalho manual ou, 
simplesmente comprar uma peça feita à mão. Outras informações no 
site: (www.brazilpatchworkshow.com.br).

E - Segurança e Saúde 
Com o objetivo de conscientizar a importância no cumprimento das 
normas relativas à segurança e saúde do trabalhador, a Associação Bra-
sileira da Industria de Máquinas e Equipamentos, oferece, nos dias 17 e 
18 de abril, o curso “Segurança e Saúde do Trabalhador no eSocial”. O 
encontro acontece das 9h00 às 13h00, na Av. Jabaquara, 2925. É dirigido 
a construtores, diretores, administradores, advogados, engenheiros, 
contadores, fi scais, responsáveis pelo RH e demais interessados na 
legislação previdenciária. O evento será ministrado por Graça Nogueira, 
advogada, psicóloga, pedagoga e consultora responsável pela empresa 
Graça Nogueira - Assessoria Especializada Ltda. Mais informações tel. 
5582-6311 ou (www.abimaq.org).

F - Políticas Africanas 
A análise da África e da sua política interna envolve, invariavelmente, o 
estudo da governança das ideologias coloniais e pós-coloniais, a monopo-
lização do poder político e econômico, a resistência popular ao poder, e 
as convergências e fraturas no sistema internacional. Esse contexto está 
no curso de extensão Políticas Africanas, que começa nesta terça-feira 
(4), na Fundação Escola de Sociologia e Política. Durante os encontros, 
sempre nas terças-feiras, os alunos adquirirão conhecimentos que os 
tornarão capazes de considerar as teorias da análise da política africana, 
de desagregar os elementos de governança e política dos estados afri-
canos debaixo do Saara, além de considerar abordagens normativas da 
política africana e contemplar alternativas para o futuro. Informações 
tel. 3123-7800 ou (extensão@fespsp.org.br)

G - Produtos Cárneos
A Esalq-USP realiza, de 10 a 12 de abril, a 3ª edição do Treinamento 
Carne e Produtos Cárneos: Boas Práticas de Manipulação e Elaboração 
de Produtos para Pontos de Venda a Varejo. “Alimento seguro e noções 
de microbiologia”; “Microbiologia da carne”; “Prática de laboratório (hi-
giene e microbiologia)”; “Fatores que afetam a qualidade da carne”; e 
“Fraudes tecnológicas e práticas envolvendo rotinas de açougue”, serão 
alguns dos temas do evento. O evento é uma realização do Laboratório 
de Qualidade e Processamento de Carnes, do Laboratório de Higiene 
e Lacticínios e do Grupo de Extensão em Segurança dos Alimentos da 
Esalq. Haverá entrega de certifi cado mediante 100% de frequência. Mais 
informações: (http://fealq.org.br/informacoes-do-evento/?id=527). 

H - IR Solidário
Até o dia 26 de abril, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria 
com a Receita Federal, oferece auxílio gratuito à população de baixa renda 
e aos microempresários no preenchimento e entrega da declaração do 
Imposto de Renda 2017, por meio do IR Solidário. O projeto, com nove 
anos de prestação de serviço à comunidade, está com atendimento aberto 
na Rua da Consolação, 930 – Prédio 45, térreo, de segunda à sexta-feira; o 
horário de atendimento é das 14h00 às 17h00 e aos sábados das 9h00 às 
16h00. Vale ressaltar que serão atendidas 20 pessoas por dia e, portanto, 
os interessados deverão agendar o seu horário pelos telefones: 2766-7047 
e 2766-7028, exclusivamente às segundas, quartas ou sextas-feiras.

I - Direitos Humanos 
A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado está 
com inscrições abertas para professores e servidores da rede interessados em 
participar do curso “Introdução aos Direitos Humanos e ECA para Educado-
res”. São mil vagas disponíveis, a serem preenchidas por adesão e por ordem 
de inscrição. Objetiva disseminar conceitos básicos referentes aos Direitos 
Humanos e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, além de promover a 
discussão e a prática desses temas no cotidiano escolar. O curso é totalmente 
a distância, em formato autoinstrucional, e tem previsão de início para o dia 
18 de abril. Os participantes deverão cumprir um programa com duração de 
60 horas, dividido em 10 módulos. Mais informações no site: (http://www.
escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8247).

J - Professor Titular
A Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP 
abriu inscrições para concurso que vai preencher 10 cargos de professor 
titular em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, com 
salário de R$ 15.863,33. As vagas estão abertas nos seguintes departa-
mentos: Área de Música; Neurociências e Comportamento; Psicologia 
Clínica e Psicologia da Saúde; Física Aplicada à Medicina e Biologia; 
Biologia Geral; Política, Gestão e Financiamento da Educação no Bra-
sil; Ciência da Informação; e Área de Química. Os editais do concurso 
por departamento estão disponíveis no endereço: (www.ffclrp.usp.br/
concursos/index.php?id_categoria=1).
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No dia 6 de maio, das 8h00 às 18h00, no Hotel Maksoud, acontece o 3º 

D - Patch e Scrap
Transformar retalhos de tecido em colchas e usar recortes de papel para

A meta é coibir a práti-
ca de contrabando no 
Brasil. Segundo as en-

tidades, em 2016, o mercado 
ilegal gerou perdas de R$ 130 
bilhões para o país, de perdas 
de setores produtivos, como 
tabaco e vestuário e sonega-
ção de impostos. A campanha 
ocorre em conjunto com mais 
de 70 entidades empresariais e 
organizações da sociedade civil 
afetadas pelas práticas ilegais 
do contrabando.

O aumento dessas práticas 
decorre de uma combinação de 
fatores: aumento de impostos, 
crise econômica e fragilidade 
das fronteiras. Por isso, “atacar 
o contrabando é uma medida 
extremamente efetiva para 
a recuperação econômica e 
colabora duramente para o 
fi m do tráfi co e do crime nas 
cidades”.

Para o presidente da Frente, 
deputado Efraim Filho (DEM/

Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, assinou protocolo de 

intenções com medidas para repressão ao contrabando.

Juros do rotativo
do cartão fi cam
em 481,5% ao ano

A taxa de juros do rotativo do 
cartão de crédito recuou em feve-
reiro e chegou a 481,5% ao ano, 
após atingir o recorde de 486,8% 
ao ano, em janeiro, informou ontem 
(29) o Banco Central (BC). O rota-
tivo é o crédito tomado quando o 
consumidor paga menos que o valor 
integral da fatura do cartão.

A taxa do crédito parcelado 
subiu 1,6 ponto percentual (pp) e 
fi cou em 163,5% ao ano. Já a taxa 
do cheque especial caiu 1,3 pp, 
para 327% ao ano, de janeiro para 
fevereiro.

A taxa média de juros para as 
famílias fi cou em 73,2% ao ano, em 
fevereiro, com alta de 0,5 pp em 
relação a janeiro. A inadimplência do 
crédito, considerados atrasos acima 
de 90 dias, para pessoas físicas fi cou 
em 5,9%, com queda de 0,1 pp. A taxa 
de inadimplência das empresas caiu 
0,2 pp para 5,2%. A taxa média de 
juros cobrada das pessoas jurídicas 
caiu 0,1 pp para 28,7% ao ano. Esses 
dados são do crédito livre em que os 
bancos têm autonomia para aplicar 
o dinheiro captado no mercado e 
defi nir as taxas de juros.

No caso do crédito direcionado 
(empréstimos com regras defi nidas 
pelo governo, destinados, basica-
mente, aos setores habitacional, 
rural e de infraestrutura), a taxa 
de juros para pessoas físicas foi 
reduzida em 1,3 pp para 9,1% ao 
ano. A taxa cobrada das empresas 
caiu 1,6 pp para 10,9% ao ano. A 
inadimplência das famílias subiu 
0,2 pp para 2% e das empresas au-
mentou 0,1 pp para 1,9% (ABr).

Os produtos tradicionais 
mais consumidos pelas fa-
mílias brasileiras na Páscoa 
podem conter mais de 50% 
do seu valor em  tributos, se-
gundo levantamento realizado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação- 
IBPT. A maiores alíquotas 
pesam sobre os vinhos, que 
têm 54,73% de tributos, 
seguidos do bacalhau, com 
43,78%, e da colomba pascal, 
com 38,68%. 

O ovo de Páscoa, conside-
rado um símbolo pascal, e 
inclusive um dos itens mais 
procurados para presentear 
amigos e familiares, também 
não fi ca de fora, visto que 
38,53% do seu valor já tem 
destino certo: a boca do Leão. 
Portanto, o IBPT continua 
orientando os contribuintes a 
pesquisarem os preços, para 
economizar e minimizar um 
pouco os tributos que pesam 
no seu bolso, mesmo porque 
não existe escapatória: se a 

O peso dos tributos impede que os brasileiros consumam mais 

nas festas tradicionais e no dia a dia.
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Contrabando dá prejuízo 
de R$ 130 bilhões ao Brasil

A Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e à Falsifi cação e o Movimento Nacional em 
Defesa do Mercado Legal Brasileiro lançaram ontem (29) a campanha “O Brasil que nós queremos”, em 
parceria com o Ministério da Justiça

fi nanceiros para investimento 
em RH e tecnológicos; dar apoio 
à execução do Plano Nacional 
de Fronteiras, com Brasil e 
Paraguai; fomentar o debate 
internacional e legislativo; e 
sensibilizar a sociedade sobre 
os impactos da ilegalidade com 
o objetivo de gerar mudança de 
consumo de produtos ilegais.

Para o coordenador do Mo-
vimento Nacional em Defesa 
do Mercado Legal Brasileiro, 
Edson Vismona, o protocolo 
assinado aponta os caminhos 
e onde estão os recursos para 
investimento em tecnologia 
e recursos humanos. “Suge-
rimos a criação de gabinetes 
de fronteira unindo os órgãos 
para que identifiquem nos 
milhares de inquéritos quem 
são os fornecedores, temos que 
qualifi car a informação para 
que possamos ir à raiz de quem 
está operando esse comercio 
ilícito”, disse (ABr).

PB), combater o contraban-
do não signifi ca unicamente 
coibir os vendedores ambu-
lantes. “O combate se inicia 
nas fronteiras, com trabalho 
de inteligência, e avançando 
em um tripé importante: re-
cursos humanos, fi nanceiros 

e tecnológicos”, disse. 
O ministro da Justiça, Os-

mar Serraglio, assinou um 
protocolo de intenções com 
as principais medidas e ações 
para fi scalização e repressão ao 
contrabando. Entre os objeti-
vos estão identifi car recursos 

Vinho e bacalhau são os mais 
tributados pelo Leão nas 
festividades da Páscoa

opção for comprar uma caixa de 
bombons, a carga tributária é de  
37,61%; no caso do chocolate 
em barra, os encargos são de 
38,60%.  

E não adianta fugir, o famin-
to Leão também se sentará 
à mesa do almoço de Páscoa 
para abocanhar a sua parte, por 
exemplo, se a família se reunir 
para comemorar a data em um 
restaurante, 32,31% do valor 
total da conta será revertido 
em tributos. De acordo com o 
presidente do IBPT, João Eloi 

Olenike, “O sistema tributário 
brasileiro é concentrado no 
consumo, o que refl ete direta-
mente nas famílias de menor 
renda que acabam pagando 
muitos mais tributos do que 
os contribuintes de maior 
poder aquisitivo. Infelizmente, 
o peso excessivo dos tributos 
sobre o consumo ainda é 
um fator que impede que os 
brasileiros de todas as faixas 
econômicas consumam mais 
nas festas tradicionais e no dia 
a dia” afi rma (IBPT).

A Comissão de Minas e Energia 
da Câmara aprovou, ontem (29), o 
projeto do deputado Roberto Sales 
(PRB-RJ), que estende à atividade 
de dessalinização de água marinha 
os descontos especiais nas tarifas 
de energia elétrica aplicáveis ao 
consumo relacionado à atividade de 
irrigação e aquicultura. O parecer 
do relator, deputado Beto Rosado 
(PP-RN), foi favorável à proposta. 
Ele destacou a importância da 
dessalinização como medida para 
resolver, ou pelo menos diminuir, 
o problema da falta de água que 
atinge o Brasil e o mundo. 

“A título de exemplo, em Israel 
e Arábia Saudita 70% da água 
potável vem do processo de des-
salinização”, citou. “Estimular a 
atividade de dessalinização de 
água salgada em nosso país, por 
meio de incentivos na redução da 

tarifa elétrica, certamente é uma 
medida de grande importância 
para estimular investimentos por 
parte de setores industriais que 
têm suas atividades voltadas para 
esse segmento”, acrescentou.

Segundo o parlamentar, esses 
setores muitas vezes são deses-
timulados, devido ao alto custo 
da tarifa de energia. “Os sistemas 
atuais de dessalinização consomem 
muita carga energética, tornando-
se impraticáveis para os países mais 
pobres”, disse. “Dependendo do 
tipo de processo de dessalinização, 
o consumo de energia representa 
entre 20% a 60% do custo total 
de produção”, completou Beto 
Rosado. A proposta será analisada, 
em caráter conclusivo, pelas co-
missões de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara)

Desconto em tarifa de energia 
para dessalinização de água
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Redefi na o valor 
da sua família

A família e os pilares 

que a sustentam 

sofreram fortes abalos 

a partir de meados do 

século XX

Alguns deles foram de-
terminantes e necessá-
rios para torná-la mais 

transparente, autêntica, para a 
preservação de seus valores e 
para mantê-la, como sempre foi 
chamada, um “ninho de amor” 
e porto seguro contra as ine-
vitáveis tempestades da vida. 
No afã de acumular dinheiro 
e riquezas, muitas vezes você 
pode se esquecer da impor-
tância que a família ocupa em 
sua vida. É nela que está quem 
mais o ama – a pessoa a quem 
se uniu, os fi lhos, pais, avós, 
tios, sobrinhos, primos.

É muito importante termos 
determinação para conquistar 
o sucesso e construir uma car-
reira bem-sucedida. Devemos, 
sim, buscar sempre o melhor e 
construir uma poupança para 
nossa velhice e para a boa 
educação de nossos fi lhos. O 
autor japonês Ryuho Okawa, 
que acaba de lançar As Leis da 
Invencibilidade, diz que nem 
sempre o sucesso garante a 
felicidade. Por isso, devemos 
nos esforçar para que sucesso 
e felicidade andem juntos.

Muitos homens de negócios 
deixam de dar a devida atenção 
à felicidade de sua família e 
se esforçam apenas para pro-
gredir na carreira. É preciso 
manter uma vida de equilíbrio, 
ter aspirações nobres e trilhar 
o caminho do meio – nem sacri-
fi cando a felicidade pessoal e a 
dos que nos cercam em nome 
do sucesso, nem tendo uma ati-
tude radicalmente oposta, ou 
seja, abrindo mão do sucesso 
por julgar que isso garantirá a 
felicidade da família.

Quando falamos em cami-
nho do meio, falamos em uma 
vida de equilíbrio entre o ta-
manho de nossa dedicação à 
carreira ou à empresa em que 
trabalhamos e o tamanho de 
nossa dedicação à família, aos 
cuidados com nossa saúde e 
educação, sem nos esquecer de 
investir no desenvolvimento de 
nossa própria espiritualidade. 
Felicidade é viver a vida em 
todas as suas dimensões e em 
sua plenitude.

Essa consciência se torna 
mais forte quando, afetados 
por crises, nos voltamos para 
nossa vida privada, reavalia-
mos nossas condutas materia-
listas e a avidez pela riqueza 
ou poder, e nos voltamos mais 
para valores religiosos. Com o 
tempo, como diz Okawa, “as 
pessoas fi cam mais introspec-
tivas e começam a sentir que 
deveriam colocar um freio em 
sua ambição”. Ele observa 
que, com menos dinheiro para 
gastar com amigos e compro-
missos, naturalmente cresce a 
convivência com a família e a 
redescoberta de seus valores. 

“Essa mudança pode pro-
porcionar lições importan-
tes. Assim como as pessoas 
somente dão o devido valor 
à saúde quando adoecem, os 
workaholics podem transfor-
mar o período de recessão em 
oportunidade para refl etir so-
bre a vida que têm levado”, diz 
o mestre. O foco para uma vida 
baseada em valores interiores, 
deixando para trás uma vida de 
ostentação e extravagâncias, 
ajudará na compreensão do 
verdadeiro valor da espiritu-
alidade e na redescoberta dos 
valores familiares. 

Um dos três últimos dese-
jos de Alexandre Magno (rei 
da Macedônia, 356-323 aC.) 
expressos pouco antes de sua 
morte, foi o de ser levado ao 
cemitério onde seria enterrado 
com as mãos estendidas para 
fora do caixão – para que as 
pessoas soubessem que viera 
ao mundo de mãos vazias e que 
de mãos vazias sairia, mesmo 
depois de suas vitórias milita-
res e grandes conquistas.

Verdade ou lenda, o episódio 
confi rma que devemos sempre 
lutar para buscar o sucesso, 
mas com a consciência de que 
somente levaremos desta vida 
as riquezas espirituais que 
acumularmos, em especial o 
amor e a felicidade que tiver-
mos compartilhado com nossa 
família e com as que pessoas 
com as quais convivemos. 

É também a mais valiosa 
herança que deixaremos.

(*) - É gerente da editora IRH Press 
do Brasil, que publica em português 
as obras de Ryuho Okawa, que tem 

mais de 2.100 livros publicados, 
ultrapassando 100 milhões de cópias 

vendidas, em 28 idiomas (http://
okawalivros.com.br/).

Kie Kume (*)

Segundo o projeto da sena-
dora Ana Amélia (PP-RS), 
terão direito ao cartão 

famílias com renda mensal 
de até R$ 2,8 mil, incluídos 
os rendimentos recebidos de 
programas de transferência de 
renda, como o Bolsa Família, 
mas excluídos aqueles conce-
didos no âmbito de programas 
habitacionais.

Terão prioridade de atendi-
mento as famílias com idosos, 
com pessoas com defi ciência, 
cujo responsável pela subsistên-
cia for a mulher e as famílias com 
menor renda. Ao receber o car-
tão, a família terá até 12 meses 
para usar os recursos. Por meio 
de destaque, o Plenário aprovou 
emenda do deputado Pedro 
Uczai (PT-SC) que ampliou de 
10% para 20%, no mínimo, o 
total de recursos do programa 
Cartão Reforma que deverão 
ser destinados a residências 
localizadas em área rural. 

O benefi ciário terá de ser 
maior de 18 anos, proprie-

Deputados ampliaram de 10% para 20% o percentual mínimo de recursos

para residências em áreas rurais.

Ministério 
dos 

Transportes 
cede área 
para Trem 

Intercidades
O presidente Michel Te-

mer garantiu ontem (29), 
ao secretário de Transpor-
tes Metropolitanos do Es-
tado, Clodoaldo Pelissioni, 
em Brasília, que o projeto 
do Trem Intercidades, que 
ligará São Paulo a Cam-
pinas e Americana, será 
incluído no programa de 
concessões da União. Esta 
medida qualifica o projeto, 
avaliado em cerca de US$5 
bilhões, a receber financia-
mento do BNDES.

O presidente afirmou 
que o Governo Federal vai 
ceder a faixa de domínio 
do transporte de cargas 
até abril. Este era um dos 
entraves para a viabilidade 
do Trem Intercidades. A 
audiência também contou 
com a presença do depu-
tado federal, Vanderlei 
Macris, do presidente da 
Alesp, deputado Cauê 
Macris, do ministro dos 
Transportes,  Maurício 
Quintella Lessa, do diretor-
presidente da ANTT, Jorge 
Passos, e do secretário 
executivo do PPI Adalber-
to Vasconcelos .

De acordo com o Gover-
nador Geraldo Alckmin 
“este trem é muito im-
portante porque tem alta 
capacidade de transporte, 
integrando regiões metro-
politanas, facilitando o ir e 
vir das pessoas e com qua-
lidade. São trens modernos 
e de velocidade média. E 
temos a boa notícia para 
darmos continuidade ao 
projeto”. Segundo o depu-
tado Vanderlei Macris, ou-
tro ponto a ser destacado 
na reunião foi a concessão 
desta linha férrea. “A es-
trutura já existe a partir da 
linha férrea do transporte 
de cargas, sem a necessi-
dade de desapropriações 
ou licenças ambientais, 
faltava apenas o aval para 
que a as duas modalida-
des, carga e passageiros, 
pudessem compatibilizar”, 
completou (AI/STM).

A Operação Quinto do Ouro, 
defl agrada ontem (29) pelo 
Ministério Público Federal 
e a Polícia Federal, cumpre 
mandados de prisão preven-
tiva contra cinco dos sete 
integrantes do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) e de 
condução coercitiva contra 
o presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), 
Jorge Piciani, além de deze-
nas de mandados de busca e 
apreensão.

Foram alvos da prisão 
preventiva os conselheiros 
do tribunal: Domingos Bra-
zão, José Gomes Graciosa, 
Marco Antônio Alencar, José 
Maurício Nolasco, além do 
presidente da corte, Aloysio 
Neves. A força-tarefa elaborou 
a ação a partir da delação do 
ex-presidente do TCE-RJ, 
Jonas Lopes Carvalho, que 
também é conselheiro e está 
licenciado. A corregedora 
e também conselheira, Ma-
rianna Montebello, é a única 
integrante do tribunal que não 
é alvo da ação.

No total, são mais de 43 
mandados, a maioria deles na 
cidade do Rio de Janeiro, mas 
também em Duque de Caxias e 
São João do Meriti. Os alvos da 
operação são investigados por 
fazerem parte de um esquema 

Presidente da Alerj, Jorge Picciani, chega à sede da Polícia 

Federal no Rio, alvo de mandado de condução coercitiva,

para prestar depoimento.

O presidente Michel Temer 
disse ontem (29) que questões 
como a dos trabalhadores rurais 
e de pessoas com defi ciência 
podem ainda ser negociadas 
para a aprovação da reforma 
da Previdência. Em discurso na 
abertura da 10ª conferência do 
Bank of America Merrill Lynch, 
em São Paulo, ele afi rmou que 
se a reforma não for feita agora, 
terá de ser feita daqui a três anos. 
Caso contrário, acrescentou, “em 
sete anos paralisamos o Brasil”.

“Precisamos aproveitar este 
momento de apoio do Con-
gresso Nacional para fazer essa 
reforma. A reforma não preju-
dicará ninguém. A questão dos 
trabalhadores rurais, a questão 
dos defi cientes, eu compre-
endo, e nós podemos ainda 
negociar, de modo a aprovar a 

reforma”, disse Temer.
Segundo ele, todos os estu-

dos estatísticos mostram que 
se não houver reformulação 
previdenciária, em 2024 o 
país só terá verbas para pagar 
servidores públicos. “Estamos 
fazendo regras de transição 
que permitam que, muito bre-
vemente, as fi nanças públicas 
possam estar mais equilibradas 
e que não possam gerar o que 
ocorreu na Grécia, em Portugal, 
na Espanha e na França, que 
tiveram de reduzir valores de 
aposentadorias e de salários 
de servidores”.

O presidente disse ainda que, 
nesse contexto, a “interlocução 
plena” que seu governo tem 
com o Congresso Nacional será 
fundamental para a aprovação 
da matéria (ABr).

Presidente Michel Temer.

A maioria dos deputados da 
Comissão de Trabalho da Câma-
ra criticou ontem (29) a aprova-
ção do projeto que regulamenta 
o trabalho temporário e libera a 
terceirização para qualquer tipo 
de atividade. Os comentários 
foram feitos durante audiên-
cia pública com o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
sobre a reforma trabalhista. 
“Queremos que o Congresso 
discuta com tempo as mudanças 
na legislação trabalhista, para 
que não sejam retirados direitos 
dos trabalhadores e também 
não haja insegurança jurídica,  
disse o presidente da Comissão, 
Orlando Silva (PC do B-SP). 

O ministro Ronaldo Nogueira 
evitou falar sobre a possibili-
dade de a Presidência da Re-
pública sancionar, ou vetar, o 
projeto aprovado pela Câmara. 
Nogueira argumentou que a 
terceirização é um “fenômeno 
global” e que é necessário 
criar uma legislação que traga 

Ministro do Trabalho,

Ronaldo Nogueira.
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Câmara aprova MP que cria 
Cartão Reforma para imóveis
O Plenário da Câmara aprovou a MP que cria o programa Cartão Reforma para subsidiar a compra 
de materiais de construção destinados à reforma, à ampliação, à promoção da acessibilidade ou à 
conclusão de imóveis de famílias de baixa renda

tário, possuidor ou detentor 
de imóvel residencial, em 
área regularizada ou passível 
de regularização e atender à 
renda familiar máxima. Outra 
novidade incluída pela relatora 
no texto é o recebimento do 
benefício por mais de uma vez 
por grupo familiar e por imóvel, 
contanto que não ultrapasse o 

valor máximo estipulado pelo 
Executivo, que deverá variar 
de R$ 2 mil a R$ 9 mil.

Segundo o governo, o progra-
ma Cartão Reforma direciona-
se a moradias em condições 
precárias de habitabilidade, 
salubridade e segurança. O 
público-alvo estimado é de 3,5 
milhões de famílias, entretanto, 

com os R$ 500 milhões pre-
vistos inicialmente para 2017, 
serão atendidas cerca de 85 
mil famílias

Em localidades onde houver 
conselho municipal de habita-
ção, eles poderão auxiliar no 
planejamento, monitoramento, 
fi scalização e avaliação do pro-
grama (Ag.Câmara).

PF cumpriu mandado de condução 
coercitiva contra presidente da Alerj

de pagamentos de vantagens 
indevidas que pode ter regu-
larmente desviado valores de 
contratos com órgãos públicos 
para agentes do Estado, em 
especial membros do TCE-RJ 
e da Alerj.

As investigações indicam que 
agentes públicos teriam recebi-
do valores indevidos para viabili-
zar a utilização do fundo especial 
do TCE-RJ para pagamentos de 
contratos do ramo alimentício 
atrasados junto ao Poder Exe-
cutivo do estado. Esses agentes 
receberiam uma porcentagem 
desse valor por contrato fatura-
do. A PF esclareceu que, por se 
tratar de uma investigação que 

tem como alvos membros de 
um TCE, os trabalhos correm 
sob a presidência do ministro 
do STJ, Félix Fischer, em um 
inquérito judicial. As ordens fo-
ram expedidas pelo ministro.

As informações que embasa-
ram a decisão do STJ tiveram 
origem em uma colaboração 
premiada realizada entre dois 
investigados na Operação 
Lava Jato e a Procuradoria-
Geral da República. O nome 
da operação – Quinto da 
Coroa – é uma referência ao 
imposto que era cobrado por 
Portugal dos mineradores 
de ouro no período do Brasil 
Colônia (ABr).

Terceirização: deputados criticam 
aprovação e ministro defende

E assim, evitar que empresas 
terceirizadas, de uma hora para 
outra, desapareçam, deixando 
os trabalhadores sem indeniza-
ção”, afi rmou o ministro.

Para ele, a proposta de reforma 
trabalhista e outras medidas ado-
tadas pelo governo são formas de 
garantir a retomada da geração de 
empregos. Negou que a reforma 
possa resultar na precarização 
das condições de trabalho e no 
enfraquecimento dos direitos 
do trabalhador. “A proposta do 
governo não é o conceito do 
acordado sobre o legislado. O 
que se permite é que, através da 
convenção coletiva, o trabalha-
dor possa escolher a forma mais 
vantajosa para usufruir dos seus 
direitos”, disse Nogueira, em 
referência à possibilidade de dar 
força de lei aos acordos coletivos. 
“É fundamental proporcionar 
ambiente de segurança jurídica 
para que o empreendedor não 
fi que com medo de contratar”, 
afi rmou (ABr).

segurança na relação entre 
empregados e empregadores. 
“É preciso trazer um marco 
regulatório com garantias para 
o trabalhador que presta ser-
viço, que está contratado por 
essas empresas terceirizadas, 
para que os direitos dos traba-
lhadores estejam assegurados. 

Temer: pontos da reforma 
da Previdência ainda 

podem ser negociados

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.
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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

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

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.397.311/0001-00

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais – R$)

Demonstração do Resultado Nota   2016   2015
Receita líquida de aluguéis 9   5.378.192   4.556.714
Receitas (despesas) operacionais    (1.880.767)  (2.104.259)
Despesas administrativas 10 (211.658) (297.896)
Despesas tributárias 11 (447.375) (441.848)
Outras despesas operacionais 12 (1.221.734) (1.364.515)
Lucro operacional antes do resultado 
 financeiro e dos impostos  3.497.425 2.452.455
Resultado financeiro
Receitas financeiras  198.030 126.006
Despesas financeiras    (2.242)  (55.162)
Lucro operacional antes do IRPJ e da CSLL  3.693.213 2.523.299
Imposto de renda e contribuição social 13   (673.140)  (558.921)
Lucro líquido do exercício    3.020.073   1.964.378
Lucro líquido por ação    0,033   0,023

Demonstração do Resultado Abrangente    2016     2015
Lucro líquido do exercício 3.020.073 1.964.378
Outros resultados abrangentes       –     –
Resultado abrangente total do exercício   3.020.073     1.964.378

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
        Capital social Adiantamento para  Prejuízos
    Nota   Integralizado   a integralizar   futuro aumento de capital   Reserva legal   acumulados   Total
Saldos em 1º de janeiro de 2015  86.470.000 (3) 3 – (792.620) 85.677.380
Lucro líquido do exercício  – – – – 1.964.378 1.964.378
Constituição de Reserva legal 8.c – – – 98.219 (98.219) –
Dividendos propostos 8.c   –   –   –   –   (1.073.539)  (1.073.539)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  86.470.000 (3) 3 98.219 – 86.568.219
Lucro líquido do exercício  – – – – 3.020.073 3.020.073
Integralização de Capital  – 3 (3) – – –
Constituição de Reserva legal  – – – 151.004 (151.004) –
Dividendos propostos    –   –   –   –   (2.869.069)  (2.869.069)
Saldos em 31 de dezembro de 2016    86.470.000   –   –   249.223   –   86.719.223

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais    2016   2015
Lucro líquido do exercício 3.020.073 1.964.378
Ajustes por:
Amortização de benfeitorias 199.214 150.006
Amortização da taxa de administração 9.824 18.665
Amortização despesa com corretagem 5.989 –
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido (2.802) 12.068
Impostos sobre a receita – PIS e COFINS correntes 
 com recolhimento diferido (939) 4.048
Rendimentos das aplicações financeiras (178.884) (106.635)
Atualização do depósito-caução – 34.342
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Créditos de clientes 90.196 (10.917)
Impostos a recuperar – (186)
Adiantamento a fornecedores 2.400 (2.400)
Imóvel a comercializar – (153.704)
Despesas antecipadas (541.580) (92.541)
Depósitos judiciais (56.637) –
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores (38.746) (56.199)
Obrigações sociais e fiscais 16.814 73.539
Contas a pagar 143.507 –
Adiantamento de clientes (222.620) 58.176
Deposito caução 221.083 –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais    2.666.892   1.892.640
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição das aplicações financeiras (3.793.044) (1.695.605)
Resgate das aplicações financeiras 3.330.938 934.563
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento     (462.107)  (761.042)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (Nota 8.c) (2.550.000)  (750.000)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de financiamento (2.550.000)  (750.000)
Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa 
 e equivalentes de caixa (345.214) 381.598
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 528.223 146.625
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 183.009 528.223

Balanço Patrimonial
Ativo Nota   2016   2015
Circulante    87.060.140   87.015.521
Caixa e equivalentes de caixa 3 183.009 528.223
Aplicações financeiras 4 1.269.024 849.117
Créditos de clientes 5 1.692.592 1.782.788
Impostos a recuperar  3.401 3.401
Adiantamento a fornecedores  – 2.400
Imóvel a comercializar 6 83.664.176 83.664.176
Despesas antecipadas 7 247.938 185.416
Não circulante    1.400.807   859.056
Despesas antecipadas 7 797.334 533.303
Aplicações financeiras 4 546.836 325.753
Depósitos judiciais  56.637   –

          
Total do ativo    88.460.947   87.874.577

Passivo Nota   2016   2015
Circulante    915.458   754.930
Fornecedores  8.214 46.960
Obrigações sociais e fiscais  178.625 161.811
Contas a pagar  86.011 –
Dividendos a pagar 8.c 642.608 323.539
Adiantamentos de clientes  – 222.620
Não circulante    826.266   551.428
Tributos correntes com recolhimento diferido 13 221.934 225.675
Depósito-caução 4 546.836 325.753
Contas a pagar  57.496 –
Patrimônio líquido    86.719.223   86.568.219
Capital social 8.a 86.470.000 86.469.997
Adiantamento para futuro aumento de capital  – 3
Reserva legal 8.b   249.223   98.219
Total do passivo e patrimônio líquido    88.460.947   87.874.577

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional – A Abiu SPE Empreendimentos e Participações 
S.A. (“Companhia”), constituída em fevereiro de 2008, atualmente sob a 
forma de sociedade anônima, tem por objeto social planejar, promover, 
desenvolver, incorporar, construir, locar e/ou vender futuras unidades a 
serem construídas no terreno localizado na cidade de Santos, SP, na Ave-
nida Ana Costa, 433, Gonzaga. O endereço da sede social da Companhia 
é na Rua Hungria, 514 – 10º andar, conjunto 102, sala 5, Jardim Paulistano, 
São Paulo-SP. O Edifício Parque Ana Costa consiste em duas torres, sendo 
a torre A subdividida em 3 andares e composta por 6 unidades locáveis e a 
torre B com 53 unidades composta e subdividida em 2 subsolos, 3 sobres-
solos, 1 pavimento, 17 andares tipo e 1 duplex, totalizando 15.406 m2 de 
área locável e 295 vagas de garagem. O empreendimento possui heliponto, 
11 elevadores e Certificação Green Building, sendo que a obra foi concluída 
e o habite-se foi expedido em 07/03/2013. Em 31/12/2016 das 60 unidades 
locáveis há 39 unidades alugadas. 2. Principais práticas contábeis: 2.1. 
Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), que incluem os princípios 
previstos na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade – CFC. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela 
Diretoria em 08/02/2017. As demonstrações financeiras foram elaboradas 
com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contá-
beis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstra-
ções financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor ade-
quado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos 
financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim 
como da análise de recuperabilidade do Imóvel a comercializar e dos 
demais riscos para determinação de outras provisões. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores signi-
ficativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
2.2. Moeda funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não 
possui transações em moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: As 
receitas de aluguéis são reconhecidas de forma linear com base no prazo 
dos contratos, levando em consideração o reajuste contratual, e a receita de 
serviços é reconhecida quando da efetiva prestação dos serviços. As recei-
tas da Companhia derivam principalmente do aluguel referente à locação 
do empreendimento. Os custos e as despesas são apresentados de acordo 
com o objeto social específico da Companhia, seguindo o regime de com-
petência. 2.4. Caixa equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. 
Para que uma aplicação financeira de curto prazo seja qualificada como 
equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante 
conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de 
valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equiva-
lente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exem-
plo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, 
são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de 
resultado”. 2.5. Créditos de clientes: Registradas primeiramente pelos 
valores faturados, com base nos contratos de aluguel e de serviços presta-
dos, ajustadas pelos efeitos decorrentes do reconhecimento da receita de 
aluguéis de forma linear, apurada de acordo com o prazo previsto nos con-
tratos, incluindo, quando aplicável, rendimentos e variações monetárias 
auferidos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em 
montante considerado suficiente pela Administração para cobrir as prová-
veis perdas na realização das contas a receber, considerando o seguinte 
critério: análise individual dos devedores, independentemente do período 
de vencimento. As despesas com a constituição da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa são registradas na rubrica “Outras despesas opera-
cionais” na demonstração do resultado, quando aplicável. 2.6. Instrumen-
tos financeiros: De acordo com o pronunciamento técnico para pequenas 
e médias empresas – CPC PME, o reconhecimento, a mensuração e a 
evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia 
têm como base o custo amortizado. A Companhia reconhece um ativo 
financeiro pelo seu valor presente incluindo o pagamento dos juros, quando 
aplicável. Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposi-
ções contratuais do instrumento. Tais passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transa-
ção atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros 
são medidos pelo custo amortizado através do método de juros efetivos. 
2.7. Imóvel a comercializar: Compostos pelo menor valor entre o custo e o 
valor realizável líquido. O custo dos imóveis a comercializar é composto do 
valor pago pelo terreno adquirido para incorporação imobiliária, acrescido 
dos impostos e taxas, taxa de administração e gastos para a construção do 
imóvel. O imóvel a comercializar está apresentado no ativo circulante pois a 
Administração envidando todos os esforços para realizar sua alienação. 2.8. 
Redução ao valor recuperável: Os valores contábeis do imóvel a comer-
cializar são revistos a cada data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil 
exceda o valor recuperável estimado, sendo a perda de valor reconhecida 
no resultado. 2.9. Passivos circulante e não circulante: Compostos pelas 
obrigações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos valores 
conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando 
aplicável, e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. 2.10. Tri-
butos – IRPJ, CSLL, PIS e Cofins: Conforme facultado pela legislação tri-
butária, a Companhia optou pelo regime de tributação com base no lucro 
presumido, cuja base de apuração do IRPJ e da CSLL é calculada à razão 
de 32% sobre as receitas brutas provenientes da prestação de serviços e 
100% das receitas financeiras e outras receitas, sobre as quais se aplica a 
alíquota regular de 15%, acrescida do adicional de 10%, para o IRPJ e de 
9% para a CSLL; por esse motivo, a Companhia contabiliza apenas o IRPJ 
e a CSLL correntes com recolhimento diferido sobre as diferenças temporá-
rias provenientes das receitas, incluindo a respectiva parcela de PIS (“Pro-
grama de Integração Social”) e Cofins (“Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social”). Quanto ao PIS e Cofins, a base de cálculo é o total 
das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despe-
sas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS e da 
Cofins são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. 2.11. Lucro por ação: O 
resultado por ação foi calculado de acordo com o Art. 187 – inciso VII da Lei 
nº 6404/76, o qual exige que seja apresentado nas demonstrações do resul-
tado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por 
ação do capital social (Resultado do exercício dividido pela quantidade de 
ações em circulação na data-base das demonstrações financeiras). 2.12. 
Novas normas e interpretações ainda não adotadas: A Companhia deci-
diu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou 
alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. A 
natureza e a vigência de cada uma das novas normas e alterações são 
descritas a seguir: 

Pronunciamento Descrição Vigência

CPC 48 – Instru-
mentos Financeiros

Correlação as normas interna-
cionais de contabilidade – IFRS 
9 – Instrumentos Financeiros: 
classificação, mensuração, perda 
por redução ao valor recuperável 
e contabilização de hedge.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 1º/01/2018.

CPC 47 – Receitas 
de contratos com 
clientes

Correlação as normas interna-
cionais de contabilidade – IFRS 
15 – sobre o reconhecimento de 
receita em transações de contra-
tos com clientes.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 1º/01/2018.

9. Receita líquida de aluguéis – A receita está composta da seguinte 
forma:     2016    2015
Receitas de locações 5.650.794 4.643.770
Receita de locação – Garage Inn 137.899 244.134
Impostos (211.287) (181.184)
Amortizações de benfeitorias  (199.214)   (150.006)
Total  5.378.192    4.556.714
10. Despesas gerais e administrativas – A composição das despesas 
gerais e administrativas é conforme segue:    2016    2015
Serviços de terceiros (132.923) (177.219)
Propaganda anúncios e publicações (51.520) (44.955)
Contribuição sindical (a) – (65.539)
Legais e judiciais (6.119) (991)
Comissão (5.989) –
Outras despesas administrativas   (15.107)   (9.192)
Total (211.658)   (297.896)
(a) A Companhia realizou depósito judicial sobre o valor da contribuição sin-
dical do exercício, pois entrou com processo contra o Sindicato das Empre-
sas de Compra, venda, locação e Administração de Imóveis Comerciais 
de São Paulo (“SECOVI”) para reaver os valores recolhidos, não havendo, 
portanto, despesa em 2016. 11. Despesas tributárias – A composição das 
despesas tributárias é conforme segue:    2016    2015
IPTU (441.686) (440.232)
Outras despesas   (5.689)   (1.616)
Total (447.375)   (441.848)
12. Outras despesas operacionais – As outras despesas operacionais 
referem-se as despesas de condomínio dos imóveis não alugados e estão 
compostas da seguinte forma:
        2016    2015
Condomínios (1.221.734)   (1.364.515)
Total (1.221.734)   (1.364.515)
13. Tributos correntes e tributos correntes com recolhimento diferido – 
As despesas de IRPJ e CSLL estão conciliadas às alíquotas nominais como 
segue:    2016    2015
Receita bruta 5.788.693 4.887.904
Base de cálculo pelo lucro presumido – 32% 1.852.382 1.564.129
Receitas financeiras e outras receitas  198.030    126.006
Total da base de cálculo dos tributos 2.050.412    1.690.135
IRPJ e CSLL debitados ao resultado:
IRPJ e CSLL – 24% (492.099) (405.632)
IRPJ adicional – 10%  (181.041)   (153.289)
Total  (673.140)   (558.921)
IRPJ e CSLL correntes (675.942) (546.853)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido   2.802    (12.068)
Total   (673.140)   (558.921)
As despesas de PIS e COFINS estão conciliadas às alíquotas nominais 
como segue:    2016    2015
Receita de locação 5.788.693 4.887.904
Receita financeira     –    76.041
Total da base dos tributos 5.788.693 4.963.945
Alíquota de PIS e COFINS – 3,65% (211.287) (181.184)
PIS e COFINS correntes com recolhimento diferido 939 (4.048)
PIS e COFINS correntes   (212.226)   (177.136)
Total   (211.287)   (181.184)
O IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS sobre a diferença entre a receita de 
linearização de aluguéis apropriada pelo regime de competência e aquela 
submetida à tributação, estão assim apresentados:   2016    2015
PIS 11.002 11.169
COFINS 50.778 51.550
IRPJ 111.407 113.468
CSLL   48.747    49.488
Total 221.934    225.675
14. Instrumentos financeiros derivativos – 14.1. Gestão de risco de 
capital: A Companhia administra seu capital para assegurar que possa 
continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza 
o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações 
por meio da otimização do patrimônio. 14.2. Gestão de risco de liquidez: 
A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da 
Administração, que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco de 
liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de 
liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco de 
liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e linhas 
de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, por meio 
do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e pela 
combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.
15. Partes relacionadas – O estatuto social da Companhia não prevê 
remuneração para a sua Diretoria nem para os membros do Conselho 
de Administração. As operações com partes relacionadas referem-se aos 
honorários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico 
para construção do empreendimento imobiliário com a SDI, conforme divul-
gado na Nota Explicativa nº 6. No exercício de 2015 foi pago o montante 
de R$58.878, em 2016 não houve pagamento. 16. Provisão para deman-
das judiciais: Atualmente a Companhia é parte integrante em apenas um 
processo cível, no valor de R$419.810 cuja probabilidade de perda é pos-
sível, portanto, não constituiu provisão para perdas prováveis estimadas. 
17. Cobertura de seguros – O seguro do imóvel de propriedade da Com-
panhia é de responsabilidade do Condomínio Edifício Parque Ana Costa. 
Em 31/12/2016, o valor máximo de seguro é de R$81.097.170, sendo as 
coberturas relevantes de R$81.097.170 para danos materiais, R$1.982.820 
derrame de sprinklerse R$1.421.000 para danos elétricos. As premissas 
de riscos adotadas e suas respectivas coberturas, dada a sua natureza, 
não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, 
consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores inde-
pendentes.

Pronunciamento Descrição Vigência

IFRS 16 – Arrenda-
mento mercantil

Refere-se à definição e a orienta-
ção do contrato de arrendamento 
previsto na IAS17.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 1º/01/2019.

Para o IFRS 16 a Administração da Companhia aguarda a edição do cor-
respondente normativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis 
impactos em suas demonstrações financeiras. Atualmente, a Administra-
ção da Companhia está avaliando os potenciais efeitos dos respectivos 
pronunciamentos aprovados pela CVM nos saldos de abertura referente a 
01/01/2017, bem como nas demonstrações financeiras do exercício a fin-
dar-se em 31/12/2018 e 2017. 3. Caixa e equivalentes de caixa – Contem-
plam numerários em caixa, saldos em bancos e investimentos de liquidez 
imediata, conforme composição a seguir:   2016    2015
Caixa e bancos 10 161.765
Aplicações financeiras 182.999    366.458
Total 183.009    528.223
Referem-se substancialmente a aplicações financeiras remuneradas pelo 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com taxa média de 98% a 99% 
do CDI e com possibilidade de resgate imediato e/ou com vencimentos infe-
riores a 90 dias com perdas insignificantes no valor.
4. Aplicações financeiras    2016    2015
Itaú – Soberano DI LP (a) 1.269.024 849.117
Conta poupança (b)   546.836    325.753
Total 1.815.860    1.174.870
Circulante 1.269.024 849.117
Não Circulante 546.83 325.753
(a) A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). (b) Refere-se a depósito-caução para 
garantir as obrigações do contrato de locação firmado entre a Companhia 
(locadora) a Maersk Brasil Ltda. e a Tupi Nordeste Operações Marítimas 
Ltda. (locatárias). Ao término da locação, prevista contratualmente, a Com-
panhia devolverá o depósito caução para o locatário, mediante a devolução 
das chaves do imóvel e uma vez quitadas todas as obrigações contratu-
ais de responsabilidade da locatária, a locadora devolverá a quantia dada 
como garantia, acrescida dos rendimentos financeiros.
5. Créditos de clientes    2016   2015
Contas a receber – aluguéis – vencimento até 30 dias 480.916 416.838
Contas a receber – aluguéis – linearização 1.211.676   1.365.950
Total 1.692.592   1.782.788
O valor de locação para todos os contratos de aluguel será reajustado a 
cada 12 (doze) meses de acordo com a variação do Índice Geral de Pre-
ços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV) e 
somente com índices positivos. Os contratos de aluguel firmados entre a 
Abiu e seus inquilinos não se enquadram como não cancelável. Após aná-
lise dos recebíveis não foi identificado provisão para créditos de liquidação 
duvidosa. O percentual de inadimplência é zero. 6. Imóvel a comercializar:
Tipo de projeto Comercial
Localidade Santos-SP
Data de início do projeto Junho de 2008
Percentual do projeto que já foi construído 100%
Data de conclusão do projeto Março de 2013
Composição do custo do imóvel 
 a comercializar    2016    2015
Custos de construção 65.417.901 65.417.901
Custo de aquisição – terreno 10.600.000 10.600.000
Taxa de administração – SDI (a) 5.458.049 5.458.049
Custos com impostos e taxas   2.188.226    2.188.226
Total 83.664.176    83.664.176
(a) O valor corresponde aos honorários relacionados com serviços de 
gerenciamento e apoio técnico para construção do empreendimento imo-
biliário, pagos à SDI Desenvolvimento Imobiliário (“SDI”). Os honorários, 
pagos à SDI a título de taxa de administração, são calculados com base na 
taxa de 8% sobre o custo total e efetivo da construção do empreendimento, 
bem como sobre os gastos com incorporação, gastos sobre os custos com 
o projeto de arquitetura e demais projetos envolvidos e gastos com promo-
ção e marketing do empreendimento (como anúncios e mídia, se houver), 
excluídas as despesas incorridas com a compra do imóvel onde ocorre-
ram as obras do empreendimento, impostos (Imposto sobre a Propriedade 
Territorial e Predial Urbana – IPTU do terreno) e emolumentos. O valor do 
imóvel a comercializar é avaliado anualmente para fins de redução ao valor 
recuperável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de laudos espe-
cíficos preparados por especialistas do setor imobiliário e que levam em 
conta a expectativa dos resultados futuros a serem obtidos com o empre-
endimento imobiliário. Com base no laudo de avaliação, a Administração 
analisou a recuperabilidade do ativo e não identificou indicadores de perda. 
A Administração possui a intenção, bem como vem executando ações con-
tínuas para alienação do imóvel, sendo que as operações de locações de 
unidades tem o objetivo de potencializar gradativamente o valor de mercado 
do imóvel.
7. Despesas antecipadas    2016    2015
Benfeitorias (a) 907.520 718.719
Comissões (b)  137.752    –
Total 1.045.272    718.719
Circulante 797.334 185.416
Não Circulante 247.938 533.303
(a) As despesas antecipadas correspondem aos pagamentos de benfeito-
rias concedidos aos locatários para locação do imóvel. Estes valores estão 
sendo amortizados pelos prazos de vigência dos contratos de locações, 
com prazos estimados entre 5 a 10 anos. A amortização total das despesas 
antecipadas no exercício corresponde ao valor de R$199.214 (R$150.006 
em 2015). (b) O valor corresponde aos gastos com comissão incorridos 
durante a negociação da locação dos andares 14 e 15 do imóvel Parque 
Ana Costa. O valor de R$143.741 será amortizado pelo prazo de vigên-
cia do contrato de locação de 10 anos. 8. Patrimônio líquido – a) Capital 
social: Em 31/12/2016 e 2015, o capital social integralizado da Companhia 
é de R$86.470.000 representado por 86.470.000 ações ordinárias sem 
valor nominal e estão assim distribuídas: Quantidade de
    ações ordinárias
Acionista     (unidades)
Tellus Real Estate – Fundo de Investimento em Participações 69.176.000
Rassum – Empreendimentos e Participações Ltda. 8.647.000
Singular Partners Empreendimentos e Participações Ltda. 4.323.500
Victoria Patrimonial Ltda.     4.323.500
Total    86.470.000
b) Reserva de legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação 
de 5% do lucro líquido do exercício, que não excederá a 20% do capital 
social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social 
e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capi-
tal. c) Distribuição de dividendos: Conforme Acordo de Acionistas firmado 
em 01/04/2009, a Companhia deverá distribuir anualmente 100% do lucro 
apurado no respectivo exercício após a compensação de prejuízos, obser-
vadas as reservas e limitações legais. A Companhia poderá, por delibera-
ção da Diretoria, levantar balanços e demonstrações financeiras em perío-
dos menores, podendo declarar, por deliberação das Acionistas, dividendos 
à conta de lucros apurados nesses balanços, observando o disposto no art. 
204 da Lei das S.A. A destinação do resultado para o exercício findo em 
31/12/2016 e 2015 foi a seguinte:     2016    2015
Lucro líquido do exercício 3.020.073 1.964.378
Reserva legal – 5%  (151.004)   (98.219)
Lucro líquido antes da absorção de prejuízos 2.869.069 1.866.159
Compensação de prejuízos anteriores      –    (792.620)
Dividendos propostos – 100% 2.869.069 1.073.539
Dividendos pagos antecipadamente no exercício (2.226.461)   (750.000)
Dividendos a pagar   642.608    323.539

Arthur José de Abreu Pereira – Diretor
José Carlos de Morais Pinto – Contador – CRC 1SP 061.813/O-2

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da
Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Abiu SPE Empre-
endimentos e Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Abiu SPE Empreendimentos e Participações 
S.A. em 31/12/2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC 
TG 1000). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabili-
dade da administração e da governança pelas demonstrações finan-
ceiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas (NBC TG 1000), 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 financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, 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 distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 

que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações 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 significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos tra-
balhos.  São Paulo, 22 de fevereiro de 2017.
 Ernst & Young Marcos Alexandre S. Pupo
 Auditores Independentes S.S. Contador
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IACIT Soluções Tecnológicas S.A. - CNPJ/MF nº 56.035.876/0001-28
 Demonstrações Financeiras - exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 – (Valores expresso em milhares de R$) 

Balanço Patrimonial/ Ativo 31.12.2016 31.12.2015
Ativo Circulante  13.588   10.785
Caixa e equivalentes caixa  6.631   5.060
Caixa restrito  299   494
Contas a receber de clientes  4.076   1.905
Contas a receber do grupo  120   663
Estoques  834   1.011
Impostos a recuperar  1.496   1.356
Outros ativos  132   296
Ativo não circulante  15.783   11.642
Caixa restrito  698   1.687
Indenizações, garantias acionistas  1.453   -
Imobilizado  1.409   1.630
Intangível  12.223   8.325
Total Ativo  29.371   22.427

Balanço Patrimonial/ Passivo 31.12.2016 31.12.2015
Passivo Circulante  4.564   2.661
Empréstimos  534   525
Empréstimos do grupo  1.501   96
Contas a pagar  452   436
Salários e Encargos Sociais  627   790
Imposto de renda e contribuição a pagar  516   -
Dividendos e Juros s. Capital Próprio  405   -
Impostos a recolher  426   687
Receita diferida garantia contratos  103   127
Passivo não Circulante  8.320   6.014
Empréstimos  2.273   2.072
Empréstimos do grupo  4.563   3.912
Provisão para riscos trabalhistas,
 cíveis e tributários  1.484   30
Capital   8.059   8.059
Reserva de ágio  6.660   6.660
Reserva de subvenção  698   698
Prejuízos acumulados / reserva de lucro  1.070   (1.665)
Total do patrimônio líquido  16.487   13.752
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  29.371   22.427

Demonstração do Resultado 31.12.2016 31.12.2015
Receita líquida  13.934   10.427
Custo dos serviços prestados  (7.966)  (7.959)
Lucro bruto  5.968   2.468
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (3.383)  (5.095)
Outras receitas  9   74
Lucro operacional antes do
 resultado financeiro  2.594   (2.553)

Luiz Carlos Paiva Teixeira - Diretor Presidente
Gerlan Marcelino Gomes - Diretor Financeiro

Suaine Cristina C.Ruffato Lapa
Contadora - CRC 1SP271992/O-0 CPF 349.730.318-60

As Notas Explicativas na íntegra, acompanhadas
 do Relatório dos Auditores Independentes,

 encontram-se na sede da Companhia.

www.iacit.com.br

Demonstração das Mutações   Aumento de Reserva Reserva de Reserva de Lucros
    Capital          Capital      Legal Subvenção        Lucros Retidos     Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014  8.059   4.708   278   698   776  -  14.519
Capital integralizado -  1.952  - - - -  1.952
Absorção de prejuízos - -  (278) -  (776)  1.054   -
Prejuízo líquido do exercício - - - - -  (2.719)  (2.719)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  8.059   6.660  -  698  -  (1.665)  13.752
Dividendos pagos - - - - -  (377)  (377)
Reserva para investimento - -  156  - -  (156)  -
Lucro líquido do exercício - - - - -  3.112   3.112
Saldos em 31 de dezembro de 2016  8.059   6.660   156   698  -  914   16.487

Demonstrações dos Fluxos     2016       2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do período  3.112   (2.719)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) com o
 caixa líquido gerado (usado) nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  433   639
Perda na venda de tangíveis e intangíveis  (9)  2
Imposto de renda e Contribuição social  516   -
Provisão para riscos fiscais e trabalhistas  1   (292)
Provisão para obsolescência   (134)
Juros sobre Empréstimos  (683)  (1.460)
Juros sobre capital próprio  500   -
Diminuição (aumento) em ativos:
Contas a Receber-Terceiros  (2.171)  1.810
Contas a Receber-Partes Relacionadas  543   (663)
Estoques  177   265
Impostos recuperáveis  (140)  (468)
Outros Ativos  164   (172)
Aumento (redução) em passivos:/ Contas a pagar  (27)  91
Obrigações Sociais  (163)  (189)
Impostos a pagar  (313)  307
Tributos diferidos  (24)  127
Juros pagos-Partes Relacionadas  (96)  -
Juros pagos-Terceiros  (79)  (80)
Imposto de renda e contribuição social pagos -  (322)
Caixa líquido gerado (utilizado)
 atividades operacionais  1.741   (3.258)
Fluxos caixa atividades de investimento
Caixa restrito  1.184   109
Aquisição de ativos tangíveis e intangíveis  (3.411)  (1.224)
Alienação de propriedade,
 instalações e equipamentos  57   -
Caixa líquido usado nas atividades de investimento  (2.170)  (1.115)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos  (377)  (1.096)
Adicional pago em capital   1.432
Evolução dos empréstimos contraídos -  2.236
Novos empréstimos Intercompany  3.596   3.000
Pagamento dos empréstimos Intercompany  (700)  -
Pagamento de empréstimos-Terceiros  (519)  (640)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento  2.000   4.932
Aumento (redução) do caixa e equivalentes  1.571   559
Caixa e equivalentes no início do período  5.060   4.501
Caixa e equivalentes no final do período  6.631   5.060
    1.571   559

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras  2.993   1.298
Despesas financeiras  (1.959)  (1.464)
    1.034   (166)
(Prejuízo) / lucro antes do IRPJ e CSLL  3.628   (2.719)
Imposto de renda e contribuição social  (516)  -
(Prejuízo) / lucro líquido do exercício  3.112   (2.719)
(Prejuízo) / lucro por ação-básico e diluído  0,092   (0,081)

Demonstrações do Resultado Abrangente
    31.12.2016 31.12.2015
Lucro Líquido do Exercício  3.112   (2.719)
Lucro Abrangente do Exercício  3.112   (2.719)

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2017

DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL
Empresa efetuou a antecipação salarial (por conta da convenção 
coletiva) para todos os funcionários de 7%. Entretanto o reajuste 
da convenção coletiva foi de 6,5%. Como proceder com a diferença? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANTO TEMPO DE RECOLHIMENTO DEVERÁ TER O AUTÔNOMO 
PARA DAR ENTRADA AO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA, QUAL O 
TEMPO DE CARÊNCIA?

Informamos que o contribuinte individual tem carência de doze contribuições 
mensais no caso de auxílio-doença. Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.29.

REMUNERAÇÃO EM DOBRO NOS FERIADOS
Quando a jornada de trabalho de 12x36 coincidir com feriado é devido 
a hora extra referente ao trabalho no feriado? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DECLARAÇÃO DE TETO MÁXIMO DO INSS
Funcionário que possui múltiplos vínculos trabalhando em mais dois 
lugares, podemos aceitar uma declaração de teto máximo do INSS, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO DE EMPRESA, QUE FOI APOSENTADO POR INVALIDEZ, PODE 
RECEBER DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS?

Informamos que não há impedimento desde que fique demons-
trado contabilmente, que se trata de lucro, pois, caso contrário será 
tido pelo Auditor-fiscal como remuneração paga ou creditado ao 
empresário e com isso haverá a perda da aposentadoria por inva-
lidez. Base Legal – Art.201, §5º do Decreto nº3.048/99.

CUMPRIR COTA DE APRENDIZAGEM
Empresa ao contratar um Jovem aprendiz PCD pode cumprir a cota de 
aprendizagem e a de PCD ao mesmo tempo? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas desta Companhia a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 10/4/2017, às 11h, à Avenida 
São Gabriel, 333, 18º andar – Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, suas Notas Explicativas e do Relatório da 
Administração relativos ao exercício social findo em 31/12/16; (ii) Destinação do Resultado do Exercício; (iii) Correção Mone-
tária do Capital Social; (iv) Eleição da Diretoria para o período 2017-2020; (v) Aprovação da verba anual e global destinada a 
remuneração da Diretoria; e (vi) Outros assuntos de interesse social. SP, 24/03/17. A Diretoria. (30, 31/03/2017 e 01/04/2017)

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.

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

Crodity Software AS A Service S.A. - CNPJ/MF nº 23.983.474/0001-04 - NIRE nº 35300496060
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 03/01/2017

Data/Hora/Local: 03/01/2017 às 12hs, SP/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente-Borja Macias Zaldivar. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: a) Alteração das cláusulas da Administração. Artigo 10º-A companhia será administrada por 1 Diretoria composta de 2 membros acionistas ou não. Os membros dessa
diretoria serão eleitos por maioria de votos em assembléia geral, para exercer o mandato por 2 anos, podendo ser re-eleitos. §1º-Eleito Diretor Presidente-Borja Macias Zaldivar,
RNE nº V716356-Z CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 060.087.847-31, Diretor Operacional-Brunno Vodola Martins, RG 43.611.460-4 SSP/SP, CPF/MF 368.967.258-93. §2º-Os diretores
serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse, em livro apropriado, em até 30 dias contados da respectiva eleição. §3º-O prazo de gestão da diretoria
estender-se-á até a investidura de novos diretores eleitos. Em caso de vacância na Diretoria, será convocada Assembleia Geral, dentro de 20 dias, contados da ciência da vacância,
para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do diretor substituído. §4º-Os diretores estão dispensados expressamente da prestação de garantia da gestão. §5º-
A diretoria será composta por 2 membros, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor Operacional, ambos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral. Ambos os diretores
deverão ser residentes e domiciliados no país. §6º-Diretor Presidente, caberá determinar as diretrizes para as atividades da Companhia e supervisioná-las, incluindo a execução das
políticas econômico-financeiras e contábeis, bem como a implementação de resoluções e diretrizes. §7º-Diretor Operacional caberá decidir sobre a operacionalização das questões
tecnológicas da Companhia, conforme estabelecido pelos acionistas, devendo sempre se reportar à Assembleia Geral. Artigo 11-Diretor Presidente terá plenos poderes para administrar
e gerir os negócios da Companhia, de acordo com os termos previstos em lei, no Acordo de Acionistas e neste Estatuto Social e observado o disposto no Capítulo IV abaixo. Artigo
12-A representação da Diretoria, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios jurídicos, ou perante quaisquer repartições públicas ou autoridades
federais, estaduais ou municipais, bem como nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados pelo Diretor Presidente,
isoladamente. §único-Para a constituição de procuradores, bem como para a revogação dos mandatos, será necessária a assinatura do Diretor Presidente. Todas as procurações
devem especificar os poderes concedidos e ter prazo certo de duração de, no máximo, 1 ano, exceto no caso de mandato judicial ou para defesas em processos administrativos, cujo
prazo poderá ser por tempo indeterminado. Artigo 13-Não obstante o disposto no artigo 10 acima, o Diretor Presidente, isoladamente, ou por procurador com poderes específicos
poderá representar a Companhia nos seguintes atos: (a) Celebração de pedidos de compra para aquisição de material e para a contratação de serviços relacionados a projetos até
o valor de R$50.000,00; (b) Celebração de contratos relacionados à manutenção de edifícios até o valor de R$10.000,00; (c) Celebração de pedidos de compra com relação a despesas
gerais até o valor de R$ 20.000,00; (d) Celebração de contratos com clientes da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período de até 1 ano e cujo valor total seja inferior
a R$200.000,00; (e) Celebração de contratos com clientes da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período superior a 1 ano e cujo valor total seja inferior a R$100.000,00;
(f) Celebração de contratos com fornecedores da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período superior a 1 ano e cujo valor total seja inferior a R$150.000,00; (g) Despesas
e reembolsos para viagens internacionais até o valor de R$ 20.000,00 por pessoa, até o valor total de R$50.000,00 por mês; (h) Determinar o salário de empregados até o valor de
R$10.000,00 por mês; e; (i) Contratar e dispensar empregados da Companhia, desde que haja previsão no orçamento geral de salários. b) Consolidação do Estatuto Social, fazendo
constar as alterações aprovadas nesta assembleia. Encerramento: Nada mais. SP, 03/01/2017. Acionistas/Diretores: Borja Macias Zaldivar-Presidente, Brunno Vodola Martins-Diretor
Operacional, Hiran Amazonas Castello Branco, Vladispar Participações Ltda.,Vladimir de Figueiredo, Eduardo Scarpa. Mesa: Borja Macias Zaldivar-Presidente. Adriana Leal-OAB/SP
98.589. JUCESP nº 51.713/17-2 em 26/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral. Estatuto Social da Crodity Software AS A Service S.A. Capítulo I-Da Denominação,
Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º-Sob a denominação de Crodity Software AS A Service S.A., e o nome fantasia “Crodity” fica constituída uma S.A., do tipo fechada, que se
regerá pelos presentes estatutos e pelas disposições legais que forem aplicáveis. Artigo 2º-A companhia tem sede, Rua Jaboatão, 48, Casa Verde, SP/SP, CEP 02516-010, onde
tem foro, podendo, entretanto, abrir filiais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, onde for de seu interesse, e a juízo exclusivo da
Diretoria. Artigo 3º-Constitui objeto da companhia a prestação de serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (software) customizáveis (CNAE 6202-
3/00) e prestação de serviços de desenvolvimento e licencia-mento de programas de computador (software) não customizáveis (CNAE 6203-1/00). Artigo 4º-A duração da companhia
será por tempo indeterminado, cabendo à assembleia geral alterar sua constituição, modificar sua finalidade, ou promover sua dissolução legal. Artigo 5º-A companhia poderá participar
de outras sociedades comerciais ou industriais, como sócia ou acionista. Capítulo II-Do Capital e das Ações. Artigo 6º-O capital social subscrito e parcialmente integralizado é de
R$16.660,00, dividido em 15.660 ações ordinárias nominativas sem valor nominal e 1.000 ações preferenciais no valor de R$1,00  cada uma, sendo que a integralização se dará da
seguinte forma: a) 333 ações integralizadas em dinheiro, a cada mês, a partir da presente data, até o mês de março/2017, totalizando 1.998 ações, e; b) 4.662 ações que serão
integralizadas em dinheiro, até 30/06/2017. Acionistas: Eduardo Scarpa. Ações: 6.660. Percentual-%: 40,00. Acionistas: Borja Macias Zaldivar. Ações: 5.165. Percentual-%:
31,00. Acionistas: Brunno Vodola Martins. Ações: 2.116. Percentual-%: 13,30. Acionistas: Tesouraria. Ações: 1.420. Percentual-%: 7,90. Acionistas: Hiran Amazonas Castello
Branco. Ações: 866. Percentual-%: 5,20. Acionistas: Vladispar Participações Ltda. Ações: 433. Percentual-%: 2,60. Totais: Ações: 16.660. Percentual-%: 100,00. Artigo 7º-
Cada ação ordinária dará direito a 1 voto nas deliberações sociais. Artigo 8º-As ações preferenciais de emissão da Companhia têm valor nominal de R$1,00 cada e não gozam do
direito de voto, do direito de prioridade na distribuição de dividendos, ou quaisquer outros direitos, mas exclusivamente do direito específico de prioridade no reembolso de capital, sem
prêmio, ressalvado o disposto os artigos 109 e 111 da Lei 6.404/76. Artigo 9º-Após a integralização pelo novo sócio, a porção do preço de emissão que exceder o aumento de capital
de R$ 6.660,00, será classificada como reserva de capital, de acordo com o artigo 182, §1º da Lei 6.404/76. Capítulo III-Da Administração da Companhia. Artigo 10º-A companhia
será administrada por 1 Diretoria composta de 2 membros acionistas ou não. Os membros dessa diretoria serão eleitos por maioria de votos em assembléia geral, para exercer o mandato
por 2 anos, podendo ser re-eleitos.§1º-Eleito Diretor Presidente-Borja Macias Zaldivar, acima qualificado e Diretor Operacional, Brunno Vodola Martins, acima qualificado. §2º-Os
diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse, em livro apropriado, em até 30 dias contados da respectiva eleição. §3º-O prazo de gestão da diretoria
estender-se-á até a investidura de novos diretores eleitos. Em caso de vacância na Diretoria, será convocada Assembléia Geral, dentro de 20 dias, contados da ciência da vacância,
para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do diretor substituído. §4º-Os diretores estão dispensados expressamente da prestação de garantia da gestão. §5º-
A diretoria será composta por 2 membros, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor Operacional, ambos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral. Ambos os diretores
deverão ser residentes e domiciliados no país. §6º-Ao Presidente, caberá determinar as diretrizes para as atividades da Companhia e supervisioná-las, incluindo a execução das políticas
econômico-financeiras e contábeis, bem como a implementação de resoluções e diretrizes. §7º-Ao Diretor Operacional caberá decidir sobre a operacionalização das questões
tecnológicas da Companhia, conforme estabelecido pelos acionistas da Companhia, devendo sempre se reportar à Assembleia Geral. Artigo 11-Diretor Presidente terá plenos poderes
para administrar e gerir os negócios da Companhia, de acordo com os termos previstos em lei, no Acordo de Acionistas da Companhia e neste Estatuto Social e observado o disposto
no Capítulo IV abaixo. Artigo 12-A representação da Diretoria, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios jurídicos, ou perante quaisquer repartições
públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados
pelo Diretor Presidente, isoladamente. §único-Para a constituição de procuradores, bem como para a revogação dos mandatos, será necessária a assinatura do Presidente. Todas
as procurações devem especificar os poderes concedidos e ter prazo certo de duração de, no máximo, 1 ano, exceto no caso de mandato judicial ou para defesas em processos
administrativos, cujo prazo poderá ser por tempo indeterminado. Artigo 13-Não obstante o disposto no artigo 10 acima, o Presidente, isoladamente, ou por procurador com poderes
específicos poderá representar a Companhia nos seguintes atos: (a) Celebração de pedidos de compra para aquisição de material e para a contratação de serviços relacionados a projetos
até o valor de R$50.000,00; (b) Celebração de contratos relacionados à manutenção de edifícios até o valor de R$10.000,00); (c) Celebração de pedidos de compra com relação a despesas
gerais até o valor de R$20.000,00; (d) Celebração de contratos com clientes da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período de até 1 ano e cujo valor total seja inferior a
R$200.000,00; (e) Celebração de contratos com clientes da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período superior a 1 ano e cujo valor total seja inferior a R$100.000,00; (f)
Celebração de contratos com fornecedores da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período superior a 1 ano e cujo valor total seja inferior a R$150.000,00; (g) Aprovar despesas
e reembolsos para viagens internacionais até o valor de R$20.000,00 por pessoa, até o valor total de R$50.000,00 por mês; (h) Determinar o salário de empregados até o valor de
R$10.000,00 por mês; e; (i) Contratar e dispensar empregados, desde que haja previsão no orçamento geral de salários. Capítulo IV-Da Assembleia Geral. Artigo 14-A AGO reunir-
se-á, AGO, dentro dos 4 primeiros meses subseqüentes ao término do exercício social para os fins previstos em lei e, AGE sempre que os interesses sociais assim o exigirem. §1º-As Assembleias
Gerais serão convocadas a qualquer tempo pela Diretoria, por meio de notificação escrita e comprovadamente enviada aos acionistas, acompanhada de todos e quaisquer documentos
que devam ser analisados ou aprovados na Assembleia Geral, sem prejuízo das demais formalidades prevista na Lei  6.404/76, sempre que necessário. §2º-Independentemente das
formalidades referentes à convocação de Assembleias Gerais previstas no §1º acima, será regular a Assembleia Geral a que comparecerem os acionistas representando a totalidade do
capital social. §3º-A Assembleia Geral será presidida por 1 dos membros da Diretoria, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral escolher 1 dos presentes para secretariá-lo. Artigo 15-
Sem prejuízo das deliberações sociais previstas na legislação em vigor ou em outras disposições deste estatuto social, as seguintes matérias deverão ser previamente deliberadas por
acionistas representando 80% do capital social votante, em Assembleia Geral: (a) Aumento ou redução do capital social, salvo quando em virtude de exigência legal; (b) Modificações na
estrutura administrativa, incluindo, sem limitação, qualquer modificação na forma de representação da Companhia e nos quóruns para aprovações societárias, salvo quando em virtude
de exigência legal; (c) Emissão de ações ordinárias ou preferenciais pela Companhia, bem como emissão de debêntures ou bônus de subscrição, salvo quando tal emissão já houver sido
aprovada em virtude da aprovação de planos de opção de compra de ações ou similares; (d) Participação da Companhia em grupo de sociedades, em conformidade com o artigo 265
da Lei 6.404/76 ou em consórcio, de acordo com o artigo 278 da Lei 6.404/76, bem como qualquer opção de fusão, reorganização, consolidação, aquisição ou cisão envolvendo a
Companhia ou outras operações com efeitos semelhantes; (e) Dissolução, liquidação ou autorização para que os Diretores declarem insolvência (incluindo reestruturação judicial e/ou
medidas similares) ou falências da Companhia ou medidas similares por-ou-envolvendo a Companhia; (f) Operações ou aditamentos a operações com partes relacionadas da Companhia,
envolvendo valores acima de R$500.000,00 em 1 mesmo exercício social; (g) Qualquer modificação à política de distribuição de dividendos da Companhia; (h) Compra, venda ou transferência
(incluindo a criação de ônus ou gravames sobre) participações societárias (ou direitos contratuais semelhantes) de qualquer sociedade ou a constituição de novas sociedades pela
Companhia; (i) Celebração de acordos ou contratos de “joint venture”, sociedade, parceria ou associação com qualquer pessoa física ou jurídica; (j) Celebração pela Companhia de qualquer
operação que envolva a tomada de empréstimos, financiamentos ou similares pela Companhia, em valores que, somados, elevem o endivi-damento total da Companhia acima de seu EBITDA,
calculado com base nas demonstrações financeiras da Companhia no último exercício social; e; (k) Encerramento de qualquer das atividades da Companhia. Capítulo V-Do Conselho Fiscal.
Artigo 16-O Conselho Fiscal, que não terá o caráter de permanente, somente será instalado quando por solicitação de acionista na forma da lei e será composto por 3 membros efetivos
e 3 membros suplentes, acionistas ou não, eleitos por Assembleia Geral em que for requerido o seu funcionamento. §1º-Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício de suas
funções, terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger. §2º-As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas em livro
próprio. Capítulo VI-Exercício Social e Lucros. Artigo 17-O exercício social coincidirá com o ano civil, terminando a 31/12 de cada ano. Artigo 18-Ao fim de cada exercício social, a Diretoria
deverá elaborar 1 balanço patrimonial as demais demonstrações financeiras exigidas por lei, que compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Artigo 19-Serão
deduzidos do resultado apurado em cada exercício, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda. O prejuízo do exercício,
se houver, será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 20-Do lucro líquido do exercício definido no artigo
191 da Lei 6.404/76, serão destinados 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social, tendo o saldo a destinação que vier a ser dada pela Assembleia
Geral. §único-A constituição da reserva legal será dispensada no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o §1º do artigo 182
da Lei 6.404/76, exceder a 30% do capital social. Artigo 21-A Assembleia Geral poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais em prazos
menores, e aprovar a distribuição de dividendos com base em períodos menores, e ainda aprovar a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados. §único-Os dividendos atribuídos
na forma do caput deste artigo poderão ser imputados como antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo VII-Da Liquidação. Artigo 22-A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma de liquidação e elegerá o liquidante. Capítulo VIII-Disposições Gerais. Artigo 23-Os dividendos não
recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Artigo
24-Os casos omissos no presente estatuto social se-rão dirimidos pela legislação e regulamentação vigentes. Artigo 25-Todas as disposições constantes deste estatuto social estão
sujeitas ao disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Artigo 26-O 1º ano social começará na data do arquivamento destes estatutos na JUCESP retroagindo
à data de constituição da firma que ora se transforma em S.A. (fechada), continuando sua escrituração nos mesmos livros, abrangendo o 1º exercício as operações realizadas no corrente
ano até 31/12/2016. Artigo 27-Os casos omissos serão regulados pela Lei 6.404/76, e legislação posterior. Finda a leitura dos estatutos, disse o Presidente que estavam aprovadas
por unanimidade todas as propostas, as deliberações tomadas. Cumpridas, como tinham sido todas as formalidades da lei, declarou o Presidente definitivamente transformada a firma Ltda.
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COMPANHIA INICIADORA PREDIAL
CNPJ Nº. 60.583.507/0001-47

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos 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
Ativo Circulante
Disponibilidades 590.240,97 334.219,09
Aplicações Financeiras 4.390.180,34 6.634.121,31
Contas à Receber 75.358,87 69.178,35
Devedores Diversos 503.650,04 4.806.272,92
Depósitos Judiciais 258.481,49 258.481,49
Despesas Antecipadas 4.147,60 3.681,42
Total do Ativo Circulante 5.822.059,31 12.105.954,58
Ativo Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 6.907.246,01 6.614.902,60
Imóveis 6.892.960,80 6.600.617,39
Impostos à Recuperar 14.285,21 14.285,21
Investimentos 466.097,53 460.658,28
Participação no Capital de Outras Sociedades 170.000,00 170.100,00
Outros Investimentos 296.097,53 290.558,28
Imobilizado 1.724.399,76 1.646.076,43
Móveis e Utensílios, Máquinas e Acessórias 88.945,45 85.718,45
Veículos 7.021.960,08 6.926.385,54
Outras Imobilizações 247.472,56 226.927,87
( - ) Depreciações Acumuladas (5.633.978,33) (5.592.955,43)
Total do Ativo Não Circulante 9.097.743,30 8.721.637,31
Total do Ativo 14.919.802,61 20.827.591,89

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2016     31.12.2015
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas 23.560,78 28.158,83
Impostos à Pagar 269.168,79 254.791,01
Dividendos à Pagar 27.304,63 23.568,39
Contas à Pagar 493.032,04 553.918,87
Provisão para Contribuição Social 61.245,98 74.333,29
Provisão para Imposto de Renda 158.931,70 150.724,90
Total do Passivo Circulante 1.033.243,92 1.085.495,29
Passivo Não Circulante
Contas à Pagar 176.867,69 176.867,69
Total do Passivo Não Circulante 176.867,69 176.867,69
Patrimônio Líquido
Capital Social 4.134.773,52 4.134.773,52
Reservas de Capital 148.058,05 148.058,05
Reserva Legal 1.397.837,49 1.397.837,49
Reservas de Lucros 8.029.021,94 13.884.559,85
Total do Patrimônio Líquido 13.709.691,00 19.565.228,91

Total do Passivo 14.919.802,61 20.827.591,89

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

     31.12.2016      31.12.2015
Receita Operacional Bruta 6.970.994,45 5.871.788,53
Receitas de Locação de Imóveis 6.970.994,45 5.871.788,53
Despesas (Receitas) Operacionais (1.096.345,86) (1.577.871,91)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (855.379,92) (836.140,35)
Despesas Financeiras (312,42) (2,29)
Despesas Tributárias (291.457,01) (254.426,35)
Despesas Imobiliárias (158.585,57) (512.351,27)
Outras Despesas Administrativas (968.080,26) (1.042.761,17)
Despesas Patrimoniais (41.022,90) (35.941,59)
Outras Despesas (2.437,95) (59,04)
Receitas Financeiras 1.220.930,17 1.050.010,48
Receitas Diversas - 53.799,67
Resultado Antes dos
  Impostos e Contribuições 5.874.648,59 4.293.916,62
Provisão para Contribuição Social (312.422,49) (266.633,08)
Provisão para Imposto de Renda (843.840,24) (716.647,46)
Saldo à Disposição da Diretoria 4.718.385,86 3.310.636,08

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 4.759.408,76 3.346.577,67
Lucro Líquido do Exercício 4.718.385,86 3.310.636,08
Depreciações 41.022,90 35.941,59
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (3.878.847,29) 1.398.461,56
Contas à Receber 6.180,52 (16.672,84)
Devedores Diversos (4.302.622,88) -
Despesas Antecipadas 466,18 607,42
Imóveis 292.343,41 142.685,48
Impostos à Compensar - (325,35)
Acréscimo de Investimentos 5.439,25 4.577,55
Acréscimo do Imobilizado 119.346,23 1.267.589,30
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 10.626.175,14 1.252.559,72
Contribuições e Encargos à Recolher 4.598,05 (2.587,48)
Impostos à Pagar (14.377,78) 5.963,27
Dividendos à Pagar (3.736,24) -
Contas à Pagar 60.886,83 (42.339,47)
Contribuição Social sobre Lucro 13.087,31 (12.326,27)
Imposto de Renda (8.206,80) 3.849,67
Dividendos Pagos 10.573.923,77 1.300.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (1.987.919,09) 695.556,39
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 6.968.340,40 6.272.784,01
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 4.980.421,31 6.968.340,40
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (1.987.919,09) 695.556,39

sobre o 4º trimestre de 2016 e serão recolhidas nos devidos prazos. As re-
ceitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. A con-
tribuição social sobre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita
ajustada, e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a
receita ajustada acrescida do adicional de 10% sobre o excedente em cada
trimestre, conforme previsto na Legislação. O regime tributário adotado pela
empresa no ano calendário de 2016, foi o de lucro presumido. O capital social
totalmente subscrito e integralizado, está representado por 3.178 ações or-
dinárias, sem valor nominal. Foi distribuído aos acionistas no ano de 2016,
dividendos no valor de R$10.573.923,77. O lucro líquido apurado em 31 de
dezembro de 2016, fica à disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes
de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário disponí-
vel na sociedade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de
curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 590.240,97; Aplicações
financeiras de curto prazo = 4.390.180,34; Caixa e equivalentes de caixa =
4.980.421,31. São Paulo, 18 de janeiro de 2017

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2016, foram preparadas de acôrdo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais 3 - Principais Práticas Contá-
beis - As aplicações financeiras estão representadas por aplicações de
curto prazo, registradas ao custo de aquisição. Na conta devedores diversos
estão registrados os valores à receber de terceiros. Os depósitos judiciais
estão em garantia de processos de IPTU sobre imóveis. Os imóveis
contabilizados no ativo não circulante, estão lançados pelo seu custo de
aquisição. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, e a depreci-
ação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil-econômica dos bens, e reconhecida no resultado do
exercício. O contas à pagar, são as obrigações assumidas com terceiros,
cujos pagamentos serão efetuados no próximo exercício. As provisões para
a contribuição social sobre o lucro e para o imposto de renda são devidas

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas Reserva Reservas
Patrimônio Líquido            Social       de Capital             Legal           de Lucros                Totais
Saldo em 31.12.2014 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 11.873.923,77 17.554.592,83
Dividendos Distribuídos - - - (1.300.000,00) (1.300.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 3.310.636,08 3.310.636,08
Saldo em 31.12.2015 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 13.884.559,85 19.565.228,91
Dividendos Distribuídos - - - (10.573.923,77) (10.573.923,77)
Lucro Líquido do Exercício - - - 4.718.385,86 4.718.385,86
Saldo em 31.12.2016 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 8.029.021,94 13.709.691,00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016

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

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 18.145.784/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL  ENCERRADO EM  (Valores em R$ Mil)
ATIVO N E   31/12/16   31/12/15
CIRCULANTE        2.213        2.575
Disponibilidades 3.g 838 1.241
TVM e Instrum. Financ. Deriv. (90 dias)   4.a        1.041           897
Carteira própria  1.041  897

TVM e Instrum. Financ. Derivativos   4.a           301           427
Carteira própria  301  427

Outros Créditos              9              8
Diversos 9 8

OUTROS VALORES E BENS            24              2
Despesas antecipadas 24 2

NÃO CIRCULANTE            22            26
Imobilizado de uso            22            26
Outras imobilizações de uso 31 31
(Depreciações acumuladas) (9) (5)

TOTAL DO ATIVO 2.235  2.601

PASSIVO N E   31/12/16   31/12/15
CIRCULANTE            67           160
Outras Obrigações            67           160

Carteira de câmbio 5. 1 -
Fiscais e previdenciárias 5. 35 149
Diversas 31 11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO        2.168        2.441
Capital:  6.a        1.950        1.500

De Domiciliados no país 1.950 1.500
Reservas de lucros  6.b 218 941
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.235 2.601

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  2ºSem/16   31/12/16   31/12/15
Receitas de Interm. Financeira          461          863       1.196
Resultado de operações com TVM  53  141  157
Resultado de operações de câmbio  408  722  1.039
Resultado Bruto da Interm. Financ. 461 863 1.196
Outras Receitas/Desp. Operacionais         (331)         (653)         (580)
Receitas de prestação de serviços  32  66  68
Despesas de pessoal (129) (274) (220)
Outras despesas administrativas (205) (392) (353)
Despesas tributárias (27) (51) (66)
Outras despesas operacionais (2) (2) (9)
Resultado Operacional  130  210  616
Resultado Antes da Tributação

sobre o Lucro e Participações  130  210  616
Imposto de Renda e Contrib. Social (15) (45) (170)

Provisão para imposto de renda (6) (19) (97)
Provisão para contribuição social (9) (26) (73)

Lucro líquido (prejuízo) do Período  115  165  446
Juros de capital próprio (88) (88) (136)
Nº de cotas.............................: 1.950.000 1.950.000  1.500.000
Lucro/(prej.) por mil cotas..............R$ 59,19 84,67 297,55
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Período          115          165         446
Resultado Abrangente Total          115          165         446

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reservas Luc/Prej.

Eventos                               . Realiz. Espec/luc.   Acumul.       Total
Saldos Início Per. em 01/07/16   1.500 941 50 2.491
Reversão de reservas (800) 800 -
Dividendos intermediários (800) (800)
Aumento de capital 450 - - 450
Lucro líquido (prej.) do período 115  115
Destinações:           -            77        (165)        (88)
Juros capital próprio (88) (88)
Reserva especial de lucros 77 (77) -
Saldos Fim Per. em 31/12/16  1.950 218  -  2.168
Mutações do Período:  450 (723) (50) (323)
Saldos Início Per. em 01/01/16 1.500 941 - 2.441
Reversão de reservas (800) 800 -
Dividendos intermediários - (800) (800)
Aumento de capital 450 - - 450
Lucro líquido (prej.) do período 165 165
Destinações:           -            77        (165)        (88)
Juros capital próprio (88) (88)
Reserva especial de lucros 77 (77) -
Saldos Fim Per. em 31/12/16 1.950 218 - 2.168
Mutações do Período: 450 (723) - (273)
Saldos Início Per. em 01/01/15 1.500 631 - 2.131
Lucro líquido (prej.) do período 446 446
Destinações:           -          310        (446)       (136)
Juros capital próprio (136) (136)
Reserva especial de lucros 310 (310) -
Saldos Fim Per. em 31/12/15 1.500 941 - 2.441
Mutações do Período: - 310 - 310

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das ativ. operacionais 2º Sem/16  31/12/16  31/12/15
Lucro líquido (prej.) do sem./exercício 115 165 446
Depreciações e amortizações 2 4 4
Provisão de impostos no resultado            15           45         170

         132         214         620
Variação de Ativos e Obrigações          670         (35)         55
(Aumento) redução TVM inst. Financ. Deriv.  655  126  335
(Aumento) redução de outros créditos  32 (1) (7)
(Aum.) redução de outros valores bens (10) (22) (2)
Aumento (redução) em outras obrigações             (7)       (138)       (271)
Caixa líquido proven. das ativ. operac.          802         179         675
Fluxos de caixa das ativ. de investim.
Inversões em: Imobilizado de uso - - (10)
Caixa líquido usado nas ativid. de invest. - - (10)
Fluxos de caixa das ativid. de financ.
Recebimento pela integralização de capital 450 450 -
Pagamento de juros de capital próprio (88) (88) (136)
Dividendos/Lucros pagos/Propostos (800) (800) -
Caixa líquido usado nas ativ. de financ.  (438) (438) (136)
Aum. líquido de caixa e equiv. caixa          364       (259)        529
Caixa e equiv. de caixa início do período 1.515 2.138 1.609
Caixa e equiv. de caixa fim do período 1.879 1.879 2.138

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (R$ Mil)

1. Contexto Operacional. A "Numatur Corretora de Câmbio Ltda." foi cons-
tituída em 20 de maio de 2013, e tem por objeto social a prática de opera-
ções no mercado de câmbio, tendo iniciado suas atividades em 24 de junho
de 2013. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstra-
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora-
das 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. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras
e sua divulgação a terceiros, foi dada pela Diretoria da Corretora em 31 de
janeiro de 2017. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apura-
ção de resultado. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
competência. Os rendimentos e as despesas de natureza financeira são
calculados com base no método exponencial, observando-se o critério "pro
rata" dia. b) Estimativas contábeis. Na preparação das demonstrações, fo-
ram 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 a subjetividade inerentes ao processo de
sua determinação. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo me-
nos semestralmente. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo pra-
zo. São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicável,
as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do
balanço. d) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Deriva-
tivos. Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os
títulos possuídos pela Entidade, estão classificados como "Disponíveis
para Venda". Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados na
categoria "disponíveis para venda" são contabilizados em contrapartida à

conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários e na
venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respec-
tivas contas de resultado do período. e) Passivos circulantes e exigíveis a
longo prazo. Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: São
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambi-
ais incorridas até a data dos balanços. 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, acrescida 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 deter-
minados pela legislação fiscal. Em 21 de maio de 2015, foi publicada a Me-
dida Provisória 675/2015, que alterou a alíquota da Contribuição Social so-
bre o Lucro Liquido (CSLL) das Instituições Financeiras de 15% para 20%,
com eficácia a partir de 01 de setembro de 2015, convertida pela Lei 13.169
de 6 de outubro de 2015. g) Caixa e Equivalentes de Caixa. Caixa e equiva-
lentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional
e estrangeiras, e aplicações cujo vencimento das operações na data de
efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insigni-
ficante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

 31/12/16  31/12/15
Disponibilidades         838      1.241

Caixa 32  42
Depósitos Bancários 646  469
Disponibilidades em moedas estrangeiras 160 730

Títulos e valores mobiliários      1.041         897
Certificado de Depósito Bancário 1.041  897

Total Caixa e equivalentes de caixa      1.879      2.138
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. a)
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os títulos e valores mobiliários classi-
ficados como disponíveis para venda, estão comparados entre o valor de
custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimentos estava assim
representado:                                                            31/12/2016

Sem Até 3 meses Acima
Carteira Própria Vencim. 3 meses  a 1 ano de 1 ano Mercado   Custo
Certificado de
  Depósito Bancário  301  1.041 -  -  1.342  1.342
Total       301      1.041           -            -     1.342   1.342
Carteira Própria                                                            31/12/2015
Certificado de
  Depósito Bancário -  897 - -  897  897
Cotas de fundos de
 Investimento  427 - - -  427  427
Total        427        897           -            -     1.324   1.324
b) Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Corretora não possuía operações

próprias de instrumentos financeiros derivativos. 5. Composição de saldos
relevantes.
Passivo Circulante  31/12/16  31/12/15

Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias          35         149

Provisão p/impostos e contrib. s/lucros 5 118
Impostos e contribuições a recolher 30 31

Diversas          31           11
Provisão p/pagtos. a efetuar 31 11

6. Patrimônio Líquido. a) Capital Social. O capital social é de R$ 1.950 (R$
1.500 em 2015), dividido em 1.950.000 cotas (1.500.000 em 2015), total-
mente integralizado na data do balanço por cotistas domiciliados no país.
Em 27 de setembro de 2016 foi deliberado o aumento do capital social de R$
1.500 para R$ 1.950, mediante a emissão de 450.000 novas cotas no mon-
tante de R$ 450. b) Reservas de Lucros. No exercício encerrado em 31/12/
2016 foi destinado o saldo de lucros acumulados para reservas especiais
de lucros no montante de R$ 77 (R$ 310 em 2015). 7. Juros sobre Capital
Próprio. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram pagos
juros sobre capital próprio no montante de R$ 88 (R$ 136 em 2015), confor-
me faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 8. Prevenção à Lavagem de Di-
nheiro. Em cumprimento à legislação específica e às melhores práticas
para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódicas e extraordinárias
em todos os setores, em especial, no Cadastro; esses procedimentos e
medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão de riscos e con-
troles internos. 9. Transações com partes Relacionadas. Remuneração do
pessoal chave da administração: A remuneração total do pessoal chave da
administração para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de
R$ 30 (R$ 24 em 2015), a qual é considerada benefício de curto prazo. 10.
Contingências. As declarações de renda dos últimos cinco exercícios es-
tão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades fiscais. Outros impos-
tos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos ór-
gãos competentes por períodos variáveis de tempo. 11. 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 ge-
renciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimen-
tos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição de
forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela
instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e servi-
ços oferecidos a seus clientes. 12. Risco Operacional. Foram desenvolvi-
das ações visando à implementação da 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 operacio-
nal, os procedimentos de documentação e armazenamento de informações,
os relatórios de gerenciamento do risco operacional e o processo de divul-
gação das informações. 13. Risco de Mercado. O gerenciamento de risco
de mercado é efetuado de forma centralizada, por área administrativa que
mantém independência com relação à mesa de operações. A Instituição
encontra-se apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464/07 que
trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos esta-
belecidos. 14. Ouvidoria. O componente organizacional encontra-se em
funcionamento e sua estrutura atende às disposições estabelecidas por
meio da Resolução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.
          JOSÉ AUGUSTO GOMES DE FREITAS  -  Diretor

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

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da Numatur Corretora de Câmbio Ltda.
São Paulo, SP. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da
Numatur Corretora de Câmbio Ltda. ("Numatur") que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, bem
como, as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos
assuntos comentados no parágrafo "base para opinião", as demonstrações
contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explica-
tivas da Administração, que as acompanham, representam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Numatur Corretora de Câmbio Ltda. ("Numatur"), em 31 de dezembro de
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
2º. Semestre e exercício findos naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições financeiras autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para Opinião. Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção intitulada: "Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em
relação a "Numatur", de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações financeiras. A Administração da
"Numatur" é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários

para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade da "Numatur" continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a Administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da "Numatur" são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissi-
onal ao longo da auditoria. Além disso: i) Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. ii) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circuns-

tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Corretora. iii) Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela Administração. iv) Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerte-
za relevante em relação a eventos ou circunstâncias que possa levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da "Numatur". Se concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não
mais manter-se em continuidade operacional. v) Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. vi) Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunica-
mos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar
consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações fi-
nanceiras do exercício corrente. Descrevemos esses assuntos em nosso
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divul-
gação pública de um assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deveria ser comunicado em nosso
relatório, porque as consequências adversas de tal comunicação poderiam,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação
para o interesse público. São Paulo, 22 de março de 2017.

PBR AUDITORES INDEPENDENTES SS - CRC 2SP 032.357/O-7
Flávio Vellani da Silva - Contador CRC 1 SP 257.718/O-2
Welington Vieira Araújo - Contador CRC 1 SP 136.741/O-6

Lei deve dar 
segurança 
jurídica a 
pequeno 
empreendedor

O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, reafi rmou 
ontem (29) a necessidade de o 
Brasil contar com uma legisla-
ção trabalhista que dê seguran-
ça jurídica a trabalhadores e a 
pequenos empreendedores, em 
especial neste momento no qual 
quase 13 milhões de pessoas 
estão desempregadas.

“Dos 39 milhões de empregos 
formais existentes no Brasil, 
85% são micro e pequenos 
empresários. Às vezes, são mi-
cro e pequenas empresas que 
geram cinco empregos. É um 
pequeno empreendedor que 
paga aluguel, não tem nem casa 
para morar, seus fi lhos estudam 
em escola pública, mas estão 
gerando emprego”. O ministro 
participou de audiência na Co-
missão de Trabalho da Câmara. 
Ele veio falar sobre assuntos 
da pasta, mas principalmente 
da reforma trabalhista que 
está sendo analisada por uma 
comissão especial da Casa. 

Segundo Nogueira, a propos-
ta encaminhada pelo governo 
foi elaborada depois de uma 
peregrinação pelo Brasil e 
reuniões com sindicatos, con-
federações de trabalhadores e 
centrais sindicais. O ministro 
também enfatizou que a pro-
posta não vai ameaçar direitos 
consolidados como jornada de 
trabalho, descanso remune-
rado, férias, décimo-terceiro, 
vale-transporte e vale-refeição. 
O fato de o projeto prever que 
convenções e acordos coletivos 
tenham força de lei, na avaliação 
do ministro, igualmente trará 
segurança. 

“O que está legislado está 
consolidado. O que estamos 
permitindo é que, por meio da 
convenção coletiva, o trabalha-
dor possa escolher a forma mais 
vantajosa para ele usufruir de 
seus direitos”, explicou. Como 
exemplo, ele disse que o acordo 
pode permitir jornada de 12 
horas com folga de 36 horas 
(Ag.Câmara).

Cresceu o 
faturamento 
do setor de 
máquinas e 
equipamentos

O faturamento do setor de 
máquinas e equipamentos 
somou R$ 4,86 bilhões de 
receita líquida em fevereiro, 
o que signifi cou crescimento 
de 14,5% na comparação com 
janeiro, informou ontem (29) a 
Associação Brasileira de Máqui-
nas e Equipamentos (Abimaq). 
Na comparação com fevereiro 
do ano passado, no entanto, o 
faturamento do setor registrou 
queda de 17%.

As exportações do setor em 
fevereiro somaram US$ 607,2 
milhões, aumento de 36,2% em 
relação a janeiro e resultado 
4,2% superior ao do mesmo mês 
do ano passado. As importações 
caíram 21,1% em relação a ja-
neiro e 14% na comparação com 
fevereiro de 2016, alcançando 
US$ 887,7 milhões. Com isso, o 
saldo da balança comercial fi cou 
negativo em US$ 280,4 milhões, 
recuo de 37,5% ante o mesmo 
período do ano passado e de 
58,7% em relação a janeiro.

Quanto ao número de pessoas 
ocupadas no setor em fevereiro, 
não houve alteração em relação 
a janeiro, segundo a Abimaq, 
com 292,6 mil trabalhadores 
nos dois meses. Na comparação 
com fevereiro do ano passado, 
no entanto, houve redução de 
18,3 mil postos de trabalho, 
queda de 5,9% (ABr).

Ministro do Trabalho,

Ronaldo Nogueira.

Lucio Bernardo/Ag.Câmara
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 ANS Nº 41.449-2

Relatório da Administração
Senhores Sócios: Nos termos das disposições legais e contratuais, a administração da LIFE 
EMPRESARIAL SAÚDE LTDA. submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Contábeis individuais da Entidade, acompanhadas do Relatório dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2016. a) Política de 
destinação de lucros: A Entidade tem como política a retenção de seus lucros ao fi nal do exercício, 
com o objetivo de fortalecer o seu negócio e a necessidade contínua de investimentos. b) Negócios 
sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram infl uência na “performance” da 
entidade e/ou no resultado do exercício: Atuando em nível nacional, nossa operação consiste em 
oferecer ao mercado de plano de saúde, produtos coletivos, tendo ao fi nal deste exercício alcançado 
a marca de 61 mil benefi ciários (63 mil benefi ciários em 2015), uma redução da carteira de 3,17% no 
ano. A Entidade apurou no ano de 2016 um lucro líquido de R$ 4.406 mil (lucro líquido de R$ 24.579 
mil em 2015). Este resultado ocorreu devido ao aumento da sinistralidade e ao resultado negativo em 

investimentos em empresas controladas que contribuíram para a diminuição dos lucros, conforme se 
observa na comparação a seguir:
Item  2016 2015 Variação
Contraprestações Líquidas ............................  172.586.085,99 167.789.572,78 2,86%
Eventos Indenizáveis .....................................  123.207.667,31 98.763.741,60 24,75%
Lucro Bruto ....................................................  47.201.692,20 64.698.146,60 (27,04%)
Despesas Administrativas .............................  23.007.151,79 29.262.096,63 (21,37%)
Lucro Líquido .................................................  4.405.638,09 24.578.689,61 (82,07%)
A Entidade encerrou o ano de 2016 com Lucros Acumulados no montante de R$ 57.447 mil (R$ 53.041 
mil em 2015), já com absorção dos prejuízos. c) Perspectivas e planos da administração para o 
exercício seguinte: Nossa expectativa para 2017 é a de manter nossa carteira de benefi ciários no 
mesmo nível de 2016, bem como manter o controle da sinistralidade dentro de 75%, com medidas 

que já iniciamos durante o ano de 2015 e 2016, tais como os programas de promoção e prevenção
e abertura de rede assistencial própria. d) Descrição dos principais investimentos realizados,
objetivo, montantes e origens dos recursos alocados: Nossa operadora vem investindo em rede
assistencial própria, “Rede Moriah Saúde Ltda”, que é constituída de um “hospital” de ponta para
atendimentos de alta complexidade, onde o mesmo teve suas atividades iniciadas em 07/04/2015.
Outros investimentos estão previstos para o ano de 2017, para que a unidade possa atender em sua
totalidade, gerando benefícios a entidade controladora. O objetivo principal para constituição da
rede assistencial própria é proporcionar aos nossos benefi ciários um atendimento à saúde de melhor
qualidade e também a redução dos custos assistenciais. A Administração agradece aos Senhores
Sócios, Clientes e Fornecedores, pela confi ança que depositaram na Entidade e especialmente aos seus
colaboradores pela dedicação durante todo o ano de 2016.

São Paulo, 24 de março de 2017.

Ilmos. Srs. Diretores e Sócios da Life Empresarial Saúde Ltda. - São Paulo – SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da LIFE EMPRESARIAL SAÚDE LTDA., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da LIFE 
EMPRESARIAL SAÚDE LTDA. 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 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas 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 entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste 
relatório, que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 

no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração obtido 
antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
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 contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos
da entidade. • 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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis 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 entidade a não mais se
manter em continuidade operacional. 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.

Belo Horizonte, 24 de março de 2017.

Grunitzky - Auditores Independentes S/S
 CRC-PR Nº 4552/O-5 S/SP

Ricardo Luiz Martins - Contador CRC-RS Nº 036.460/O-8 T/PR S/SP

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 (Valores expressos em Reais)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Eunice Harue Higuchi - Diretora                                                         Douglas Kendi Arashiro - Diretor
Regis Moura Ardito - Contador CRC Nº 1SP163209/O-9

Demonstração do Resultado
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)ATIVO Nota Explicativa  2016 2015

Ativo Circulante  ...................................................................................   57.172.219,33 55.232.438,82
Disponível ............................................................................................... 3.285,13 344.396,80
Realizável ...............................................................................................   57.168.934,20 54.888.042,02
 Aplicações Financeiras .......................................................................... 3 30.330.150,16 40.757.609,96

 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas ................................   30.330.150,16 20.538.277,22
 Aplicações Livres .................................................................................   - 20.219.332,74
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde ............... 4 9.438.269,90 8.712.776,99
 Contraprestação Pecuniária a Receber ...............................................   9.102.571,28 8.442.107,52
 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde .   335.698,62 270.669,47
Créditos Tributários e Previdenciários ................................................... 5 6.635.791,39 4.378.236,05
Bens e Títulos a Receber ....................................................................... 6 10.567.886,65 882.981,25
Despesas Antecipadas ..........................................................................   196.836,10 156.437,77

Ativo não Circulante  ...........................................................................   55.550.467,99 55.179.995,82
Realizável a Longo Prazo ....................................................................   1.041.930,11 3.382.965,85

Títulos e Créditos a Receber .................................................................. 7 305.812,59 2.761.611,54
Depósitos Judiciais e Fiscais ................................................................. 8 736.117,52 621.354,31

Investimentos ........................................................................................  9 34.693.992,82 30.818.959,23
Participações Societárias Avaliadas
 pelo Método de Equivalência Patrimonial ..........................................   34.264.197,06 30.389.163,47
Participações Societárias em Rede Hospitalar .....................................   34.264.197,06 30.389.163,47
Outros Investimentos .............................................................................   429.795,76 429.795,76

Imobilizado .............................................................................................  10 19.043.418,52 19.878.309,64
Imóveis de Uso Próprio ..........................................................................   7.079.093,23 7.169.951,27
 Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos ................................   7.079.093,23 7.169.951,27
Imobilizado de Uso Próprio ....................................................................   11.964.325,29 12.708.358,37
 Hospitalares/Odontológicos ................................................................   11.038.092,14 11.038.092,14
 Não Hospitalares/Não Odontológicos ................................................   926.233,15 1.670.266,23

Intangível ................................................................................................  11 771.126,54 1.099.761,10
Total do Ativo .........................................................................................   112.722.687,32 110.412.434,64

PASSIVO Nota Explicativa 2016 2015
Passivo Circulante................................................................................   36.419.217,36 37.229.883,40
 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde .................  12 30.717.552,86 27.015.698,57
  Provisões de Contraprestações não Ganha - PPCNG .........................   12.043,21 75.191,18
  Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS.....................................   1.048.254,83 852.994,08
  Provisão para Eventos a Liquidar
   Outros Prestadores Serviços Assistenciais ......................................   14.613.967,25 12.794.603,69
  Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) ...............   15.043.287,57 13.292.909,62
 Débitos de Operações de Assistência à Saúde ....................................   120,35 -
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher ................................................  14 1.138.183,54 1.162.533,21
 Empréstimos e Financiamentos a Pagar ...............................................  15 2.694.591,47 6.677.924,28
 Débitos Diversos ....................................................................................  16 1.868.769,14 2.373.727,34
Passivo não Circulante ........................................................................   3.656.032,18 4.940.751,55
 Provisões ................................................................................................  13 3.355.385,31 2.961.870,79
 Empréstimos e Financiamentos a Pagar ...............................................  15 300.646,87 1.978.880,76
Patrimônio Líquido ...............................................................................  17 72.647.437,78 68.241.799,69
 Capital Social .........................................................................................   15.200.000,00 15.200.000,00
 Reservas .................................................................................................   57.447.437,78 53.041.799,69

Total do Passivo ....................................................................................   112.722.687,32 110.412.434,64

 Nota Explicativa 2016 2015
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde ..........   172.586.085,99 167.789.572,78
 Receitas com Operações de Assistência à Saúde ........................................   177.774.060,58 175.263.954,59
  Contraprestações Líquidas ............................................................................   177.774.060,58 175.263.954,59
 (-) Tributos Diretos de Oper. c/Planos Assistência à Saúde da Operadora .   (5.187.974,59) (7.474.381,81)
Eventos Indenizáveis Líquidos ....................................................................   (123.207.667,31) (98.763.741,60)
 Eventos Conhecidos ou Avisados ...................................................................   (121.457.289,36) (97.497.689,08)
 Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados ......................   (1.750.377,95) (1.266.052,52)
Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde .....   49.378.418,68 69.025.831,18
 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde ..............   601.599,75 4.164,02
 Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora ...   12.348,76 -
 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde ..........   (2.780.080,68) (4.331.848,60)
 Outras Despesas Oper.Assist. Saúde
  não Relac.c/Planos Saúde da Operadora ....................................................   (10.594,31) -
Resultado Bruto ...............................................................................................   47.201.692,20 64.698.146,60
 Despesas de Comercialização.........................................................................   - (12.600,56)
 Despesas Administrativas ...............................................................................  18 (23.007.151,79) (29.262.096,63)
Resultado Financeiro Líquido .....................................................................   2.656.360,23 2.073.318,29
 Receitas Financeiras.........................................................................................   4.322.666,98 4.515.414,58
 Despesas Financeiras ......................................................................................   (1.666.306,75) (2.442.096,29)
Resultado Patrimonial ...................................................................................   (10.144.286,83) 1.389.138,46
 Receitas Patrimoniais .......................................................................................   9.210.044,15 5.923.275,23
 Despesas Patrimoniais .....................................................................................   (19.354.330,98) (4.534.136,77)
Resultado antes dos Impostos e Participações ....................................   16.706.613,81 38.885.906,16
 Imposto de Renda .............................................................................................   (9.034.923,78) (10.513.659,23)
 Contribuição Social ...........................................................................................   (3.261.212,56) (3.793.557,32)
 Participações sobre o Lucro .............................................................................   (4.839,38) -
Resultado Líquido ...........................................................................................   4.405.638,09 24.578.689,61

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

  2016  2015 
Atividades Operacionais 
 Recebimento de Planos de Saúde.............................................................. 176.757.818,64 174.167.840,04
 Resgate de Aplicações Financeiras ........................................................... 181.540.223,04 140.598.312,63
 Outros Recebimentos Operacionais ........................................................... 622.055,67 217.223,51
 Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde ............. (119.748.106,37) (97.114.429,68)
 Pagamento de Comissões .......................................................................... - (12.600,56)
 Pagamento de Pessoal ................................................................................ (8.577.001,67) (11.312.276,56)
 Pagamento de Pró-Labore........................................................................... (37.501,64) (41.287,13)
 Pagamento de Serviços de Terceiros ......................................................... (5.385.945,75) (4.769.342,01)
 Pagamento de Tributos ............................................................................... (25.934.484,81) (30.129.215,91)
 Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) .............. (193.864,55) -
 Pagamento de Promoção/Publicidade ....................................................... (293.370,98) (113.726,17)
 Aplicações Financeiras ............................................................................... (168.070.692,32) (144.730.879,19)
 Outros Pagamentos Operacionais .............................................................. (3.943.560,76) (4.875.201,90)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais  ..................................... 26.735.568,50 21.884.417,07
Atividades de Investimentos 
 Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros ............................. 14.131.000,00 662.480,45
 Outros Recebimentos das Atividades de Investimento ............................ 170.000,00 205.242,47
 Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar .................... (363.951,84) (395.489,85)
 Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros .......................... (13.515.407,40) (1.207.341,55)
 Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas ........... (20.220.000,00) (9.450.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos................................ (19.798.359,24) (10.185.108,48)
Atividades de Financiamento 
 Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos ...................................... - 482.182,74
 Pagamentos de Juros e Encargos sobre
  Empréstimos/Financiamentos/Leasing ................................................... (619.274,15) (1.097.295,49)
 Pagamentos de Amortização
  de Empréstimos/Financiamentos/Leasing .............................................. (6.659.046,78) (10.891.321,32)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento .............................. (7.278.320,93) (11.506.434,07)
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa .................. (341.111,67) 192.874,52
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa .................. (341.111,67) 192.874,52
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período ................................. 344.396,80 151.522,28
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período .................................... 3.285,13 344.396,80
Ativos Livres no Início do Período......................................................... 20.563.729,54 14.730.837,16
Ativos Livres no Final do Período .......................................................... 3.285,13 20.563.729,54
Aumento (Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres ......... (20.560.444,41) 5.832.892,38

Demonstração do Resultado Abrangente
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

  2016 2015
Lucro Líquido do Exercício ........................................................................  4.405.638,09 24.578.689,61
Outros Resultados Abrangentes ..............................................................  - -
Resultado Abrangente do Exercício.................................................  4.405.638,09 24.578.689,61

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

   Reservas de Lucros
  Capital Retenção Lucros
Discriminação  Social de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31/Dez./2014 ........... 15.200.000,00 28.463.110,08 - 43.663.110,08
Lucro do Exercício ......................... - - 24.578.689,61 24.578.689,61
Retenção de Lucros ...................... - 24.578.689,61 (24.578.689,61) -
Saldos em 31/Dez./2015 ........... 15.200.000,00 53.041.799,69 - 68.241.799,69
Lucro do Exercício ......................... - - 4.405.638,09 4.405.638,09
Retenção de Lucros ...................... - 4.405.638,09 (4.405.638,09) -
Saldos em 31/Dez./2016 ........... 15.200.000,00 57.447.437,78 - 72.647.437,78

1. Contexto Operacional: A Life Empresarial Saúde Ltda. foi constituída em 16/jul./2001, e está habilitada 
à prática das atividades que lhe são atribuídas pela regulamentação aplicável, atuando como operadora de 
planos de saúde de assistência médica e odontológica.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas: 
2.1. Base de Apresentação: As demonstrações contábeis referentes ao período fi ndo em 31/dez./2016 foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, nas normas 
estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos pronunciamentos, nas orientações e nas 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A demonstração do fl uxo de caixa 
foi elaborada pelo método direto, de acordo com modelo padrão estabelecido pela ANS, também está sendo 
apresentada a conciliação pelo método indireto das atividades operacionais conforme previsto pelas normas 
contábeis em vigor. A autorização para a conclusão das demonstrações contábeis foi dada pela administração 
em 24/mar./2017. 2.2. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela 
entidade estão descritas a seguir: 2.2.1 Apuração do Resultado: a) Receita: O resultado das transações 
é apurado pelo regime de competência dos exercícios. As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita 
considerando-se o período de cobertura do risco, pro rata dia, nos contratos com preços preestabelecidos. 
b) Custo: Os Eventos Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa, considerando-se a data de 
apresentação da conta médica, do aviso pelos prestadores ou do Aviso de Benefi ciários Identifi cados - ABI, 
pelo seu valor integral, no primeiro momento da identifi cação da ocorrência da despesa médica, independente 
da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou 
indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. O fato gerador da despesa 
é o atendimento ao benefi ciário. Naqueles casos em que esse atendimento ocorrer sem o conhecimento da 
entidade, o reconhecimento da despesa se dá com a constituição da Provisão Técnica específi ca (PEONA), nos 
moldes da regulação em vigor. 2.2.2 Estimativas Contábeis: As demonstrações contábeis incluem estimativas 
e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do 
valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil 
de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e 
premissas. 2.2.3 Disponível: Incluem saldos de caixa e saldos positivos em conta bancária de livre movimento. 
2.2.4 Aplicações Financeiras: As aplicações fi nanceiras para negociação são avaliadas a valor de mercado, 
e os rendimentos auferidos são reconhecidos no resultado. A entidade constituiu ativos garantidores com 
aplicações fi nanceiras vinculadas a provisões técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas 
pela ANS. 2.2.5 Contraprestações Pecuniárias a Receber: São registradas e mantidas no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à: Preços preestabelecidos - 
Provisão para contraprestações não ganhas - PPCNG, no passivo circulante e posteriormente para a conta de 
contraprestações efetivas de operações de planos de assistência à saúde, conforme a proporção pro rata dia 
da cobertura prestada. A provisão para perdas sobre créditos de contraprestação efetiva é constituída sobre 
valores a receber de benefi ciários com títulos vencidos há mais de 90 dias, para planos coletivos, e há mais de 
60 dias, para planos individuais. A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição 
para adequá-la à evolução da inadimplência de sua carteira. Os valores eventualmente recebidos antes do 
período de cobertura estão registrados no passivo circulante, em conta específi ca de Receita Antecipada 
de Contraprestações. 2.2.6 Créditos Tributários e Previdenciários: São decorrentes de retenções, 
pagamentos indevidos ou a maior de tributos. 2.2.7 Bens e Títulos a Receber: Decorrente de crédito de 
permuta comercial com contratante de plano de saúde, valores a receber de prestadores de serviço decorrentes 
de pagamentos indevidos e decorrentes de cobrança de adicional de sinistralidade. 2.2.8 Investimentos: 
São representados por participação em empresas controladas avaliada pelo método da equivalência 
patrimonial e por imóveis avaliados pelo custo de aquisição líquido das respectivas depreciações acumuladas.
2.2.9 Imobilizado: Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 
das atividades ou exercidos com essa fi nalidade. É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas 
depreciações acumuladas. 2.2.10 Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no 
reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas 
do valor recuperável, quando aplicável. Intangíveis gerados internamente são reconhecidos no resultado do 
período. 2.2.11 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”): A Administração 
revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus bens imóveis com o objetivo de avaliar eventos que possam 
indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, 
do valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.2.12 Provisões Técnicas: A provisão para eventos ocorridos 
e não avisados é calculada com base em metodologia estabelecida pela RN ANS nº 209/09, e alterações. A 
provisão de eventos a liquidar é registrada com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à 
saúde, efetivamente recebidas pela operadora, conforme determinado pela ANS. A PPCNG é constituída a partir 
do início de vigência ou da emissão da nota fi scal, o que ocorrer primeiro e revertida mensalmente, no último 
dia de cada mês, com relação ao risco decorrido, para registrar a receita de prêmio ou contraprestação ganha, 
de acordo com o regime de competência contábil. 2.2.13 Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações 
Legais: a) Ativos Contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota 
explicativa; b) Passivos Contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis 
e possíveis quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente segurança. Os passivos 
contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados; e c) Obrigações Legais: 
São registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em 
que a entidade questionou a inconstitucionalidade de tributos. 2.2.14 Outros Ativos e Passivos Circulantes 
e Não Circulantes: 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 quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído 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 incorridas. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos 
são classifi cados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze 
meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
3. Aplicações

  Exercícios
 2016 2015

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (i) ......................................... 30.330.150,16 20.538.277,22
Aplicações Livres ................................................................................................ - 20.219.332,74
Total  ................................................................................................................... 30.330.150,16 40.757.609,96
(i) A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações fi nanceiras que lastreiam provisões técnicas, cuja 
movimentação segue regras estabelecidas pela ANS.
4. Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde: O saldo desse grupo de contas refere-se a 
valores a receber dos conveniados dos planos de saúde da entidade, conforme segue:

  Exercícios
Planos Preestabelecidos  2016 2015
Faturas a receber - Médico Hospitalares .......................................................... 9.393.177,96 8.522.206,58
Faturas a receber - Odontológicos ..................................................................... 1.287.299,90 1.205.318,58
Subtotal  ............................................................................................................. 10.680.477,86 9.727.525,16
Provisão para perdas sobre créditos ................................................................. (1.744.511,67) (1.030.686,69)
Subtotal .............................................................................................................. 8.935.966,19 8.696.838,47
Planos Pós-Estabelecidos
Faturas a receber - Médico Hospitalares .......................................................... 502.303,71 15.938,52
Subtotal .............................................................................................................. 502.303,71 15.938,52
Total líquido  ..................................................................................................... 9.438.269,90 8.712.776,99
5. Créditos Tributários e Previdenciários

 Exercícios
 2016 2015

Créditos Tributários: 
IR e CSLL (i) ...................................................................................................... 6.429.534,53 4.210.238,08
PIS e COFINS .................................................................................................... 127.991,78 120.732,23
Outros ................................................................................................................ 78.265,08 47.265,74

Total  ................................................................................................................... 6.635.791,39 4.378.236,05
(i) Referem-se a saldos negativos de anos anteriores e pagamentos indevidos ou a maior.
6. Bens e Títulos a Receber

 Exercícios
 2016 2015

Adiantamentos: ...................................................................................................
Salário ............................................................................................................... 753,55 2.356,75
Férias ................................................................................................................. 89.890,74 67.686,82
Viagens .............................................................................................................. - 275,00
Fornecedores .................................................................................................... 12.662,12 142.586,09

Prejuízo Assistencial (i) ...................................................................................... - 117.385,59
Valor a Receber Venda de Imóvel (ii) ................................................................ 10.000.000,00 -
Outros Créditos ................................................................................................... 464.580,24 552.691,00
Total  ................................................................................................................... 10.567.886,65 882.981,25
(i) Refere-se a ressarcimento previsto em contrato cobrado de contratantes pessoas jurídicas que tiveram alta 
sinistralidade do plano de saúde durante determinado momento. (ii) Saldo remanescente; refere-se a 5 (cinco) 
parcelas a receber decorrente de venda de imóvel por R$ 24.000.000,00.
7. Títulos e Créditos a Receber

  Exercícios
 2016 2015

Fundo de Reserva Consórcio .............................................................................. 305.812,59 2.761.611,54
Total  ................................................................................................................... 305.812,59 2.761.611,54
Refere-se à parcela do fundo de reserva de consórcio pago. Ao fi nal do grupo de consórcio o fundo de reserva 
total será apurado e devolvido proporcionalmente a todos os consorciados ativos.
8. Depósitos Judiciais e Fiscais

  Exercícios
 2016 2015

Depósitos Judiciais - Ressarcimento ao SUS................................................... 543.764,08 378.228,99
Depósitos Judiciais - Cíveis ............................................................................... 184.185,81 242.806,41
Depósitos Judiciais - Trabalhistas ..................................................................... 8.167,63 318,91
Total  ................................................................................................................... 736.117,52 621.354,31

9. Investimentos
   Exercícios
  2016 2015
Rede Moriah Saúde Ltda. (i) .............................................................................. 34.264.197,06 30.389.163,47
Imóveis destinados a renda (ii) ......................................................................... 550.500,00 550.500,00
(-) Depreciação Imóveis (ii) ................................................................................ (120.704,24) (120.704,24)
Total  ................................................................................................................... 34.693.992,82 30.818.959,23
(i) Corresponde à participação permanente em empresa avaliada pelo método de equivalência patrimonial. 
O investimento corresponde a 7.999.999 ações ordinárias, que representam a participação de 99,99% de 
participação na Rede Moriah Saúde Ltda. Esta empresa foi examinada por auditores independentes.
As principais informações em 31/dez./2016 e 31/dez./2015, estão resumidas a seguir:
Rede Moriah Saúde Ltda.  31/dez./2016 31/dez./2015
Descrição 
Informações sobre a Empresa Controlada 
Capital Social Integralizado Inicial .................................................................... 35.862.124,41 18.694.010,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ocorrido no ano ................... - 15.862.124,41
Aumento de Capital em espécie........................................................................ 23.228.895,31 1.305.990,00
Capital Social Integralizado Considerando AFAC - Final ................................. 59.091.019,72 35.862.124,41
Valor do Patrimônio Líquido Inicial ........................................................... 30.389.178,72 12.376.733,19
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício .................................................................. (19.353.872,69) 844.331,12
Valor do Patrimônio Líquido Final .............................................................. 34.264.201,34 30.389.178,72
Informações sobre o Investimento – Investidora 
 Percentual de Participação no Capital Social ................................................. 99,99% 99,99%
Movimentações das contas de investimentos
 Saldos Iniciais ................................................................................................... 30.389.163,47 12.376.726,57
 Resultado da Equivalência Patrimonial .......................................................... (19.353.861,72) 844.322,50
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital............................................... - 15.862.124,40
Aquisição de Participação .................................................................................. 23.228.895,31 1.305.990,00
Saldos Finais  ................................................................................................... 34.264.197,06 30.389.163,47
(ii) Não há qualquer evidência de que esses bens imóveis estão registrados por valores superiores ao de 
mercado.
10. Imobilizado
 Saldo Contábil   Saldo Contábil
 31/dez./2015  Adições  Baixas  31/dez./2016
Imobilizado 23.268.059,98 63.760,77 (154.892,99) 23.176.927,76
Terrenos (i) .................................  2.543.753,61 - - 2.543.753,61
Imóveis (i) ...................................  5.360.051,38 - - 5.360.051,38
Instalações .................................  73.268,75 2.797,50 - 76.066,25
Máquinas e Equipamentos (ii) .  11.456.880,27 - - 11.456.880,27
Equipamento de Informática .....  1.801.634,79 22.161,28 - 1.823.796,07
Móveis e Utensílios ...................  1.344.141,20 4.799,00 - 1.348.940,20
Veículos ......................................  688.329,98 34.002,99 (154.892,99) 567.439,98
(-) Depreciação .......................  (3.389.750,34) (768.440,96) 24.682,06 (4.133.509,24)
Imóveis........................................  (733.853,72) (90.858,04) - (824.711,76)
Instalações .................................  (36.149,17) (7.560,04) - (43.709,21)
Máquinas e Equipamentos .......  (775.047,73) (111.077,76) - (886.125,49)
Equipamento de Informática .....  (1.267.181,85) (364.928,52) - (1.632.110,37)
Móveis e Utensílios ...................  (385.278,16) (62.457,77) - (447.735,93)
Veículos ......................................  (192.239,71) (131.558,83) 24.682,06 (299.116,48)
Total ...........................................  19.878.309,64 (704.680,19) (130.210,93) 19.043.418,52
(i) Em 2016 e 2015 não há evidência de que esses bens imóveis estão registrados por valores superiores ao de 
mercado. (ii) Parte desses bens no valor R$ 11.038.092,14 estão sendo utilizados pela entidade controlada Rede 
Moriah Saúde Ltda., estes bens estão fi nanciados pela Life e serão transferidos para a controlada futuramente 
quando ocorrer a quitação, ou então, caso a obrigação seja transferida.
11. Intangível
 Saldo Contábil  Saldo Contábil
 31/dez./2015 Adições 31/dez./2016
Intangível ................................................. 2.513.962,17 209.585,69 2.723.547,86
Licença de uso de software ...................... 2.513.962,17 209.585,69 2.723.547,86
(-) Amortização ....................................... (1.414.201,07) (538.220,25) (1.952.421,32)
Licença de uso de software ...................... (1.414.201,07) (538.220,25) (1.952.421,32)
Total ........................................................... 1.099.761,10 (328.634,56) 771.126,54
Refere-se a aquisições de licença de uso de software para serem utilizadas pela Life Empresarial Saúde Ltda.
12. Provisões Técnicas
   Exercícios
  2016 2015
Provisão de Contraprestações Não Ganhas (i) ................................................ 12.043,21 75.191,18
Provisão de Eventos - SUS (ii) ........................................................................... 1.048.254,83 852.994,08
Provisão de eventos a liquidar (iii).................................................................... 14.613.967,25 12.794.603,69
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (iv)....................................... 15.043.287,57 13.292.909,62
Total .................................................................................................................... 30.717.552,86 27.015.698,57
(i) A PPCNG é constituída a partir do início de vigência ou da emissão da nota fi scal, o que ocorrer primeiro e 
revertida mensalmente, no último dia de cada mês, com relação ao risco decorrido, para registrar a receita de 
prêmio ou contraprestação ganha, de acordo com o regime de competência contábil. (ii) Eventos referentes a 
ressarcimentos de despesas médicas ao SUS. (iii) Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados 
contabilmente e ainda não pagos, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador 
ou benefi ciário no momento da apresentação da cobrança à entidade. (iv) Provisão para fazer frente ao 
pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sidos avisados, constituída com base em 
método defi nido pela RN 209/09, e alterações, a qual está registrada integralmente.
13. Provisão para Contingências: Contingências com Risco de Perda Provável e Possível: A 
entidade constitui provisão para contingências com base na opinião de seus assessores jurídicos internos. 
Com isso, a entidade provisiona a totalidade dos processos classifi cados com risco de perda provável e 
possível, a qual considera sufi ciente para cobrir eventuais perdas processuais. Os saldos provisionados estão 
demonstrados a seguir:
   Exercícios
  2016 2015
Trabalhistas (i) .................................................................................................... 99.000,00 740.000,00
Cíveis (ii) ............................................................................................................. 3.256.385,31 2.221.870,79
Total .................................................................................................................... 3.355.385,31 2.961.870,79
(i) Em sua maioria refere-se a processos em que a LIFE Empresarial Saúde não é parte principal dos processos; 
consta como réu de forma solidária. (ii) As causas cíveis de perda provável e possível contabilizadas referem-se 
basicamente as questões contratuais, como carência, cancelamentos de contratos, exclusão de cobertura e 
doenças preexistentes.
14. Tributos e Contribuições a Recolher
   Exercícios
  2016 2015
Tributos e Contribuições ............................................................................... 581.575,40 729.090,38
 PIS e COFINS .................................................................................................... 183.996,94 139.113,00
 INSS e FGTS ..................................................................................................... 276.148,88 329.902,81
 ISS ..................................................................................................................... 121.429,58 260.074,57
Retenções ......................................................................................................... 556.608,14 433.442,83
 IRRF s/Folha ...................................................................................................... 144.871,50 168.553,13
 IRRF pagamento Terceiros ............................................................................... 73.055,09 55.357,81
 ISS retido Terceiros .......................................................................................... 59.117,03 11.202,40
 COFINS/PIS/CSLL ............................................................................................. 181.451,40 145.888,43
 Contribuições Previdenciárias ......................................................................... 98.113,12 52.441,06
Total  ................................................................................................................... 1.138.183,54 1.162.533,21
15. Empréstimos e Financiamentos
    Encargos
    Financeiros
Descrição Início Vencimento Garantias ao mês 2016 2015
Capital de Giro – BB 17/06/2013 10/10/2016 Aplic. Finan.  de 1,065% 
    a 1,253% 0,00 605.507,06
Capital de Giro –
 Bradesco 20/08/2014 20/03/2017 Sem Garantia 1,26% 242.108,83 1.123.147,55
Finame 27/08/2013 15/07/2018 Próprio Bem 0,25% 253.822,29 414.033,54
Capital de Giro – Renner 17/12/2013 17/12/2016 Sem Garantia 2,05% 0,00 188.938,25
CDC Bradesco 09/12/2013 28/10/2018 Sem Garantia 1,50% 978.332,55 2.547.687,00
Arrend. Mercantil -
 Toshiba 10/10/2013 10/04/2018 Próprio Bem Entre 1% e 2% 503.788,60 894.040,56
Consórcio Bradesco 13/06/2013 22/07/2018 Próprio Bem Taxa Admin. 1.017.186,07 2.883.451,08
Total     2.995.238,34 8.656.805,04
Curto Prazo     2.694.591,47 6.677.924,28
Longo Prazo     300.646,87 1.978.880,76
Total     2.995.238,34 8.656.805,04
Os empréstimos bancários em sua maioria, os fi nanciamentos, arrendamentos mercantis e consórcios foram 
contratados para aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível.
16. Débitos Diversos
   Exercícios
  2016 2015
Obrigações com Pessoal .................................................................................... 1.457.651,21 1.369.981,00
Fornecedores (i) .................................................................................................. 402.550,98 1.002.388,51
Outros .................................................................................................................. 8.566,95 1.357,83
Total .................................................................................................................... 1.868.769,14 2.373.727,34

 

Auditores & Consultores

(i) Representado por contas a pagar por serviços diversos (publicidade, manutenção, limpeza, alimentação,
comercialização de planos e outros) e aquisição de ativo imobilizado.
17. Patrimônio Líquido: 17.1 Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado em 31/dez./2016 e
31/dez./2015 é de R$ 15.200.000,00, e está constituído por 1.520.000 quotas de valor nominal de R$ 10,00
cada uma. 17.2. Resultado do Exercício e Destinações: No exercício fi ndo em 31/dez./2016 a entidade
apresentou lucro líquido de R$ 4.405.638,09, no exercício fi ndo em 31/dez./2015 a entidade apresentou lucro
líquido de R$ 24.578.689,61. Os resultados acumulados estão sendo mantidos em Reservas de Lucros que
apresentam o saldo de R$ 57.447.437,78 em 31/dez./2016 e o saldo de R$ 53.041.799,69 em 31/dez./2015.
18. Despesas Gerais e Administrativas
   Exercícios
  2016 2015
Pessoal ................................................................................................................ 13.077.060,57 16.486.751,09
Serviços de terceiros (i) ..................................................................................... 4.278.934,88 3.817.878,64
Localização e funcionamento (ii) ...................................................................... 2.851.573,14 3.197.637,11
Depreciação e amortização ................................................................................ 1.306.661,21 714.073,84
Publicidade e propaganda  ................................................................................. 287.479,18 3.596.632,23
Tributos (iii) ......................................................................................................... 554.793,33 418.171,07
Judiciais (iv) ........................................................................................................ 501.355,33 840.987,45
Outras .................................................................................................................. 149.294,15 189.965,20
Total  ................................................................................................................... 23.007.151,79 29.262.096,63
(i) Serviços advocatícios e de consultoria, entre outros. (ii) Utilização e manutenção das instalações da
entidade, como luz, água, serviços de manutenção, segurança, etc. (iii) Impostos e contribuições, exceto
aqueles diretamente calculados sobre o faturamento. (iv) Referem-se as contingências cíveis, trabalhistas e
custas processuais.
19. Partes Relacionadas: A Life Empresarial Saúde Ltda. efetua transações com a empresa controlada Rede
Moriah de Saúde Ltda. e com sua controladora Gruppar Empreendimentos Ltda. e com empresa interligada BCI
Administradora de Benefícios Ltda., essas operações foram praticadas a valores, prazos e encargos usuais de
mercado. Segue as operações realizadas em 2016 e 2015:
   Exercícios
Receita com Prestação de Serviços  2016 2015
Valor Faturado contra a Rede Moriah Saúde Ltda. .......................................... 1.649.578,01 813.067,74
Valor Faturado contra a Grupar Empreendimentos Ltda.  ................................ 56.031,40 38.961,07
Valor Faturado contra a BCI Administradora de Benefícios Ltda. ................... 68.178,81 3.433,57
Valor a Receber da Rede Moriah Saúde Ltda. .................................................. 96.824,63 2.755,06
Receita com Aluguel 
Valor Receita Anual contrato com a BCI Administradora de Benefícios Ltda. 65.205,69 50.000,00
Valor a Receber da Rede Moriah Saúde Ltda. .................................................. - 5.000,00
Despesa com Prestação de Serviços 
Eventos Conhecidos ou Avisados da Rede Moriah Saúde Ltda. ..................... 24.716.284,96 12.517.769,84
Custo Contrato do Auto Cuidado Rede Moriah Saúde Ltda. ........................... 830.647,88 910.814,00
Valor a Receber da Rede Moriah Saúde Ltda. .................................................. 2.056,73 3.025.159,65
20. Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais pelo Método Indireto
 2016 2015
Resultado do Período ...........................................................................   4.405.638,09 24.578.689,61
Ajustes para conciliação do resultado do período com a 
 geração/utilização de caixa das atividades operacionais: .....   14.656.850,36 2.934.335,52
 Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados ....................................   1.750.377,95 1.266.052,52
 Provisões para Contingências................................................................   393.514,52 787.164,83
 Depreciações e Amortizações ...............................................................   1.306.661,21 1.163.203,61
 Resultado de Equivalência Patrimonial .................................................   19.353.861,72 (844.322,50)
 (Ganhos) e/ou Perdas na Baixa de Investimentos ................................   (9.023.580,13) (295.707,05)
 Receitas das Atividades de Investimento (Aluguel) .............................   (185.205,69) (205.242,47)
 (Ganhos) e/ou Perdas na Venda de Imobilizado ...................................   (789,07) (34.108,91)
 Despesas de Empréstimos e Financiamentos ......................................   1.062.009,85 1.097.295,49
Resultado do Período Ajustado .........................................................   19.062.488,45 27.513.025,13
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais ...........................   6.371.502,75 (6.035.751,13)
 Aplicações Financeiras ..........................................................................   10.427.459,80 (7.658.727,44)
 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde  ..............   (725.492,91) (1.221.967,69)
 Créditos Tributários e Previdenciários ...................................................   (2.257.555,34) (1.639.397,30)
 Bens e Títulos a Receber .......................................................................   330.300,29 4.122.252,88
 Despesas Antecipadas ..........................................................................   (40.398.33) (29.754,05)
 Títulos e Créditos a Receber - Longo Prazo ..........................................   (1.248.047,55) 478.092,10
 Depósitos Judiciais e Fiscais .................................................................   (114.763,21) (86.249,63)
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais ......................   1.301.577,30 407.143,07
 Provisão de Eventos a Liquidar ..............................................................   2.014.744,66 1.293.530,17
 Provisões de Contraprestações não Ganha - PPCNG ...........................   (63.147,97) (412.360,18)
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher ................................................   (24.349,67) (248.315,09)
 Débitos Diversos ....................................................................................   (625.669,72) (225.711,83)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais  .................................   26.735.568,50 21.884.417,07

CNA defende 
recursos 
públicos e 
juros menores 
para setor 
agrícola

Em meio à crise fi scal que 
levou o governo federal a 
apresentar projetos consi-
derados impopulares para 
aumentar a arrecadação 
e reduzir os impactos dos 
cortes que serão feitos no 
orçamento, a Confederação 
da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) tenta obter 
um aumento de 13,5% dos 
recursos públicos destina-
dos a operações de custeio 
e comercialização da safra 
2017/2018, que começa no 
dia 1º de julho. As propostas 
da entidade para o o Plano 
Safra, foram entregues ao 
ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi. 

Além do aumento de 
13,5% sobre os atuais R$ 
32,5 bilhões, o que elevaria 
para R$ 39,7 bilhões o mon-
tante destinado a investi-
mentos, a CNA também rei-
vindica a redução dos juros 
cobrados do produtor que 
toma empréstimos. A enti-
dade propõe que a taxa para 
agricultores empresariais 
baixe de 9,5% para 6,5% e, 
para médios produtores, de 
8,5% para 5,5%. Segundo a 
CNA, a redução dos juros 
estimulará os produtores a 
acessar os recursos neces-
sários e disponíveis para 
investimentos.

De acordo com o vice-
presidente diretor da CNA, 
José Mário Schreiner, pro-
dutores de todas as regiões 
do país também manifesta-
ram à entidade expectativa 
em relação ao maior estímu-
lo público à construção de 
armazéns. Schreiner des-
tacou a importância de se 
estimular o Programa para 
Construção e Ampliação de 
Armazéns, porque existe 
no Brasil um problema lo-
gístico, de infraestrutura, 
que não será resolvido em 
curto prazo. Para a CNA, 
Plano Safra deve manter 
pelo menos o volume de 
recursos disponibilizados à 
safra anterior, R$ 1.4 bilhão, 
mas com redução das taxas 
de juros.

Outra prioridade é o Pro-
grama Agricultura de Baixo 
Carbono, que, segundo 
Schreiner, é um importante 
estímulo para que os pro-
dutores rurais recuperem 
áreas degradadas e as rein-
tegrem à área produtiva. A 
sugestão é aumentar o volu-
me de recursos de R$ 2,99 
bilhões para R$ 5 bilhões, 
reduzindo a taxa de juros 
dos fi nanciamentos. Schrei-
ner disse que o ministro 
da Agricultura mostrou-se 
receptivo às sugestões e de-
monstrou otimismo, apesar 
de recentes manifestações 
ofi ciais quanto à inviabili-
dade de redução dos juros 
e ampliação de recursos 
disponíveis. “Essa discus-
são sobre o que signifi ca a 
produção agropecuária do 
Brasil deve ser discutida 
de forma mais abrangente 
e ultrapassa a vontade da 
equipe econômica”, afi r-
mou Schreiner (ABr).

Produtores pedem 

prioridade para ações de 

estímulo à construção de 

armazéns.

Arquivo/ABr
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Fotos: Divulgação

Denis Pacheco/Jornal da USP

Considerado um dos maiores sinais de legitimação 
na indústria da moda e entretenimento, ser capa 
de revista é a materialização de uma série de 

conquistas. Entretanto, a foto que estampa edições 
mundo afora ainda representa um objetivo inatingí-
vel para o público leitor. Uma pesquisa realizada em 
2014, com 150 pacientes entre 10 e 24 anos de idade 
atendidas no Ambulatório de Ginecologia do Hospital 
das Clínicas da FMUSP e do hospital estadual Pérola 
Byington, mostrou que 85% das jovens acreditam que 
existe um padrão de beleza imposto pela sociedade, 

46% acreditam que mulheres magras são mais felizes 
e ainda que 55% delas adorariam acordar magras.

A exacerbação de corpos magros pela mídia e a pre-
sença constante de retoques digitais – os chamados 
“corpos photoshopados” – utilizados para promover 
um infi ndável número de novas dietas são alvo de uma 
tese de doutorado em desenvolvimento na Fculdade 
de Filosofi a, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
USP. Segundo o pesquisador Rodrigo Daniel Sanches, 
a preocupação em perder peso aumentou e, para psi-
quiatras, tornou-se uma neurose que é constantemente 
alimentada pelo discurso produzido pela mídia atual e 
materializado em práticas sociais e condutas corporais. 
Dentre suas hipóteses, se destaca a noção de que a 
pauta constante das dietas pode estar por trás, por 
exemplo, do aumento nos últimos anos de transtornos 
alimentares, como anorexia ou bulimia.

“Desde o meu mestrado, quando trabalhei a questão 
do corpo enquanto suporte midiático, uma das coisas 
que mais me incomodavam era o espaço ao qual se 
destinam as questões que se autointitulam como ‘boa 
forma/saúde’”, explica o especialista. Ao notar, em 
revistas e sites dedicados ao tema, o crescimento de 

Discurso 
das novas 
dietas reforça 
padrões 
de beleza 
inalcançáveis

Preocupação em perder peso aumentou convertendo-se em neurose alimentada
pelo discurso da mídia atual, afi rma pesquisa.

pautas sobre novas dietas 
ou alimentos “milagrosos”, 
sempre ilustradas por 
corpos magros e homoge-
neizados, Sanches decidiu 
investigar os fenômenos 
por trás daquele nicho 
midiático, caracterizado 
especifi camente pela sua 
relação com o suposto 
“novo” dessas dietas.

Utilizando a perspectiva 
teórica da análise do discurso, o pesquisador procurou 
compreender como funciona a relação entre o sujeito 
e os efeitos de sentido produzidos pelo discurso mi-
diático das dietas, que prometem resultados rápidos 
e fáceis na busca de um corpo muitas vezes irreal. Ao 
escolher a análise do discurso como foco principal da 
tese, Sanches esclarece que o campo procura a priori 
construir um dispositivo de interpretação que tem 
como característica colocar o dito em relação ao não 
dito; é investigar o outro lugar do enunciado, que está 
sempre suscetível de ser modifi cado.

O material de análise da tese foi composto de re-
vistas e sites escolhidos com base em três fatores: 
a abordagem das dietas e suas novidades, o tempo 
de permanência no mercado e, além da publicação 
impressa, dispor de versão on-line com espaço para 
comentário dos leitores e internautas. O conteúdo das 
publicações foi analisado entre janeiro e dezembro de 
2015. “Nesse período, eu 
busquei enxergar um re-
corte e as sequências dis-
cursivas que falavam sobre 
novas dietas e supostas 
novidades”, esclarece ele, 
afirmando que, dentre 
seus principais resultados, 
está a percepção de que 
todas as pautas estavam 
atreladas à imagem do 
que chamou de “corpo-
projeto”.

Segundo a historiadora 
Louise Foxcroft, cujo livro 
'A tirania das dietas' foi 
uma das bases bibliográfi -
cas de Sanches, a palavra grega díaita, da qual deriva 
nossa palavra dieta, descrevia um modo de vida, for-
necendo um caminho completo, mental e físico, para a 
saúde, a própria existência e o sucesso. Entretanto, a 
partir do século 20, essa palavra sofreu uma ressignifi -
cação, abonada pelos discursos midiáticos na sociedade 

moderna ocidental, que, 
para a autora, é lipofóbi-
ca: odeia a gordura e os 
corpos gordos.

Apesar de ter analisado 
veículos que se posicio-
nam como jornalísticos, 
Sanches acredita que, 
quando o assunto são 
novas dietas e emagreci-
mento, o posicionamento 
desse nicho da imprensa 
deixa o jornalismo de 
lado e se pauta pela lin-
guagem da publicidade. 
“A publicidade trabalha 
com fatores simbólicos. 
Um carro não é algo que 
te leva do A ao B, ele é 
status, poder, sedução, 
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De acordo com 
pesquisador, 
é espantosa a 
quantidade de 
publicações 
voltadas 
especifi camente 
para ‘boa forma’ e 
‘dietas’.

No século XX, ainda era possível visualizar dobras, como as da barriga do ícone
de beleza do cinema americano Marylin Monroe.
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virilidade, os chamados vetores simbólicos que não 
estão no produto palpável”, revela ele.

Para Louise Foxcroft, as pautas das dietas são con-
tinuamente versões requentadas de ideias anteriores. 
No decorrer da tese, Sanches levanta a suspeita de 
que o discurso midiático das novas dietas se legitima 
justamente pela saturação que se dá por uma repetição 
constante. O que essas revistas, sites e blogs fazem 
muitas vezes é trazer esses vetores simbólicos desta-
cando que se aquilo que é novo, é mais efi caz, mas a 
única novidade é o discurso.

Além disso, a pesquisa reforça que não apenas as 
tais novas dietas trazem poucas diferenças entre si, 
no que se refere aos seus discursos, como também 
são apresentadas como universais.

Sanches, reforçando o fato de não ser um nutricio-
nista ou profi ssional da área da saúde, compreende 
que, do ponto de vista da linguagem, existe uma bana-
lização das diferenças fi siológicas e comportamentais 
no discurso das novas dietas. “Nós somos sujeitos, 
eu tenho um estilo de vida, você tem outro, temos 
alimentação diferente, horários, cargas de trabalho 
diferentes; como que uma revista ou site pode afi rmar 
que aquela dieta serve para todos nós?”, questiona 
o estudioso.

“Modelos de corpos sempre existiram, mas o mo-
delo de corpo vigente não é real, é um projeto inal-
cançável, e criado propositadamente para vender 

dietas, exercícios, tratamentos que vão oferecer 
isso à sociedade”, argumenta o pesquisador, ao citar 
a expressão “beleza da mídia”, criada por Umberto 
Eco. “É essa beleza extremamente magra, livre de 
imperfeições”, pontua.

Conforme o estudioso, se reconhecemos que estamos 
em uma época de pluralidades, temos que incluir a 
pluralidade de corpos também no ambiente midiático. 
“A mídia é um lugar do ‘poder dizer’. É ali que circulam 
as informações que acabam sendo o discurso vigente 
na sociedade”, destaca.

Com cada vez mais celebridades reagindo às ma-
nipulações digitais da própria imagem em revistas, 
como a modelo Ana Hickmann, que em dezembro de 
2015 afi rmou não se reconhecer em uma foto de capa, 
Sanches acredita que mudanças vão acontecer, mas 
não serão a curto prazo.

Atualmente, “o texto da mídia ainda instituciona-
liza um discurso que não dá margem para outros e 
promove um apagamento. Outros corpos não podem 
circular. Eles não têm vez, e não aparecem”, conclui, 
ao reforçar que o sujeito contemporâneo continua na 
encruzilhada entre a excelência imposta pelas ferra-
mentas midiáticas e a imperfeição da realidade.

Ana Hickmann afi rmou não se reconhecer
em uma foto de capa.
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Sala de estar sobre 
quatro rodas

Eles prezam pela 

experiência em 

detrimento da posse

Em vez de comprar aque-
le lançamento do ano, 
a geração Y prioriza o 

serviço que oferece acesso ao 
produto com total praticidade. 
Os jovens nascidos entre 1980 
e 1999, os chamados millen-
nials, estão redefi nindo as rela-
ções de consumo ao seguirem 
rotas alternativas aos padrões 
que foram estabelecidos por 
décadas.

Fica a pergunta: a paixão 
pelo carro mudou? Na hora 
de comprar um veículo, este 
público espera que os modelos 
ofereçam as mesmas comodi-
dades que são encontradas 
numa sala de estar, afi nal eles 
conseguem trabalhar, conver-
sar com amigos no smartphone 
e ouvir músicas, tudo isso ao 
mesmo tempo. Além de serem 
multitarefas, são multiconec-
tados.

Diante de tantos desafi os, 
empresas investem cada vez 
mais em pesquisas de mercado 
para identificar tendências 
como o atual peso da conecti-
vidade nas decisões de compra. 
Hoje ao entrar numa conces-
sionária o jovem costuma olhar 
primeiro o carro por dentro 
– aqui, leiam-se as modernas 
tecnologias do painel – para 
depois checar outros aspectos 
do veículo.

Talvez a paixão por dirigir 
também não seja tão latente 
entre esses jovens, que valo-
rizam a mobilidade e a sus-
tentabilidade. Este cenário 
tem estimulado empresas a 
apostarem fortemente em ve-
ículos autônomos, nos quais 
as pessoas podem se locomo-
ver e usar o tempo em que 
estão livres da direção para 
usufruir da conectividade e 

fazer outros trabalhos.
Uma característica observa-

da é a economia. Os millennials 
avaliam muito bem os seus re-
cursos, a qualidade e aspectos 
ambientais. Se para gerações 
mais antigas o carro representa 
símbolo de status, para eles 
alternativas de transporte 
podem suprir a necessidade 
de ter um veículo. Em virtu-
de deste cenário, o mercado 
também trabalha para que o 
carro seja o mais econômico 
possível.

Quando deseja comprar um 
veículo, independentemente 
das novas opções de mobilida-
de, a geração Y não se dirige 
à concessionária logo de cara, 
mas faz uma análise profunda, 
conversa com amigos e pesqui-
sa em todos os meios que sejam 
possíveis para depois tomar 
uma decisão. O novo compra-
dor vai à loja com uma ideia 
muito clara do que deseja.

Na reparação, esses jovens 
também prezam muito pelo 
atendimento multicanal, sem 
deixar de lado a qualidade do 
serviço e o rápido atendimen-
to. Nesta linha, as empresas 
precisam estar muito atentas 
aos diferentes meios de in-
teração, como aplicativos de 
serviços, redes sociais e sites, 
para manter proximidade com 
esse público.

É inegável que o mercado 
esteja mais complexo com o 
avançar das gerações, cada 
uma com suas demandas 
específicas. São diferentes 
os requisitos que norteiam 
uma decisão de compra e as 
percepções de utilização do ve-
ículo. Cabe à indústria buscar 
estratégias para atrair cada vez 
mais a geração Y, que já nasceu 
pronta para novas experiências 
aliadas à tecnologia.

(*) É presidente do IQA – Instituto da 
Qualidade Automotiva.

Ingo Pelikan (*)

News@TI
Planejamento de Comunicação em Meios 
Digitais

@A JumpEducation promoverá nos dias 28 e 29 de abril 
2017 o Training Program sobre Planejamento de Co-

municação em Meios Digitais. O que você precisa conhecer 
sobre o cardápio de opções digitais? Das soluções web mais 
clássicas às experiências inovadoras, incluindo mídias sociais, 
mobile marketing, formas de conteúdo colaborativo e outras 
tendências que já são realidade. Cases bem-sucedidos e como 
foram construídos. Como planejar sua ação, passo a passo, 
tendo em vista os objetivos estratégicos, as metas de cam-
panhas e os resultados que sua empresa quer atingir. Como 
medir tudo isso, quais ferramentas usar, como selecionar o 
que fazer, com bastante ou pouca verba. Um único curso que 
discute os principais processos de decisão no planejamento 
de ações de comunicação digital (http://www.jumpeducation.
com.br/hotsite/certifi cate/index.php?cod=934&key=bdd6ab
af8ec32f23ad1604c0f58d8deb).

Tabela mostra o valor exato de veículo 
seminovo para troca no varejo 

@Os consumidores brasileiros acabam de ganhar um sistema 
que mede o potencial de venda de um veículo seminovo 

para a troca no varejo, seja por um zero quilômetro ou por um 
outro modelo. Trata-se da primeira tabela de preços transacio-
nais, criada pela startup AutoAvaliar, plataforma de gestão de 
vendas e estoques utilizado em mais de 1,5 mil concessionárias 
e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil. Para 
montar a tabela com valores transacionais, que, na prática, 
traz o preço de quanto o automóvel pode ser comprado pela 
concessionária ou pelo lojista, a AutoAvaliar utiliza toda sua 
base de dados, que inclui cerca de 720 mil veículos compra-
dos anualmente pelas concessionárias e mais 60 mil carros 
seminovos comercializados na plataforma B2B da empresa 
no Brasil (http://tabela.autoavaliar.com.br).

Torneio de Overwatch

@A Brasil Game Cup Rio está chegando e quem ainda não 
reservou seu ingresso tem mais um grande motivo para ir 

ao Centro de Convenções SulAmérica – RJ, de 07 a 09 de abril. 
Além de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) e Dota 2, 
a BGC acaba de anunciar para a sua primeira edição carioca 
também a realização de um torneio de Overwatch, aclamado 
jogo de tiro em primeira pessoa da Blizzard. Oito times serão 
convidados para participar do torneio, que contará com uma 
fase online, com partidas nos dias 24 e 31 de março, e a fi nal 
presencial, que será disputada dia 07/04, no palco da BGC Rio. 
Todas as partidas contarão com narração de Arthur "Vecet" 
Rage e comentários de Felipe "Tonello" Souza, e as partidas 
serão transmitidas nos canais ofi ciais da BGC no Twitch e 
YouTube . As equipes participantes serão anunciadas em 
breve. Ainda no dia 07/04, primeiro dia da BGC Rio, jogado-
res profi ssionais realizarão showmatches  de Hearthstone, o 
jogo gratuito de cards da Blizzard. Para visitar a Brasil Game 
Cup Rio e conferir de perto todas as novidades do evento, 
visitantes podem adquirir seus ingressos em brasilgamecup.
com.br/ingressos/.

Wagner Tadeu (*)

Mas o que exatamente "Internet das Coisas" signifi ca? O 
Wikipedia defi ne IoT como a interligação de dispositivos 
físicos, veículos, edifícios e outros objetos eletrônicos que 

contêm sensores, software ou acionadores, que lhes permitam 
trocar dados por redes sem fi o. Os dispositivos inteligentes mais 
notáveis e populares incluem o Apple Watch, o Termostato Nest 
Smart e o Echo, da Amazon.

De acordo com o Gartner 6,4 bilhões de "coisas" conectadas 
estiveram em uso em todo o mundo em 2016 - um aumento de 
30% em relação a 2015 - e chegarão a 20,8 bilhões até 2020. Os 
dados sobre a IoT no Brasil também impressionam. De acordo 
com estudo da consultoria Tendências, estima-se que a IoT gere 
um crescimento de produtividade de cerca de 2% ao longo da 
próxima década, podendo adicionar cerca de R$ 122 bilhões 
ao PIB brasileiro até 2025. Serão criados entre 1,9 milhão e 2,6 
milhões de novos postos de trabalho diretos, indiretos ou em-
prego efeito/renda até 2025. Diante desse cenário, o Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) já 
trabalha na elaboração de um Plano Nacional para a Internet 
das Coisas (IoT). A iniciativa prevê regulamentações, políticas 
públicas e o posicionamento do Brasil como uma referência 
mundial no segmento.

A IoT está impactando fortemente os setores industriais e de 
consumo. No setor industrial, a IoT é aplicada frequentemente 
com o termo “Indústria 4.0” ou IIOT, referindo-se aos principais 
estágios transformacionais da economia industrial. Exemplos de 
IIoT variam de monitoramento de sistemas de gerenciamento de 
edifícios e redes de energia, até o rastreamento de produtos ma-
nufaturados à medida que são enviados. Já no setor de consumo, o 
CIoT (The Consumer Internet of Things) consiste em tecnologias 
que visam o mercado doméstico e aparelhos eletrônicos. Segundo 
pesquisa do IDC, mais de oito milhões de lares norte-americanos 
já utilizam algum tipo de automação e controle residencial. Já 
uma pesquisa realizada pela consultoria GfK, revela que 57% dos 
brasileiros consideram que a automação residencial terá impacto 
em suas vidas nos próximos cinco anos.

Essa visão interconectada do mundo possibilitada pela IoT 
proporcionará uma riqueza de oportunidades para as organi-
zações de serviços. Por isso, para todos aqueles do setor de 
serviço em campo dispostos a abraçar a nova tecnologia, a IoT 
também chega para transformar o papel dos técnicos, melhorar 
a efi ciência do serviço e reforçar a segurança tecnológica. Aqui 
estão três maneiras de como a IoT e os dispositivos inteligentes 
estão transformando o serviço em campo:

1 - Aumentando a efi ciência na solução do problema

Executar os trabalhos de forma efi ciente e rápida é fundamental 
para conquistar rentabilidade no serviço de campo. Mas, muitas 
vezes, a pessoa que despacha a equipe, ou mesmo os técnicos de 
campo, não consegue obter todos os detalhes necessários antes 
de uma visita técnica, de forma a solucionar o problema de uma 
vez por todas. Qual o resultado disso? Eles retornam ao mesmo 
local mais de uma vez.

A Internet das Coisas está eliminando completamente a neces-
sidade de revisitas ao melhorar drasticamente a efi ciência na so-
lução do problema. Como? Incorporando dispositivos inteligentes 

Três maneiras da Internet das Coisas 
transformar o serviço em campo

Juntos, a Internet das Coisas (IoT) e o Big Data estão remodelando a maneira como fazemos compras, 
interagimos com os dispositivos e trabalhamos. Não consegue encontrar suas chaves? Isso não é mais 
um problema. Acabaram as toalhas de papel? Basta gritar com Alexa, e elas aparecem em sua porta

no campo, registrando o desempenho em escala e processando 
esses dados para descobrir dados analíticos, as organizações mais 
experientes estão embarcando em uma era mais inteligente do 
gerenciamento do serviço em campo. Equipamentos de campo 
agora podem enviar sinais de serviço imediatamente e registrar 
dados de desempenho em tempo real. Isso signifi ca que, em 
breve, a necessidade de realizar chamadas de serviço desapa-
recerá completamente. Em seu lugar, as máquinas informarão 
diretamente os técnicos sobre qualquer ocorrência, mesmo que 
o cliente ainda não tenha se inteirado do problema.

Sua equipe de gerenciamento de serviços de campo está pronta 
para a Internet Industrial?

2 - Oportunidades crescentes para a manutenção 

preditiva

É claro que diagnosticar e resolver problemas antes que eles 
aconteçam é fundamental para economizar tempo e dinheiro 
em chamados de serviço. E à medida que mais equipamentos 
de clientes forem incorporados aos sensores, as oportunidades 
de manutenção preditiva também aumentarão.

Mas há uma distinção importante a ser feita entre manutenção 
preventiva e preditiva. Manutenção preventiva signifi ca executar 
tarefas de serviço em intervalos regulares para garantir que não 
ocorram grandes avarias. Por outro lado, a manutenção preditiva 
utiliza insights baseados em dados para entender melhor o equi-
pamento e prever exatamente quando peças específi cas podem 
falhar ou o equipamento deve ser substituído. Ao usar sensores 
de IoT e dados, a manutenção preditiva pode revolucionar com-
pletamente o trabalho de uma equipe em campo fornecendo 
relatórios mais precisos de desempenho de peças, ciclos de vida 
de equipamentos, entre outras possibilidades.

3 - Obtendo técnicos focados na satisfação do cliente

O aspecto fi nal e mais importante que a IoT pode oferecer é 
ajudar os técnicos a concentrarem-se em melhorar a satisfação do 
cliente através de novos dados. Apesar de muitos ainda utilizarem 
métricas como benchmarks para medir a satisfação e lealdade 
dos clientes (NPS - Net Promoter Score), esses indicadores-
chave de desempenho do velho mundo (KPIs) contêm uma falha 
importante: são alimentados por pesquisas e, infelizmente, cada 
vez menos clientes respondem a pesquisas todos os anos.

Com o cliente opt-in, novos fl uxos de dados podem fornecer 
insights detalhados sem a necessidade do cliente responder 
a qualquer pesquisa. Ao abrir um fl uxo de dados entre os 
dispositivos dos clientes e um IoT Complex Event Processor, 
as empresas de serviços em campo podem analisar produtos 
conectados, dispositivos móveis, acessos aos sites, postagens 
em mídias sociais e mensagens de texto para celular. Por meio 
de algoritmos de inteligência artifi cial, o software pode com-
primir dados de diferentes fontes para determinar a satisfação 
do cliente com base em múltiplos comportamentos digitais. Ao 
entregar esse conhecimento aos técnicos antes do serviço, eles 
podem vir preparados para satisfazer os clientes com base em 
dados específi cos. Uma estratégia completa de IoT possibilita 
decisões melhores e mais rápidas ao longo do ciclo de vida da 
prestação de serviços.

Parece fi cção científi ca? Não é. Trata-se de realidade não 
muito distante.

 
(*) É gerente Geral da ClickSoftware para América Latina, líder no fornecimento 

de soluções para a gestão automatizada e otimização
da força de trabalho e serviços em campo.

Cinco anos é o prazo determinado por lei 
para as empresas arquivarem suas notas 
fi scais eletrônicas (NFe), e quem falha 
pode pagar multas salgadas. Mas, além 
da obrigação legal, há diversos outros 
motivos para adquirir e usar um software 
de gestão de NFes. Conheça cinco:

1. Aumento da produtividade

Os dados presentes nas NFes são utili-
zados por vários departamentos dentro de 
uma companhia, como fi nanceiro, contá-
bil, fi scal e almoxarifado. As ferramentas 
de gestão de documentos fi scais eliminam 
o tempo gasto na digitação, formatação e 
preparação manual de relatórios, Com o 
software todas as informações fi scais são 
importadas para o sistema e os colabo-
radores conseguem se dedicar às tarefas 
mais estratégicas.

2. Informações precisas e seguras

Protocolos de proteção que não exis-
tem em planilhas eletrônicas garantem a 
segurança dos dados, que são importados 
e alocados em ambientes preparados para 
o recebimento e armazenamento. Além 
disso, sem a inserção manual de dados, 
eliminam-se os erros como a duplicação 
de dados, digitação incorreta e exclusão 
involuntária de informações. O resultado 
é uma base de dados confi ável e precisa. 

Cinco motivos para adotar um software 
de gestão de Notas Fiscais Eletrônicas

Ao contar com sistemas automatizados 
garantimos que as rotinas de backup 
sejam realizadas, independentemente do 
fator humano.

3. Melhora na comunicação com a 

contabilidade

Um dos maiores problemas na gestão 
fi scal das empresas é não ter uma comuni-
cação efi ciente com a contabilidade. Com 
sistemas automatizados, o contador tem 
acesso em tempo real à documentação 
da empresa, eliminando a necessidade 
de e-mails ou de deslocamento físico. 
Arquivar os documentos eletrônicos em 
nuvem permite também que as obrigações 

acessórias sejam preparadas e entregues 
no tempo ideal. 

4. Economia e redução de custos

Uma das formas de gerir documentos 
fi scais é ter servidores online próprios. 
Porém, além de não ser barato, são sus-
cetíveis a danos físicos, roubos e falhas. 
Automatizar a gestão de NFes custa menos 
do que implementar uma infraestrutura 
em nuvem. A assinatura mensal tende a ser 
menor do que a manutenção de servidores 
internos. Adquirir um software é a decisão 
mais econômica disponível para atender 
às exigências legais de armazenamento 
dos documentos fi scais.

5. Decisões mais rápidas e 

melhores

Com a entrega de relatórios com infor-
mações atualizadas em tempo real, o ge-
renciamento das notas fi scais eletrônicas 
fornece subsídios para melhorar a tomada 
de decisões estratégicas. A confi abili-
dade das informações fornecidas deixa 
os gestores seguros e agiliza mudanças 
promissoras.

(Fonte: Alison Flores é diretor executivo da 
NFe Cloud, empresa de armazenamento de 

Notas Fiscais eletrônicas, que conta com uma 
infraestrutura baseada em “Nuvem” com a 

tecnologia Amazon WebServices).



Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 
900. Sábados e domingos às 16h. Ingres-
so: R$ 80. Até 21/05.

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 30 de março de 2017

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – 
fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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3/oui. 4/room — spas — wind. 5/meato — ocaso. 6/caíque — duelar. 10/inovadores.

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

Esta quinta é o quarto dia da lunação. O aspecto da Lua com Netuno deixa a parte da manhã mais sensível. Bom para realizar 

as tarefas de forma bem tranquila. No começo da tarde a Lua se une a Marte em Touro deixa mais focado e empenhado em lutar 

pelos objetivos. Apesar dos obstáculos, o melhor é não desistir de tentar. Júpiter em mau aspecto com Plutão pode aumentar 

as difi culdades e os problemas. Por isso é preciso eliminar tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede de crescer. A Lua em 

bom aspecto com Plutão vai deixar o fi nal da quinta mais intenso, de uma forma positiva. Deve expressar os sentimentos de 

maneira equilibrada com coragem e determinação.
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Quinta muito boa para cuidar de si 
mesmo e dos seus bens pessoais. A 
energia construtiva do Sol faz o dife-
rencial positivo até o fi nal da semana.  
De manhã, antes de falar ou fazer 
qualquer coisa, pense bem, evite a 
impulsividade e obstinação.61/761 
– Vermelho.

O dia começa bem com maior afe-
tividade pela manhã. Persistência, 
determinação e comedimento deve 
aumentar depois que a Lua for para 
seu signo a tarde. Nos relacionamen-
tos e nas relações amorosas impulso 
para procurar o que deseja e sair do 
comodismo. 34/234 – Branco.

Aceite os acontecimentos, tanto 
no lar como no trabalho. Analise as 
situações arrisque somente se isso 
for mesmo necessário. Difi culdades 
nas relações sentimentais. Ótimo 
para estar em grupo, conviver com 
as pessoas no trabalho e no lar. 
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 passará.45/445 
– Verde.

A fi rmeza, a valorização do conforto 
como conquista humana e a energia 
construtiva fazem o diferencial.  De 
manhã ainda haverá certo desen-
canto com situações inesperadas. 
Mesmo assim pode haver alguma 
rispidez e falta de elegância durante 
boa parte do dia. 81/581 – Branco.

Estude, pesquise e aprenda mais, 
sempre com cautela, pois o ritmo 
dos acontecimentos será mais lento. 
Pode haver difi culdade de comu-
nicação no relacionamento social. 
E nas relações amorosas impulso 
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 fi nal de semana. Fique atento 
a oportunidade que surge através 
da comunicação mais fácil a tarde 
com a Lua nova em Touro. 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 supe-
rada. Algo deve melhorar neste fi nal 
do mês, se evitar a obstinação e exa-
geros. Nesta quinta a tarde 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 quinta. 64/664 – Azul.

Pode conhecer novas pessoas, 
ambientes novos e renovar sua 
vida social neste fi nal 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
QUINTA 30 de Março de 2017. Dia de São João Clímaco, São Régulo, 
São Domino, São Zózimo, São Quirino e Dia do Anjo Laoviah, cuja virtude 
é o amor. Hoje aniversaria o ator e diretor teatral Zé Celso Martinez Corrêa 
que faz 80 anos, a atriz Rosi Campos que é de 1954, o cantor e guitarrista 
Eric Clapton completa 72 anos, a cantora Celine Dion que nasceu em 1968 
e a pianista, cantora e compositora Norah Jones que faz 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é expansivo e gosta de desempenhar 
papel importante em sua comunidade ou fazer parte de um grupo. É 
líder, mas sabe que precisa de cooperação; sabe lidar com as pessoas 
e fazer os contatos certos. Precisa controlar o ciúme, o orgulho e a 
tendência negativa que possui, para conseguir vitórias, pois estas 
tendências negativas acabam por atrapalhar suas chances de obter 
sucesso e fortuna. No lado negativo a insatisfação o faz ter inclinação 
para reclamar ou criticar.

Dicionário dos sonhos
MÉDICO - Vê-lo quando está com saúde, doença 
próxima. Se estiver doente, fi cará curado. Tratando 
de doente, fi cará curado. Ser médico, acautele-se 
com situações difíceis. Números da sorte: 03, 08, 11, 
28, 48 e 71

Simpatias que funcionam
Atraia o homem desejado: Para essa simpatia você 
vai precisar de um fi o do seu cabelo e outro da pessoa 
amada. Pegue duas xícaras, coloque um pouco de 
lodo e um fi o de cabelo em cada xícara. Acenda duas 
velas vermelhas e pingue três gotas de cera em cada 
xícara. Ao fi nal do dia, coloque o dedo no lodo e faça 
um pentagrama na sua barriga. Reze uma prece forte 
para o anjo da pessoa.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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Comédia Romântica
O espetáculo “Quase Cinquenta Tons de Cinza” 

trata de uma releitura cômica do livro que causou a 
maior polêmica mundial sobre o assunto, satirizando 
os melhores momentos da história. Uma paródia bem 
humorada focada principalmente no comportamento 
do personagem Christian Grey. Um espetáculo leve 
que não cai no vulgar. Com Vitor Branco, Bruna 
Andrade e Wanderlei Grillo.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 
tel. 3289-2358. Sábados às 21h30 e domingos às 19h30. Ingresso: 
R$ 50. Até 30/04.

Infantil
O projeto Sábado e Domingo são Dias de 

Teatro! acontece todos os sábados e domin-
gos com concepção e interpretação da Cia 
de Teatro Arte & Manhas. Na programação: 
Dias 1 e 2, Páscoa em Apuros, Uma Disputa 
Entre Coelhos (dias 08 e 09). A Páscoa da Vida 
(dias 15 e 16). As Aventuras de Curupira na 
Floresta (dias 22 e 23) e A Bela Adormecida 
nos dias 29 e 30.

Serviço: Livraria Cultura do Iguatemi São Paulo,  Av. Bri-
gadeiro Faria Lima, 2232 - Jardim Paulistano, tel. 3048-7305. 
Sábados (01, 08, 15, 22 e 30) e domingos (02, 09, 16, 23 e 30) às 
15h e às 17h. Entrada franca.

“A Arca de Noé”

O espetáculo “A Arca 
de Noé”, de Vinícius 
de Moraes e Toquinho, 
estreia em 15 de abril 
e é um verdadeiro caso 
de amor da literatura, 
do teatro e da música 
popular brasileira

Vinícius escreveu poe-
mas de espírito infantil 
para seus fi lhos e um 

dia resolveu transformá-los 
em música com a parceria de 
Toquinho. Dali para o teatro 
foi um pulo e “A Arca de Noé” 
com alguns de seus poemas 
mais famosos como “O Pato”, 
“Corujinha”, “Pinguim” e “São 
Francisco” transformaram-se 
em verdadeiros hinos cantado 
por crianças do Brasil inteiro. 
É uma verdadeira viagem pelo 
mundo encantado das rimas, 

Antonio Ginco

O espetáculo Ribanceira 
encerra temporada neste 
domingo, dia 2. A peça abor-
da a questão dos desastres 
ambientais e as tragédias 
ocasionadas por eles na 
vida das pessoas menos 
favorecidas. Ribanceira, 
apresenta as lembranças 
do personagem Zé, sobrevi-
vente de uma catástrofe na 
qual perdeu mulher e fi lhos, 
mas, que tenta refazer a sua 
vida resgatando o antigo 
sonho de ser escritor. Zé é 
humano, tem preconceitos, 
comete erros e chega a ser 
cruel. Atribui a Deus as 
responsabilidades pelo que 
acontece aos seres huma-
nos, se vê em uma situação 
da qual só sairá se tomar as 
rédeas da própria vida. Com 
Antonio Ginco.

Serviço: Teatro de Arena Eugênio 
Kusnet, R.Dr. Teodoro Baima, 94, 
República, tel. 3256-9463. Sexta 
(31/01), sábado (01) às 21h e domingo 
(02/04) ás 19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 
20 (meia).

“A Arca de Noé”
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da imaginação e da inteligência. 
Com Edson Bueno, Jeff Bastos, 
Marvhem Hd ou Lilian Marchio-

ri, Marcelina Fialho, Robysom 
Souza, Ingrid Bozza e Vivian 
Schimitz. 

Chico Mendes

No show "Chico Mendes & da Vila", que acontece no dia 20 de 
abril, o cantor e compositor Chico Mendes mistura suas músicas 
às de Martinho da Vila e compõe um repertório dançante, em 
que estão presentes sucessos como Pequeno Burguês, Casa de 
Bamba, Ex-amor, Disritmia, entre outros, além de sambas pró-
prios de Chico, como São Paulo Sedução, Origens, Santa Música 
e O Brilho Das Orquídeas. O cantor sobe ao palco da Comedoria 
acompanhado por Edson Masson (violão de sete cordas), Ailton 
Reiner (bandolim), Daniel Taurizano (cavaquinho), Ariesler 
Santos (fl auta), Agustin Arias (pandeiro e vocal), Fábio BIsck 
(surdo e vocal) e Cleiton Fernando (percussões).

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Quinta (20) às 21h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 
(meia).

Mistura musical
Divulgação

TU E TUA CASA: "E eles disseram: Crê no Senhor Jesus-Cristo, 
e serás salvo, tu e a tua casa." (ATOS, 16:31.). Geralmente, 
encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem 
profundamente isolados no centro doméstico, no capitulo da 
crença religiosa. Afi rmam-se absolutamente sós, sob o ponto 
de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a 
salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os 
cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vitima, aquele outro 
acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra 
que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, 
sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os 
defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de re-
tifi cação que nos cabe, no plano da bondade oculta? O conselho 
apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma 
só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos 
ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões 
do Mestre, ai permanecerá a suprema claridade para a elevação. 
Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos 
se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão 
áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-
se no domicilio de suas convicções regenerativas, para servir a 
Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca 
para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um 
edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente 
aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, 
tu e tua casa. (De "Vinha de Luz", de Francisco Cândido Xavier, 
pelo espírito Emmanuel).

Erros e acertos
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Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confi ança, 
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 (em reais)
Passivo 2016 2015
Circulante  9.451  38.268
 Contas a Pagar –  29.000
 Obrigações Tributárias  9.451  9.268
Obrigações Societárias – –
 Outras Obrigações – –
Não Circulante  8.000  8.000
 Garantias Recebidas  8.000  8.000
Patrimônio Liquido  1.495.314  1.520.578
 Capital Social  1.078.900  1.078.900
 Reserva de Capital  140.000  140.000
 Lucros Acumulados  276.414  301.678
 Total Passivo+Patrimônio Líquido  1.512.765  1.566.846

NH262 PNH262 PNH262 PNH262 PNH262 PAAAAATRIMONIAL S.A.TRIMONIAL S.A.TRIMONIAL S.A.TRIMONIAL S.A.TRIMONIAL S.A.
CNPJ: 10.704.346/0001-24

Demonstrações Financeiras

Ativo 2016 2015
Circulante  34.204  47.632
 Disponibilidades  28.914  42.342
 Despesas Antecipada  5.290  5.290
Não Circulante  1.478.561  1.519.214
Imobilizado de uso  1.478.561  1.519.214
 Imóveis  1.290.801  1.288.021
 Reformas  125.812  94.745
 Veiculos  85.000  159.500
 (-) Depreciação Acumulados  (23.052)  (23.052)
 Total Ativo  1.512.765  1.566.846

Demonstração do Resultado (em reais)
Receita Operacional Bruta         2016       2015
Locação de Imoveis  403.769  382.047
(-) Imposto sobre Vendas e Servicos  (14.763)  (13.979)
Receitas Operacionais Liquidas  389.006  368.068
Despesas Operacionais  (121.082)  (128.118)
Despesas Administrativas  (61.710)  (80.842)
Despesas de Serviços  (55.501)  (39.747)
Outras Despesas Administrativas  (3.871)  (7.530)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucros

     Social Reservas Acumulados         Total
Saldos em 31/12/2014  1.078.900  140.000  237.381  1.456.281
Mutações do exercício – –  (64.217)  (64.217)
Resultado líquido no exercício  – –  219.625  219.625
Distribuiçãode dividendos – –  (155.328)  (155.328)
Saldos em 31/12/2015  1.078.900  140.000  301.678  1.520.578
Mutações do exercício – –  (64.297)  (64.297)
Resultado líquido no exercício – –  171.693  171.693
Distribuição de dividendos – –  (196.956)  (196.956)
Saldos em 31/12/2016  1.078.900  140.000  276.416  1.495.316
Mutações do exercício – –  25.262  25.262

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (em reais)
Das atividades operacionais        2016        2015
Lucro(Prejuizo) líquido do exercício  171.692  219.624
Decréscimo (acréscimo) em ativos  40.653  (44.714)
(Decréscimo) acréscimo em passivos  (28.817)  21.234
Disponibilidades líquidas geradas pelas
  atividades operacionais  183.528  196.143
Das atividades de financiamento com acionistas – –
(-) Dividendos pagos  (196.956)  (155.328)
Aumento (Redução) das disponibilidades  (13.428)  40.816
No inicio do exercicio  42.342  1.526
Caixa e equivalente a caixa em 31 de dezembro  28.914  42.342

Resultado Financeiro  (665)  9.086
Despesas (Receitas) Financeiras  (665)  9.086
Despesas Não Operacionais  (64.500) –
Perda com Venda de Imobilizado  (64.500) –
Resultado antes do IR e CS  202.760  249.037
Impostos de Renda e Contrib.Social  (31.067)  (29.413)
Lucro (Prejuizo) do Exercicio  171.692  219.624
Quantidade Ações  1.078.900  1.078.900
PU p/ação  0,19  0,23

Diretor: Victor Brandão Teixeira -  Contador: Efforts Profissionais Contábeis: Fábio Comitre - CRC 1SP308888
As Notas Explicativas encontram-se em Poder da Diretoria.

Bob Dylan 
receberá Nobel 
neste fi m de 
semana

Após muita polêmica, o cantor 
e compositor norte-americano 
Bob Dylan fi nalmente receberá 
seu prêmio Nobel de Literatura 
na Suécia. Em Estocolmo para 
realizar dois shows, o músico 
será ofi cialmente homenageado 
pela Academia Sueca neste fi m 
de semana (1 e 2 de abril). O 
anúncio foi feito pela secretária 
permanente da organização 
responsável todos os anos pela 
escolha e entrega do Nobel, 
Sarah Danius. 

“A boa notícia é que a Aca-
demia Sueca e Bob Dylan 
decidiram se encontrar neste 
fi m de semana. A Academia 
presenteará [o compositor] 
com o diploma do Nobel e com 
a medalha e ele será parabeni-
zado com o prêmio Nobel de 
Literatura. Será uma reunião 
íntima e nenhum jornalista es-
tará presente, tudo de acordo 
com os seus desejos”, escreveu 
Danius em seu blog. Dylan 
estará na Suécia neste fim 
de semana para realizar duas 
apresentações em Estocolmo 
nos dias 1 e 2 de abril e uma 
terceira em Lund, no dia 9 do 
mesmo mês. 

Segundo a assessoria do 
cantor, os shows já estavam 
agendados muito antes do 
norte-americano ter sido in-
dicado ao prêmio. Além disso, 
o músico ainda não confi rmou 
se receberá a homenagem 
presencialmente. A vitória do 
Nobel por Dylan tem sido cheia 
de polêmicas desde o início. 
Quando foi anunciado que o 
compositor seria o homena-
geado do ano na categoria de 
Literatura, este demorou cerca 
de duas semanas para falar 
sobre o prêmio e aceitá-lo, o 
que aconteceu durante uma 
entrevista a uma revista. 

A Academia Sueca tentou 
contatá-lo para comentar sobre 
a homenagem ofi cialmente, mas 
o norte-americano não aten-
deu nenhum dos telefonemas. 
Além disso, o músico decidiu 
não comparecer à cerimônia 
de premiação, que aconteceu 
no dia 10 de dezembro do ano 
passado, dizendo que estava 
“honrado”, mas que tinha “ou-
tros compromissos” (ANSA/
COM ANSA).

Adriana 
Ancelmo sai 
de Bangu para 
cumprir prisão 
domiciliar

Rio - A ex-primeira dama do 
Rio Adriana Ancelmo deixou na 
tarde de ontem (29), o Comple-
xo Penitenciário de Gericino 
(Bangu), na zona oeste do Rio, 
para cumprir prisão domiciliar. 
A mulher do ex-governador 
do Rio Sérgio Cabral será le-
vada para seu apartamento no 
Leblon, zona sul. Ela estava 
presa preventivamente desde 
dezembro.

A rua Arístides Espinola, 
onde fi ca o apartamento, tem 
uma grande concentração de 
jornalistas, além de alguns 
curiosos que passam pelo 
local.

O juiz Marcelo Bretas, da 
7ª Vara Federal Criminal do 
Rio, emitiu mais cedo o alvará 
de soltura de Adriana. Bretas 
concedeu a mudança no regime 
prisional em 17 de março, mas 
a decisão foi suspensa pelo 
desembargador Abel Gomes, 
do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região. Posteriormente, 
a defesa de Adriana conseguiu 
a manutenção da decisão de 
Bretas no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). 

O magistrado encaminhou 
também hoje um comunicado 
ao desembargador Abel Gomes, 
do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região. “Reitero os termos 
da decisão (de 17 de março) 
esperando que a mesma, 
caso mantida, possa servir de 
exemplo a ser aplicado a mui-
tas outras acusadas grávidas 
ou mãe de crianças que delas 
dependem e que respondem, 
encarceradas, a ações penais 
em todo território nacional”, 
disse no documento (AE).

Passivo 31.12.2016 31.12.2015
Circulante      244.691      252.494
Outras Obrigações      244.691      252.494
Fiscais e previdenciárias 94.037 101.416
Diversas 150.654 151.078
Não Circulante      257.393      219.123
Diversas 257.393 219.123
Patrimônio Líquido      981.939      768.599
Capital Social
De domiciliados no país 450.000 450.000
Reserva Legal 66.939 56.022
Reserva de Lucros      465.000      262.577

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.484.023 1.240.216

Ativo 31.12.2016 31.12.2015
Circulante   1.166.553      928.173
Disponibilidades 2.023 125.776
Títulos e Valores Mobiliários      902.653      536.994
Carteira Própria 902.653 536.994
Outros Créditos      235.483      242.767
Rendas a Receber 233.967 226.549
Diversos 1.516 16.218
Outros Valores e Bens        26.394        22.636
Não Circulante      317.470      312.043
Diversos 169.605 167.860
Imobilizado de Uso      134.634      144.183
Intangível        13.231                  -
Total do Ativo 1.484.023 1.240.216

    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
  CNPJ/MF nº 65.635.377/0001-62

Relatório da Administração
Aos sócios, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem os balanços patrimoniais e as respectivas demonstrações financeiras, bem como as notas explicativas, referentes aos semestres
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, acompanhados do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, em cumprimento à legislação vigente. A instituição apresentou um resultado de R$ 134.857 no encerramento do segundo semestre de 2016,
face ao resultado de R$ 8799 no segundo semestre de 2015. A Auditoria Independente verifica o sistema de controles internos de acordo com a Resolução 2.554/98 e atualizações posteriores, e o componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento, atendendo
as determinações da Resolução  4.433/15. São Paulo, 17 de março de 2017. A Administração

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015
 e Semestre Findo em 31/12/2016 - (Em reais)

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: A NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. (“NGO” ou
“Corretora”), com mais de 20 anos de atuação no mercado, é reconhecida pela credibilidade
e eficiência na assessoria cambial e consultoria empresarial das transações oriundas de
comércio e de natureza financeira. Desde sua constituição, e regida pela atividade que foi
autorizada, a Corretora oferece serviços de terceirização documental de importação e expor-
tação, tratando do registro de todas as operações desde as suas origens nas empresas, eviden-
ciando toda a dinâmica de fluxos financeiros e emitindo relatórios gerenciais. Desta forma, a
NGO também contribui com documentos para a gestão das empresas. A Missão da NGO é
oferecer soluções nas negociações, que garantam o melhor custo benefício para o cliente. Com
uma filosofia moderna de atuação baseada no sentido de parceria. Destaca-se pela prestação
de serviço personalizado, apresentando soluções completas para seus clientes, por isso, é
referência no mercado de câmbio e comércio exterior, sendo detentora de prêmios de reconhe-
cimento público como a “TOP OF MIND”. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações, com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº
11.941/09, em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central
do Brasil (Bacen) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sis-
tema Financeiro Nacional (COSIF). O Comitê de Pronunciamentos Contábeis “CPC” emitiu
pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional, aprovados
pela CVM, porém, nem todos foram homologados pelo BACEN. As Demonstrações Contábeis
estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação da NGO e foram aprovadas,
pela Administração, em 23 de março de 2016. 3. Resumo das Principais Práticas Contá-
beis: As principais práticas contábeis são as seguintes: a. Apuração do resultado: O resul-
tado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e
despesas devem ser incluídas nas apurações dos resultados dos períodos/exercícios em que
ocorrerem, simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento
ou pagamento. As receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em
conta redutora dos respectivos ativos e passivos. b. Caixa e equivalentes de caixa: Para fins
de Demonstração dos Fluxos de Caixa, incluem depósitos bancários a vista em moeda cor-
rente, aplicações em depósitos interfinanceiros (quando aplicável), sem restrições de uso pela
Administração e/ou redução de valor pelo resgate, para o gerenciamento de compromissos de
curto prazo. c. Títulos e Valores Mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:
Registrados pelo custo de aquisição e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, são classificados, quando aplicável, conforme a Circular 3.068, de 08/11/2011, do
BACEN, sendo: i) Títulos para negociação: Títulos e Valores Mobiliários adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado em
contrapartida ao resultado do exercício e/ou período. ii) Títulos disponíveis para venda:
Títulos e Valores Mobiliários que poderão ser negociados, porém não são adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados, em contrapartida à conta destacada no
patrimônio líquido. iii) Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e Valores Mobiliários para
os quais haja intenção ou obrigatoriedade e capacidade financeira da Corretora para sua ma-
nutenção em carteira até o seu vencimento, registrados pelo custo de aquisição ou pelo valor
de mercado quando da transferência de outra categoria. Os títulos são atualizados até a data de
vencimento, não sendo avaliados pelo valor de mercado. Os ganhos e perdas de títulos dispo-
níveis para a venda, quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na demons-
tração do resultado, em contrapartida a conta específica no patrimônio líquido. As reduções no
valor de mercado dos Títulos e Valores Mobiliários disponíveis para a venda e dos mantidos
até o vencimento (quando aplicável), abaixo dos respectivos custos atualizados, quando não
impactados por eventos temporários, serão considerados no resultado como perdas realiza-
das. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Corretora não possuía operações com instrumentos
financeiros derivativos. d. Rendas a receber: Os valores a receber de prestação de serviços
são registrados pelo valor contratado. A Administração avalia, constantemente, a necessidade
de provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação à perspectiva de realização de
seus recebíveis. e. Outros Valores e bens e diversos: Demonstrado pelo valor de custo ou
de realização, incluindo os rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. f.
Imobilizado e intangível: O Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzindo-se
a depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, que conside-
ram o tempo de vida útil-econômica dos bens, sendo conforme demonstrado na Nota Explicativa
n° 7. O Intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto, bens incorpóreos
destinados à manutenção da Corretora. Quando aplicável, são amortizados no prazo de cinco
anos (20% ao ano). A Administração da Corretora avalia ao menos uma vez no exercício social,
a necessidade de provisão ao valor recuperável de seus ativos, sendo que para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, não foram apuradas perdas substanciais que
necessitassem a apresentação de ajustes em suas Demonstrações Contábeis. g. Redução
ao valor recuperável de ativos (Impairment): Os ativos financeiros e não financeiros são
avaliados para averiguar se há evidência significativa de que tenha ocorrido uma perda no seu
valor contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável de ativo financeiro e não financeiro
é reconhecida no resultado do período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa
exceder o seu valor recuperável. h. Outros ativos e passivos: Demonstrado por valores
conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço, quando
aplicáveis. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acres-
cidos dos encargos e das variações monetárias incorridos, quando aplicável. i. Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): Em
conformidade com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de reconhecimento de recei-
tas, custos e despesas na apuração do lucro líquido do período, introduzidas pela Lei nº 11.638/
07 e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09, não produziram efeitos na apuração do Lucro Real.
A provisão para o imposto de renda é calculada à alíquota de 15% mais adicional de 10% e a
contribuição social é calculada à alíquota de 15%, sendo que a partir de 1º de setembro de 2015
passou a ser calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legis-
lação fiscal. j. Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divul-
gação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são realizados de acordo com
os critérios definidos na Resolução 3.823/09 e Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), obedecendo os seguintes critérios: Ativos
contingentes – São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis somente quando da exis-
tência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Passivos contingentes -
São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis quando, baseado na opinião de assessores
jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial
ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente,

sendo divulgados nas Notas Explicativas, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 8.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins de Demonstração dos Fluxos de Caixa, e con-
forme Resolução CMN 3.604/08, o valor de Caixa e Equivalentes de Caixa da NGO, em 31 de
dezembro de 2016 e de 2015, estavam compostos conforme segue:

        2016         2015
Depósitos bancários 2.023 125.776
Caderneta de poupança    902.653    536.994

904.676 662.770
Os depósitos bancários e caderneta de poupança são realizados em Instituições Financeiras
de primeira linha, considerados pela Administração da Corretora, como suficientes para o
cumprimento de obrigações de curto prazo. A aplicação financeira é prontamente conversível
em caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. Rendas a receber         2016         2015
Títulos a vencer
0 a 30 dias 225.696 192.222
Títulos vencidos
0 a 30 dias 8.318 34.175
31 a 90 dias - -
91 dias em diante               -           152

234.014 226.549
Provisão para Devedores Duvidosos (47) -
Total de Rendas a Receber    233.967    226.549
O valor da provisão para devedores duvidosos, quando aplicável, leva em consideração o
histórico de perdas e análises dos vencimentos dos títulos, garantias envolvidas, renegociações
e atual análise da situação financeira da contraparte. A Administração vem realizando análises
constantes em suas contas a receber, baixando-os quando considerados de difícil realização.
6. Créditos e Obrigações Diversos                          2016                         2015

    Ativo Passivo     Ativo Passivo
Salários e encargos trabalhistas - 102.779 - 91.384
Adiantamentos 1.516 - 16.218 -
Contas a Pagar             -    47.875              -    59.694
Total circulante 1.516 150.654 16.218 151.078
Impostos a recuperar (i) 126.871 - 125.127 -
Depósitos judiciais (nota 8) 42.733 - 42.733 -
Provisão para obrigações previdenciárias (ii) - 214.660 - 176.390
Provisão para demandas judiciais (Nota 8)             -    42.733             -    42.733
Total não circulante  169.605  257.393  167.860  219.123
(i) Os impostos a recuperar, referem-se substancialmente às retenções nas notas de corre-
tagem de câmbio, durante o exercício. (ii) A partir de 2015, a Administração da NGO optou por
realizar a provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
da totalidade dos funcionários ativos, considerando como política conservadora de prevenção
de riscos e controle de passivos.
7. Imobilizado: a. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                31/12/2016 31/12/2015
    Anual (%)    Custo  Depreciação  Líquido     Líquido

1) Instalações 10 4.800 3.000 1.800 2.427
2) Móveis e Utensílios 10 102.927 40.423 62.504 55.932
3) Máquinas/equipamentos 10 107.329 68.647 38.682 44.696
4) Equip. de informática 20   132.305           100.657     31.648        41.128
Total 347.361 212.727 134.634 144.183
b. Movimentação do custo

31/12/2015                                                          31/12/2016
      Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

1) Instalações 33.166 - 28.366 - 4.800
2) Móveis e Utensílios 120.426 15.178 32.677 - 102.927
3) Máquinas e equipamentos 129.455 - 18.596 (3.530) 107.329
4) Equipamentos de informática      240.018     15.803  123.516             -   132.305
Total 523.065 30.981 203.155 (3.530) 347.361
7.1. Intangível: c. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                31/12/2016 31/12/2015
    Anual (%)    Custo Amortização  Líquido     Líquido

Intangível 20    35.003             21.772     13.231                  -
Total 35.003 21.772 13.231 -
d. Movimentação do custo

31/12/2015                                                            31/12/2016
       Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

Intangível        19.337     12.135              -      3.531    35.003
Total 19.337 12.135 - 3.531 35.003
8. Ativos e passivos contingentes: A Corretora depositou judicialmente o tributo relativo à
Contribuição Social em conta judicial, vinculada a ação que objetiva a declaração de ilegalidade
de sua exigência. Como contrapartida foi registrada a obrigação no Passivo Circulante. A
Administração da Corretora entende que as provisões constituídas são suficientes para atender
as eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos, considerando os critérios descri-
tos na Resolução n° 3823/09 do BACEN. Não existem, em curso em 31 de dezembro de 2016
e de 2015, processos administrativos por descumprimento das normas do Sistema Financeiro
Nacional ou de pagamento de multas, que pudessem impactar representativamente nas De-
monstrações Contábeis e operações da Corretora. 9. Patrimônio líquido: a) Capital social:
O Capital social, totalmente subscrito e integralizado, está representado por 450.000 (quatro-
centos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. Os resultados distribuíveis,
apurados anualmente ou em períodos inferiores, serão divididos ou suportados pelos sócios,
que farão deliberações específicas e em documento formal. b) Reservas: Conforme disposi-
ções estatutárias e determinação da Lei n° 6.404/76, a Corretora destina 5% do lucro líquido do
exercício social para Reserva Legal, atendendo aos limites estipulados na legislação vigente.
c) Dividendos: Conforme disposições estatutárias estão estipulados aos quotistas, dividen-
dos que, correspondam, no mínimo, a 25% do Lucro Líquido do exercício.
10. Receitas de prestação de serviços         2016         2015
Corretagem de câmbio 1.858.935 2.243.405
Intermediação de negócios    922.516    512.909
Total 2.781.450 2.756.314

11. Despesas de pessoal         2016         2015
Benefícios 329.558 332.400
Encargos sociais 308.492 258.327
Proventos 827.383 777.923
Outros        6.481        3.125
Total 1.471.914 1.371.775
12. Outras despesas administrativas         2016         2015
Aluguéis 132.064 126.031
Comunicações 60.126 93.215
Manutenção e conservação 34.600 24.207
Processamento de dados 97.204 84.965
Serviços técnicos especiais 79.881 89.671
Transportes 72.663 74.121
Depreciações e amortizações 31.504 45.597
Despesas com materiais 27.198 17.395
Serviços sistema financeiro 23.107 14.815
Outros    106.463      91.896
Total 664.810 661.913
13. Despesas tributárias         2016         2015
ISS 139.073 137.816
COFINS 113.096 112.040
PIS 18.378 18.207
Outros        1.674        2.394
Total 272.221 270.457
14. Outras receitas e despesas operacionais         2016         2015
Provisões (i) 38.270 176.390
Outros      (3.032)         (311)
Total (35.238) 176.079
(i) Conforme descrito na Nota explicativa 6, a Administração da NGO optou por realizar a
provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da tota-
lidade dos funcionários ativos, no montante de R$ 176.390 em 2015 e R$. 38.270 em 2016. Esta
provisão foi considerada indedutível para fins de apuração do Lucro Real e correspondente
Imposto de Renda e Contribuição social. 15. Estrutura de Gerenciamento de Riscos
Operacionais e de Mercado: A Diretoria da NGO, em cumprimento aos normativos reque-
ridos pelo Banco Central do Brasil, designou a Diretoria Administrativa e de Controladoria
como responsável pela estrutura de gerenciamento de risco operacional, que elaborou o Ma-
nual de Compliance e Gerenciamento de Risco Operacional - Volume I, que contém todas as
definições da estrutura organizacional e dos componentes do gerenciamento de riscos
operacionais, política de gerenciamento de riscos operacionais e de plano de contingências,
além de capítulo específico sobre a prevenção de lavagem de dinheiro. O Manual de Compliance
e Gerenciamento de Risco Operacional - Volume II, que contém matérias específicas técnicas
de apoio ao Volume I e, mais, os Manuais de Controles Internos - Rotinas Departamento de
Pessoal (DP) e Rotinas Departamentos Contabilidade e Fiscal, todos devidamente
registrados, no 1º. Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob número
3256716, e no 6º. Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob nos. 1494208
e 1494209, respectivamente. O gerenciamento de riscos de mercado está alinhado às diretri-
zes do Banco Central do Brasil e aos conceitos do Comitê da Basiléia, apresentando nos
exercícios de 2016 e 2015, situação normal de exposição aos riscos dessa natureza. 16.
Ouvidoria: A NGO possui formalizada e operacional a área de Ouvidoria em atendimento
às disposições da Resolução nº 4.433/15, do CMN, que consiste em atuar como canal de
comunicação entre a Corretora e seus clientes para solucionar eventuais pendências e
prestar esclarecimentos sobre seu produto. 17. Limites operacionais: Através de seus
Instrumentos Normativos e em busca da Convergência com os aspectos prudenciais tra-
zidos pelo Acordo de Basiléia, o BACEN alterou e vem modernizando sua metodologia de
cálculo do Patrimônio, bem como as ponderações por graus de risco. A Corretora tem seus
limites operacionais de acordo com as normas e critérios estabelecidos pela Resolução
CMN 2.723/00. 18. Instrução CVM 381/2003: No exercício de 2016, não foram contratados
junto aos auditores independentes e partes a eles relacionadas, serviços não relacionados
à auditoria externa, de acordo com as disposições estabelecidas nessa Instrução.
19. Cobertura de seguros: Em 31.12.2016 a Corretora possuía cobertura de seguros para
incêndio, responsabilidade civil, roubo/furto qualificado e lucros cessantes no montante total
e máximo de R$ 4.300.000 (em 31 de dezembro de 2015 perfazia R$ 4.300.000). O valor
segurado é determinado pela Administração, em base técnica que se estima suficiente para
cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos, bem eventual
interrupção de atividade. Os valores de cobertura de seguro não foram auditados. 20. Infor-
mações complementares: Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n° 11.638,
com o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de
convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas internacionais de
contabilidade emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. Em decor-
rência deste processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade,
algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, as quais serão aplicáveis às Instituições Financeiras somente quando
aprovadas pelo CMN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados são: • Resolução n°
3566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01); • Resolução n° 3604/08 -
Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03); • Resolução n° 3750/09 - Divulgação sobre
Partes Relacionadas (CPC 05 R1); • Resolução n° 3823/09 - Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes (CPC 25); • Resolução n° 3973/11 - Eventos Subsequentes
(CPC 24); • Resolução n° 3989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 R1); • Reso-
lução n° 4007/11 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro (CPC
23); • Resolução n° 4144/12 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação do Rela-
tório Contábil Financeiro. Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os
demais pronunciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos mesmos
será de forma prospectiva ou retrospectiva para as demonstrações contábeis da Corretora.

2º Sem. 2016     31.12.16     31.12.15
Resultado da Intermediação Financeira             31.292       52.893       44.385
Resultado de operações financeiras 31.292 52.893 44.385
Outras Receitas/Despesas Operacionais          207.129      337.268      276.090
Receitas de prestação de serviços 1.445.440 2.781.451 2.756.314
Despesas de pessoal (743.673) (1.471.914) (1.371.775)
Outras despesas administrativas (341.870) (664.810) (661.913)
Despesas tributárias (141.946) (272.221) (270.457)
Outras (despesas) receitas operacionais (10.822) (35.238) (176.079)
Resultado Operacional 238.421 390.161 320.475
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 238.421 390.161 320.475
Contribuição Social (51.639) (87.601) (85.458)
Imposto de Renda           (51.925)      (84.220)      (99.498)
Lucro Líquido do Período / Exercício 134.857 218.340 135.519
Número de cotas 450.000 450.000 450.000
Lucro Líquido por Cota 0,30 0,49 0,30

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - dos Exercícios
Findos em 31/12/2016 e 215 e Semestre Findo em 31/12/2016 - (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2º Sem. 2016     31.12.16     31.12.15
Resultado do semestre / exercício 134.857 218.340 135.519
Baixa residual do imobilizado 7.928 7.928 595
Depreciação e amortização 16.438 31.504 45.596
Variação em Ativos Operacionais:
Outros Créditos 72.073 5.539 68.676
Outras Operações de Valores e Bens 5.226 (3.758) -
Variação em Passivos Operacionais:
Obrigações Fiscais e Previdenciárias 15.281 7.315 -
Obrigações Diversas (11.466) 23.152 206.407
Caixa líquido gerado
  pelas atividades operacionais 240.337 290.020 456.793
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de Imobilizado (30.416) (27.448) (17.047)
Aquisição de Intangível (4.612) (15.666) -
Caixa líquido aplicado nas
  atividades de investimento (35.028) (43.114) (17.047)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Lucros (5.000) (5.000) (305.000)
Caixa líquido aplicado nas
  atividades de financiamento (5.000) (5.000) (305.000)
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa          200.309      241.906      134.746
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre / exercício 704.367 662.770 528.024
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do semestre / exercício 904.676 904.676 662.770

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015 e Semestre Findo em 31/12/2016 - (Em reais)
       Reserva de lucros Lucros

    Capital  Social     Legal      Lucros   Acumulados        Total
Saldos em 01.07.16 450.000 60.196 341.886 - 852.082
Lucro Líquido do Semestre - - - 134.857 134.857
Reserva Legal - 6.743 - (6.743) -
Distribuição de Lucros - - - (5.000) (5.000)
Transferência para Reserva de Lucros - - 123.114 (123.114) -
Saldos em 31.12.16                  450.000    66.939      465.000                         -   981.939
Mutações do Período - 6.743 123.114 - 129.857
Saldos em 01.01.16 450.000 56.022 262.577 - 768.599
Lucro Líquido do Exercício - - - 218.340 218.340
Reserva Legal - 10.917 - (10.917) -
Distribuição de Lucros - - - (5.000) (5.000)
Transferência para Reserva de Lucros - - 202.423 (202.423) -
Saldos em 31.12.16                  450.000    66.939      465.000                         -   981.939
Mutações do Período - 10.917 202.423 - 213.340
Saldos em 01.01.15 450.000 49.247 438.833 - 938.080
Lucro Líquido do Exercício - - - 135.519 135.519
Reserva Legal - 6.775 - (6.775) -
Distribuição de Lucros - - (305.000) - (305.000)
Transferência para Reserva de Lucros - - 128.744 (128.744) -
Saldos em 31.12.15 450.000 56.022 262.577 - 768.599
Mutações do Período - 6.775 (176.256) - (169.481)

Aos Srs. Administradores e Cotistas da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda.
São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da NGO – Associados
Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da NGO – Associados Corretora de
Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil – Bacen. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Revisão e auditoria dos valores correspondentes comparativos: As demons-
trações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram auditadas por outros
auditores independentes que emitiram relatório, em 28 de março de 2016, com opinião sem
modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o
relatório do auditor: A administração da Corretora é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as

demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da adminis-
tração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil – Bacen e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Corretora conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de 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 executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora. • Avalia-
mos 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 significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações 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
a não mais se manter em continuidade operacional.  • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de manei-
ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de março de 2017
Binah SP Auditores Independentes
CRC 2SP009. 597/O-8

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

DIRETORIA:                                    • Sidnei Moura Nehme                             • Francisco Gimenez Neto                                 CONTADOR:               • Valdemir Soprani - CRC - 1SP88.327/0-O

Isidério Deusdado Fernandes
CRC CT 1SP165. 075/O-2



Tempo é dinheiro. 

Nunca essa afi rmação 

fez tanto sentindo 

quanto neste momento

Mais do que nunca o 
sonho das empresas, 
das micro até as de 

maior porte, é fazer com que os 
processos internos e com for-
necedores, clientes e parceiros 
sejam realizados rapidamente 
e com efi ciência. Cada segundo 
vale. Cada minuto conta. Mas 
o que elas estão fazendo para 
tornar esse sonho realidade?

A verdade é que grande parte 
das empresas adotam rotinas 
burocráticas, acostumam-se 
com os processos e seguem 
sem pensar no que poderia 
ser feito para mudar o cenário 
e conquistar um dia a dia mais 
produtivo e menos custoso. A 
expressão mudança assusta 
e muitas vezes assombra os 
tomadores de decisão, porque 
vem acompanhada de uma ou-
tra palavra: custo, quando na 
verdade, o correto seria pensar 
em investimento. 

Investir em tecnologia é uma 
boa alternativa às empresas 
que precisam melhorar a 
efi ciência operacional, redu-
zindo ou mantendo o mesmo 
orçamento. A Certificação 
Digital, por exemplo, não exige 
investimento alto e permite 
migrar processos físicos para 
o digital, como o de assinatura 
de documentos. 

E isso inclui: contratos, apro-
vações, folha de ponto, recibos 
de férias e qualquer outro 
arquivo eletrônico que exija 
a comprovação da autentici-

dade. Isso é possível porque a 
cada uso do Certifi cado Digital 
é gerada uma assinatura digital 
com o mesmo valor jurídico da 
manuscrita, assegurado pela 
legislação brasileira.

Vamos aos benefícios: pro-
cessos realizados no meio ele-
trônico são mais ágeis e menos 
custosos, porque eliminam a 
necessidade do uso do papel e 
também várias etapas como a 
de manuseio, armazenamento 
e deslocamentos para a o trans-
porte de documentos. Ado-
tando a Certifi cação Digital, 
o departamento de compras 
de uma empresa pode ter um 
pedido aprovado de milhões de 
reais pelo presidente, que está 
no Japão, por exemplo. 

Os processos não param. O 
signatário só precisa acessar 
o portal de assinaturas ou o 
próprio sistema da companhia, 
que pode estar integrado à 
tecnologia, localizar o docu-
mento e assiná-lo usando o 
Certifi cado Digital. Vale dizer 
que o Certifi cado pode ser 
armazenado em token, com-
putador, cartão criptográfi co 
ou em dispositivos móveis, 
celular ou tablet, por meio da 
versão mobileID.

O Certifi cado Digital é um ve-
lho conhecido das corporações 
de todos os portes e pode ser 
usado para outras aplicações, 
além do cumprimento das obri-
gações com o governo. Trata-se 
de uma excelente ferramenta 
de gestão, que, se usada com 
toda sua potencialidade, pode 
transformar empresas.  

(*) - É diretor Administrativo
da Certisign.

Migrar para o digital 
signifi ca reduzir custos

Roni de Oliveira Franco (*)
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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:

O pretendente.: DAVI DOS SANTOS CARVALHO, natural de São Bernardo do Campo, SP, 
nasc.: 04/05/1977, profi ssão: barbeiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado em 
Guaianases, São Paulo, SP, fi lho de: Adolfo Freire de Carvalho e de Jeruza dos Santos Car-
valho. A pretendente.: MARIANA TRINDADE DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/02/1981, profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, residente e domciliada 
neste distrito, fi lha de: Ferminiano Barbosa de Souza e de Jandira Jesus Trindade. 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: RADEK SMIKMÁTOR, profi ssão: engenheiro aeronáutico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Znojmo, República Tcheca, nascido aos: 28/12/1991, residente 
e domiciliado Znojmo, República Tcheca, fi lho de Radek Smikmátor e de Lea Smik-
mátorová. A pretendente: ALLINE PEDROSO DE MORAES FRANCISCO, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido 
aos: 24/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elson Francisco 
e de Ivani Pedroso de Moraes Francisco.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: EDUARDO AUGUSTO DINIZ LOPES, divorciado, músico, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 23/01/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Sergio Lopes e de Maria Augusta Diniz Lopes. A pretendente: CRISTIANE FER-
NANDA DE SOUSA, divorciada, arquiteta, natural de Poços de Caldas - MG, nascida 
em 12/10/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Roberto 
de Sousa e de Dulce Néa Francisco de Sousa.

O pretendente: SAMUEL DAVID WATSON, solteiro, professor de inglês, natural de Londres, 
Ingleterra, nascido em 26/05/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Pamela Patricia Watson. A pretendente: MAÍRA SHIRAMIZU DA SILVA, solteira, enfer-
meira, natural de São Paulo - SP, nascida em 17/06/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Gilson Gomes da Silva e de Luiza Yooko Shiramizu da Silva.

O pretendente: ANDERSON SEN MING CHEN, solteiro, empresário, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 23/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Chen 
Li Jen e de Chern Fui Lee Chen. A pretendente: SILVIA FUMI HASEGAWA, solteira, en-
genheira, natural de São Paulo - SP, nascida em 04/06/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Hitossi Hasegawa e de Diolinda Mitsue Okubo Hasegawa.

O pretendente: EDGAR ASSUNÇÃO, divorciado, analista de telecomunicações, natural de 
Osasco - SP, nascido em 20/03/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Sebastião Assunção e de Francelina Ferreira Assunção. A pretendente: SIMONE PAIOLA, 
divorciada, corretora de imóveis, natural de Osasco - SP, nascida em 01/05/1974, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Carlos Paiola e de Rosa Fontes Paiola.

O pretendente: PEDRO PAIVA SANTANA, divorciado, engenheiro, natural de Belo 
Horizonte - MG, nascido em 01/06/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Jorge Santana de Jesus e de Maria de Fatima Del Caro Paiva. A pretendente: 
ELISA BUENO TADDEI, solteira, engenheira, natural de Novo Horizonte- SP, nascida em 
27/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Decio Trefi lio Taddei 
e de Leonice Bueno da Silva Taddei.

A pretendente: ELISANGELA NUNES CORDEIRO, solteira, professora, natural de Recife - 
PE, nascida em 20/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geneci 
Alves Cordeiro e de Inês Nunes Cordeiro. A pretendente: VANDRÉA GARCIA RODRIGUES, 
solteira, médica, natural de São Paulo - SP, nascida em 06/02/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Sergio Rodrigues e de Sonia Maria Matos Garcia.

O pretendente: GEAN YOSHIO IVAMOTO, solteiro, programador, natural de Ipatinga - MG, nas-
cido em 20/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Takesi Ivamoto 
e de Marli Teles Ivamoto. A pretendente: ANDREZA AYUMI KOBASHIGAWA, solteira, jornalista, 
natural de São Paulo - SP, nascida em 08/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Yoshio Kobashigawa e de Sandra Aparecida Joia da Silva Kobashigawa.

O pretendente: JAMIL DA SILVA SANTOS, solteiro, micro empreendedor, natural 
de Ribeirão Branco - SP, nascido em 27/12/1986, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de João Medeiros dos Santos e de Zuliva Maria da Silva Santos. A 
pretendente: ELBIANA CARDOSO SOARES, solteira, secretária executiva, natural 
de São Mateus do Maranhão - MA, nascida em 21/09/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Nonato Marques Soares e de Maria das 
Dores Cardoso Soares.

O pretendente: EDSON NATAL TORRES LOBO, divorciado, gerente de projetos, 
natural de Nova Iguaçu - RJ, nascido em 25/12/1961, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Dirceu Silveira Lobo e de Maria Dilma Torres Lobo. 
A pretendente: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO, solteira, bancária, 
natural de São Paulo - SP, nascida em 10/10/1972, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de João Paulo Machado e de Maria Madalena de Oliveira 
Machado.

O pretendente: EDSON IRANILDO DE ARAÚJO, solteiro, autônomo, natural de Vicên-
cia - PE, nascido em 17/11/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Iranildo José de Araújo e de Margarida Madalena da Silva. A pretendente: ANA KATIA 
SOARES DE ARAÚJO, solteira, do lar, natural de Timbaúba - PE, nascida em 24/04/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos de Araújo e de Ana 
Maria Soares de Lima.

O pretendente: EDUARDO SEBASTIÃO PESSOA, solteiro, técnico em Logística, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 06/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Abel Sebastião Pessoa e de Gilsa Maria Pessoa. A pretendente: DAIANE 
ALENCAR SILVA, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida em 09/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Alencar Silva e de 
Evenita Gonçalves Bastos.

O pretendente: PIERRE GEORGE SOUSA SANTIAGO, solteiro, contador, natural de São 
Luís - MA, nascido em 07/06/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Valdemiro Gama Santiago e de Maria Assunção Sousa. A pretendente: CREMILDA 
MARIA DOS SANTOS, solteira, recepcionista, natural de Frei Miguelinho - PE, nascida 
em 17/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cremildo Mariano 
dos Santos e de Josete Maria dos Santos.

O pretendente: RODRIGO CANCIAN NASCIMENTO, solteiro, contador, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 06/02/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Leonel do Nascimento e de Ana Maria Cancian do Nascimento. A pretendente: ALINE 
TRANCHITELLA, solteira, contadora, natural de São Paulo - SP, nascida em 16/11/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alberto Tranchitella e de Terezinha 
Antonia Berti Tranchitella.

O pretendente: DANIEL PAULO DE OLIVEIRA, solteiro, inspetor de qualidade, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 07/09/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Artur Luiz de Oliveira e de Adelina Moreira Pires. A pretendente: FLAVIA 
CRISTIANA MARTINS, solteira, do lar, natural de Bandeirantes - PR, nascida em 
18/12/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alvarino Martins 
e de Maria Silva Martins.
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RONY LUIZ FERREIRA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/04/1988, residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Osni Luiz Ferreira e de Rita de Cassia Sclearuc. A 
pretendente: CINTIA KAROLINE DOS SANTOS, profi ssão: representante comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/02/1986, residente 
e domiciliada em Morro Grande, São Paulo - SP, fi lha de José Otavio dos Santos e de 
Edivalda Tenorio dos Santos.

O pretendente: LUIS FERNANDO CORAZZA GENIOLI, profi ssão: empresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/08/1963, residente 
e domiciliado no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Walter Genioli e de Doracy 
Corazza Genioli. A pretendente: ADRIANA DRUMOND MARINHO, profi ssão: empresária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1974, resi-
dente e domiciliada no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Marinho 
e de Ana Cristina Drumond Marinho.

O pretendente: RICARDO TRONQUINI, profi ssão: publicitário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1970, residente e domiciliado em 
Singapura, fi lho de Geraldo Tronquini e de Eunice Sarzi Tronquini. A pretendente: LUCIANA 
DE CARVALHO AMARAL, profi ssão: publicitária, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 25/11/1978, residente e domiciliada na Vila Madalena, São 
Paulo - SP, fi lha de Rogerio de Oliveira Amaral e de Heloiza Helena de Carvalho Amaral.

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

Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JANDERSON FORMIGONI, estado civil divorciado, profi ssão soldador, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/07/1975), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio José Formigoni e de Sandra Maria Formigoni. A 
pretendente: ALINI ROSANI DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão supervisora 
de loja, nascida em Santo André - SP, no dia (29/11/1976), residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Helio José da Silva e de Aparecida de Fatima Vernini da Silva. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: ELIZEU LUCENA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão militar 
das forças armadas, nascido em Guarulhos (Registrado em Cangaíba) - SP, no 
dia (25/10/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Marcelo 
Pedroso da Silva e de Vanusa Lucena da Silva. A pretendente: MIRIA DA SILVA 
COELHO TOLENTINO, estado civil solteira , profissão técnica de nutrição, nascida 
em Simplicio Mendes - PI (Registrada no 1º Subdistrito de Osasco - SP), no dia 
(05/01/1993), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, filha de Deusdette 
Coelho Tolentino e de Julieta da Silva Coelho. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço de Itaquaquecetuba, neste Estado, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (19/07/1985), residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Luiz de Olveira e de Maria do Socorro Silva 
Oliveira. A pretendente: ANDREIA DE BARROS CUNHA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia (16/11/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adriano Cunha e de Arlete Fran-
cisca de Barros Cunha.

O pretendente: VITOR WILLIAM SEIMANAVICIUS, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar administrativo, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (08/04/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Vitor Seimanavicius e de Marcia 
Regina Vieira da Silva Seimanavicius. A pretendente: JOSEFA RAFAELA LEITE DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Carnaiba - PE, no dia 
(24/10/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Genecy Bezerra do 
Nascimento e de Elenilda Leite do Nascimento.

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)

Este foi um dos princi-
pais enfoques dados 
por representantes do 

setor privado, do governo, de 
servidores e trabalhadores 
na audiência da Comissão de 
Direitos Humanos, realizada 
no Senado.

Durante o debate Alexan-
der Dornelles, da Associação 
Nacional de Fiscais Federais 
Agropecuários, defendeu 
a qualidade da carne que é 
oferecida ao consumidor, mas 
alerta quanto ao défi cit de 
cerca de 500 profi ssionais que 
estaria tornando “na prática 
impossível” uma fi scalização 
maior. Outro representante 
da categoria, João Bosco, tam-
bém garantiu que os produtos 
de origem animal são referen-
dados por mais de 100 órgãos 
de inspeção internacionais, 
sendo o país na verdade “uma 
referência” na matéria.

“Acompanhamos toda a 
cadeia produtiva, do nasci-
mento ao abate. Tanto faz se 
o produto é para exportação 
ou paro mercado interno, o 
rigor é o mesmo”, garantiu 
Bosco, pra quem os casos de 
corrupção desbaratados pela 
PF são “vergonhosas exce-
ções à regra”, que merecem 
uma “punição enérgica” a 
ser estendida aos produtores 
envolvidos. Ricardo Santín, 

Comissão de Direitos Humanos realiza audiência pública 

interativa para debater Operação Carne Fraca.

Visões divergentes marcam 
audiência pública sobre a 

Operação Carne Fraca
A indústria alimentícia ligada à carne é o setor que mais emprega mão de obra no Brasil (cerca de 6,7 
milhões de trabalhadores), e pode passar por mudanças estruturais dependendo de como for conduzi-
da as ações a partir da defl agração da Operação Carne Fraca

vice-presidente do Conse-
lho Mundial de Agricultura, 
também classifi cou a carne 
como “patrimônio nacional”, 
destacando que somente a 
avicultura já internalizou na 
economia brasileira cerca 
de U$ 94 bilhões. Na carne 
suína, tal soma já chega a U$ 
19 bilhões, e somadas à car-
ne vermelha as exportações 
anuais já passariam de U$ 15 
bilhões.

“Só nos últimos dois anos, 
12 países enviaram missões 
pra investigar a qualidade 
de nossa carne, e referen-
daram que ela é saudável, 
consumível - disse, reiterando 

que “um laudo único” não 
pode enlamear e “jogar no 
lixo” uma indústria da qual 
fazem parte mais de 140 
mil famílias”. Mas Santín fez 
questão de reforçar o apoio 
da Associação Brasileira de 
Proteína Animal às investiga-
ções de desvios que estejam 
ocorrendo, garantindo ainda 
que os produtos direcionados 
ao mercado interno teriam o 
mesmo controle de qualidade 
dos que são exportados.

Para o deputado estadual 
Dirceu Dresch (PT-SC), a Po-
lícia Federal, ao utilizar como 
estratégia a “espetaculariza-
ção e midiatização” de suas 

operações, tem prejudicado 
setores inteiros da economia 
nacional. Ele disse que esse 
tipo de conduta tem marca-
do a atuação da PF desde a 
Operação Lava Jato. O pró-
prio presidente do Sindicato 
dos Policiais Federais no DF 
(Sindipol), Flavio Werneck, 
também acredita que a “falta 
de tato” por parte da equipe 
ligada à Carne Fraca, no 
que se refere à divulgação 
da operação, afetou toda a 
cadeia produtiva do setor e 
tem trazido até o momento 
fortes prejuízos no consumo 
interno do produto. A “es-
petacularização” das ações 
da PF também foi lamentada 
pela senadora Regina Sousa 
(PT-PI).

Também a possibilidade 
de que a produção da carne 
seja tomada por processos de 
terceirização da mão de obra, 
a partir da recente aprovação 
pela Câmara da proposta que 
libera a prática, foi criticada 
por participantes da audiên-
cia pública. Flavio Werneck, 
do Sindipol, acredita que a 
própria capacidade opera-
cional da Polícia Federal no 
combate à corrupção será 
“fortemente abalada” caso 
tenha algumas de suas ati-
vidades terceirizadas (Ag.
Senado).

Pe
dr

o 
FR

an
ça

/A
g.

Se
na

do



Página 13

No Brasil há muitas 

possibilidades, porém, 

escuto isto desde a 

década de 60 quando 

estava iniciando meus 

estudos

Nosso país será o futuro, 
seremos a nova poten-
cia. Nesses mais de 50 

anos fomos superados por 
diversos países que fi zeram a 
lição de casa, e o que seria essa 
lição de casa? Primeiramente 
devemos parar de nos compa-
rar com países como Estados 
Unidos e europeus. Vamos nos 
comparar ao Chile, Cingapura, 
Canada. Vamos observar as 
ações que podemos fazer de 
maneira simples e objetiva, 
sem uma preocupação com 
resultados a curto prazo.

Temos ações sendo exe-
cutadas no Brasil? Claro 
que temos, mas o que falta? 
Politicas publicas, apartidá-
rias, onde o que importa é 
o ecossistema. O que falta? 
O principio fundamental do 
empreendedorismo. Com-
petências complementares 
sendo utilizadas de maneira 
a trabalharmos de maneira 
complementar.

Veremos apenas uma situ-
ação típica no Brasil, porque 
um prefeito deve se preocu-
par em apoiar start-ups com 
mentorias, consultorias, local 
para desenvolvimento de seus 
negócios, se já há acelerado-
ras e incubadoras para esse 
fi m? Eu respondo de maneira 
simples. Ainda achamos que 
o melhor é fazer tudo dentro 
de casa.

O governo municipal, esta-

dual e federal deveria estar 
focado em apoiar estes agen-
tes apoiadores (incubadoras 
e aceleradoras), de maneira a 
permitir que estes façam aqui-
lo que é sua competência. Não 
há apoio fi nanceiro logístico 
e fi nanceiro (diminuição de 
impostos, editais de fomento 
para estes agentes). Todos 
querem fazer a mesma coisa. 
Ninguém acaba fazendo nada 
direito pois não complemen-
tariedade adequada.

Precisamos melhorar os 
impostos e as legislações de 
constituição de empresas e 
sociedades, tudo acontece 
muito lento, como se fosse 
interesse do partido A e B, não 
interesse do País. Deveríamos 
ter o simples melhorado faz 
tempo, será apenas no pró-
ximo ano. Deveríamos sim-
plifi car totalmente abrir uma 
empresa e fecha-la quando for 
o caso. Não isso continua um 
verdadeiro martírio.

As leis trabalhistas são 
improprias para o País, para 
os trabalhadores e para os 
empresários, e mesmo assim 
não conseguimos evoluir, pois 
ainda vivemos na época dos 
grandes sindicatos que brigam 
pelo seu fi lão. Temos pos-
sibilidades mas precisamos 
mudar paradigmas enraizados 
e velhos.

Todos precisamos evoluir, 
nossa tríplice hélice é arcaica 
em pensamentos e valores e 
muito lenta para tomar deci-
sões num mundo medido por 
microssegundo.

 
(*) - É coordenador da incubadora 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e especialista em 

desenvolvimento e inovação. 

Realidades e falácias 
sobre o incentivo

e o empreendedorismo 
brasileiro

Nelson Fragoso (*)

São Paulo, quinta-feira, 30 de março de 2017

Crodity Software AS A Service Ltda.- ME - NIRE: 3.522.968.348-6 - CNPJ/ MF 23.983.474/0001-04
Transformação de Ltda em S.A.

Pelo presente: Borja Macias Zaldivar, RNE V71356-Z CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF060.087.847-31; Brunno Vodola Martins,
RG 43.611.460-4-SSP/SP, CPF/MF 368.967.258-93. únicos sócios, e ainda Hiran Amazonas Castello Branco, RG
4.112.802-SSP/SP, CPF/MF 637.817.948-49; Vladispar Participações Ltda., CNPJ/MF 59.572.461/0001-81 represen-
tado por Vladimir de Figueiredo, RG 3.316.606 SSP/SP, CPF/MF 374.892.168-34. Resolvem os sócios: Aumentar o capital
social de R$1.000,00 para R$10.000,00, sendo o valor da quota social R$1,00, assim divididos entre os sócios: Sócios:
Borja Macias Zaldivar. Quotas: 7.000. Participação-R$: 7.000,00. Sócios: Brunno Vodola Martins. Quotas: 3.000. Parti-
cipação-R$: 3.000,00. Totais-Quotas: 10.000. Participação-R$: 10.000,00. O capital social é totalmente integralizado
nesta data em moeda corrente nacional. Cessão e Transferência de Quotas/Admissão na Sociedade. Borja Macias
Zaldivar, com a anuência de Brunno Vodola Martins cede, como de fato cedido tem a Hiran Amazonas Castello Branco
900 quotas, no valor de R$1,00 cada quota, pelo valor total de R$900,00 reais, pagos neste ato em moeda corrente
nacional, conferida e achada exata, motivo pelo qual é dada a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação. Como
conseqüência da presente cessão e transferência, Hiran Amazonas Castello Branco é admitido como sócio quotista.
Borja Macias Zaldivar, com a anuência de Brunno Vodola Martins cede, como de fato cedido tem a Vladispar Partici-
pações Ltda., 450 quotas, no valor de R$1,00 cada quota, pelo valor total de R$450,00, pagos neste ato em moeda
corrente nacional, conferida e achada exata, motivo pelo qual é dada a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação. Como
conseqüência da presente cessão e transferência, Vladispar Participações Ltda. é admitida como sócia quotista. Os sócios
Borja Macias Zal-divar e Brunno Vodola Martins, com a concordância dos sócios Hiran Amazonas Castello Branco e
Vladispar Participações Ltda., transferir para a tesouraria da Companhia e lá permanecer 1.000 quotas, transferindo
Borja Macias Zaldivar 300 quotas e Brunno Vodola Martins, 700 quotas que, respectivamente cada 1 possui no capital
social da empresa no valor de R$1,00 cada uma, pelo valor total de R$1.000,00. Alteração da Cláusula 7ª-Do Capital Social.
Cláusula 7ª-Do Capital Social: O Capital Social totalmente subscrito é de R$10.000,00, dividido em 10.000 quotas no valor
nominal de R$1,00 cada 1, com a seguinte distribuição entre os sócios: Sócios: Borja Macias Zaldivar. Quotas: 5.350.
Participação-R$: 5.350,00. Sócios: Brunno Vodola Martins. Quotas: 2.300. Participação-R$: 2.300,00. Sócios: Hiran
Amazonas Castello Branco. Quotas: 900. Participação-R$: 900,00. Sócios: Vladispar Participações Ltda. Quotas: 450.
Participação-R$: 450,00. Tesouraria:1.000. Participação-R$: 1.000,00. Totais-Quotas:10.000. Participação-R$:
10.000,00. §1º-O capital social está totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional. §2º-A responsabi-
lidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social. §3º-As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada 1 delas dá direito a 1 voto nas deliberações sociais. §4º-
É vedado aos sócios caucionar ou, de qualquer forma, empenhar ou onerar suas quotas ou os direitos a elas relacionados,
no todo ou em parte, salvo mediante consentimento escrito do outro sócio. Transformação da Presente Sociedade por
Quotas de Responsabilidade Ltda-ME em S.A. Considerando que o objeto social continuará o mesmo, isto é, a prestação
de serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (software) customizáveis (CNAE 6202-3/00)
e a prestação de serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (software) não customizáveis
(CNAE 6203-1/00), em continuidade nos negócios ora em curso, mantendo a nova firma todos os direitos e obrigações que
compõem o patrimônio da companhia, resolvem os sócios de comum acordo, nos termos da Lei 6.404/76, transformar a
presente sociedade por quotas de responsabilidade Ltda, em S.A. Da Divisão do Capital Social em Ações. Em razão
da transformação societária prevista acima, a Cláusula do Capital Social, passa a ser. Artigo 6º-O capital será de R$10.000,00
totalmente realizado e dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, assim distribuídas: Acionistas:
Borja Macias Zaldivar. Ações: 5.350. Percentual-%: 53,50. Acionistas: Brunno Vodola Martins. Ações: 2.300. Percen-
tual-%: 23,00. Acionistas: Hiran Amazonas Castello Branco. Ações: 900. Percentual-%: 9,00. Acionistas: Vladispar
Participações Ltda. Ações: 450. Percentual-%: 4,50. Acionistas: Tesouraria. Ações: 1.000. Percentual-%: 10,00.
Totais-Ações: 10.000. Percentual-%: 100,00. Artigo 7º-Cada ação ordinária dará direito a 1 voto nas deliberações sociais.
Artigo 8º-As ações preferenciais de emissão da Companhia têm valor nominal de R$1,00 cada e não gozam do direito de
voto, do direito de prioridade na distribuição de dividendos, ou quaisquer outros direitos, mas exclusivamente do direito
específico de prioridade no reembolso de capital, sem prêmio, ressalvado o disposto os artigos 109 e 111 da Lei 6.404/76.
Da Alteração da Denominação Social. A companhia passa a denominar-se Crodity Software As A Service S.A. nome
fantasia Crodity. Em vir tude das alterações acima descritas, os acionistas firmam, a constituição por transformação
em S.A. Encerramento: Nada mais, SP, 13/09/2016. Acionistas: Borja Macias Zaldivar, Brunno Vodola Martins, Hiran
Amazonas Castello Branco, Vladispar Participações Ltda. Vladimir de Figueiredo. Visto do Advogado: Adriana Leal-OAB
98.589. JUCESP/NIRE 3530049606-0 e nº 441.012/16-4 em 10/10/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Crodity Software AS A Service S.A. - NIRE Nº 35300496060 - CNPJ/MF Nº 23.983.474/0001-04
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17/10/2016

Data/Hora/Local:17/10/2016 às 12hs, na sede, em São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada.
Mesa: Presidente-Borja Macias Zaldivar. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1.Aumento de Capital Social em
R$6.660,00, passando de R$10.000,00 para R$16.660,00, através da emissão de 6.660 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. 2.Todas as ações ordinárias emitidas pela Companhia, são neste ato, subscritas por Eduardo Scarpa,
RG 1.952.666-0 SSP/SP, CPF/MF 640.689.788-91, sendo que a integralização se dará da seguinte forma: a) 333 ações
serão integralizadas em dinheiro, a cada mês, a partir da presente data, até o mês de março/2017, totalizando 1.998 ações;
b) 4.662 ações que serão integralizadas em dinheiro, até 30/06/2017. 3.O preço de emissão das novas ações é de R$60,00
e, em razão do aumento acima, o Capital Social passará a ser R$16.660,00, dividido em 15.660 ações ordinárias nominativas
sem valor nominal, e 1.000 ações preferenciais no valor de R$1,00 cada uma. 4.Após a integralização pelo novo sócio, a
porção do preço de emissão que exceder o aumento de capital de R$6.660,00, será classificada como reserva de capital,
de acordo com o artigo 182, §1º da Lei 6.404/76. 5.Composição acionária da Companhia: Acionista: Eduardo Scarpa.
Ações: 6.660. Percentual: 40,00%. Acionista: Borja Macias Zaldivar. Ações: 5.165. Percentual: 31,00%. Acionista:
Brunno Vodola Martins. Ações: 2.116. Percentual: 13,30%. Acionista: Hiran Amazonas Castello Branco. Ações: 866.
Percentual: 5,20%. Acionista: Vladispar Participações Ltda. Ações: 433. Percentual: 2,60%. Acionista: Tesouraria.
Ações: 1.420. Percentual: 7,90%. Total-Ações: 16.660. Percentual: 100,00%. 1.Estatuto Social aprovado é parte
integrante deste instrumento, e Boletim de subscrição. 3.Eleitos: Diretor Presidente-Borja Macias Zaldivar, RNE V716356-
Z CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 060.087.847-31, Diretor Operacional-Brunno Vodola Martins, RG 43.611.460-4 SSP/SP,
CPF/MF 368.967.258-93. 4.Consolidação do Estatuto Social, fazendo constar as alterações aprovadas nesta assembleia.
Encerramento: Nada mais. SP, 17/10/2016. Acionistas: Borja Macias Zaldivar, Brunno Vodola Martins, Hiran Amazonas
Castello Branco, Vladispar Participações Ltda. Vladimir de Figueiredo e Eduardo Scarpa. Mesa: Borja Macias Zaldivar-Presidente.
Adriana Leal-OAB/SP 98.589. JUCESP nº 535.454/16-8 em 13/12/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 16.944.141/0001-00

BA L A N Ç OS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM   (Valores em R$ Mil)

Provisão para Imposto de renda e Contribuição social. A provisão para o
imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no
ano. A provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de
20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. f)
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 administrativa, gerando uma provável
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos
contingentes são reconhecidos quando a administração possui total controle
da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis,
sobre as quais não cabem mais recursos. g) Caixa e equivalentes de caixa.
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em
moeda nacional e estrangeiras, e apresentam risco insignificante de
mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
Ativo Circulante 31/12/2016 31/12/2015
Disponibilidades        4.455         1.071

Caixa 65 38
Depósitos bancários 146 215
Moedas estrangeiras        4.244           818

Total de caixa e equivalentes de caixa        4.455        1.071
4. Títulos e Valores Mobiliários. Os títulos e valores mobiliários estão
classificados como "Títulos Disponíveis para Venda", demonstrados abaixo
o valor de custo, de mercado e classificação por vencimento:

          31/12/2016           31/12/2015
Valor Valor de Valor Valor de

Vencimento do custo mercado do custo mercado
Longo Prazo
Carteira própria     4.663     4.653    3.481     3.480
Letras Financeiras De 01/09/2020
  do Tesouro a 01/03/2022     4.663     4.653    3.481     3.480
Total     4.663     4.653    3.481     3.480
5. Operações de Câmbio 31/12/2016 31/12/2015
Ativo        9.093        3.196

Câmbio comprado a liquidar 6.210 2.994
Direito sobre vendas de câmbio 6.543 3.192
(-) Adiantamento em moeda nacional recebidos (3.660) (2.990)

Passivo        9.610        3.561
Câmbio vendido a liquidar 6.514 3.106
Obrigações por compra de câmbio 6.213 3.060
Obrigações por vendas realizadas 218 365
(-) Adiantamentos sobre contratos de câmbio (3.335) (2.970)

6. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/2016 31/12/2015
Diversos           236           364

Adiantamentos e antecipações 6  17
Impostos e contribuições a compensar 28  61
Devedores diversos - País 202  286

Passivo Circulante
Outras Obrigações

Sociais e estatutárias           196           108
Juros sobre capital próprio 196   108

Fiscais e previdenciárias           492           468
Impostos e contribuições sobre lucro 103  137
Impostos e contrib. sobre serviços terceiros 17  17
Impostos e contribuições sobre salários 85  84
Outros 287  230

Diversas        1.528        1.670
Obrigações por compra de bens e direitos -   12
Provisão para pagamentos a efetuar 1.281  1.195
Credores diversos - País 247  463

7. Patrimônio Líquido. a) Capital Social. O capital social é de R$ 2.000 (R$
1.100 em 2015), representado por 2.000.000 cotas (1.100.000 de cotas em
2015), totalmente integralizadas na data do balanço, por cotistas
domiciliados no País. Em 06 de janeiro de 2016, aprovaram o aumento de
capital social no montante de R$ 50, mediante a emissão de 50.000 novas
cotas, totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$
1,00 por cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em
08 de março de 2016. Em 29 de fevereiro de 2016, aprovaram o aumento de
capital social no montante de R$ 850, mediante a emissão de 850.000 novas
cotas, totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$
1,00 por cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em
20 de abril de 2016. Em 30 de junho de 2015, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 100, mediante a emissão de 100.000 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 15 de
julho de 2015. b) Reservas Especiais de Lucros. No exercício encerrado em
31 de dezembro de 2016, foram revertidas as reservas especiais de lucros
no montante de R$ 1.032, para distribuição de lucros aos cotistas; e, o
montante de R$ 850 para aumento de capital social. E, no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2015, foram revertidas as reservas
especiais de lucros no montante de R$ 668, para distribuição de lucros aos

ATIVO                                              . N E   31/12/16   31/12/15
CIRCULANTE      14.080        4.729
Disponibilidades 3.g 4.455 1.071
Outros Créditos        9.615        3.638

Carteira de câmbio 5. 9.093 3.196
Rendas a receber 381 96
Diversos 6. 236 364
(Provisão p/outros créditos liq. duvidosa) (95) (18)

Outros Valores e Bens            10            20
Despesas antecipadas 10  20

NÃO CIRCULANTE        5.175        4.061
Realizável a Longo Prazo        4.653        3.480
TVM e Instrum. Financ. Derivativos 4.        4.653        3.480

Carteira própria 4.653   3.480
Investimentos              2              2

Outros investimentos 2 2
Imobilizado de Uso          508           551

Outras imobilizações de uso 762 712
(Depreciações acumuladas) (254) (161)

Intangível            12            28
Ativos Intangíveis 56 56
(Amortização acumulada)           (44)           (28)

TOTAL DO ATIVO      19.255        8.790

PASSIVO                                           . N E   31/12/16   31/12/15
Circulante     15.458       5.807
Relações Interdependencias  3.632 -

Recursos em trânsito de terceiros  3.632 -
Outras Obrigações     11.826       5.807

Carteira de câmbio 5.  9.610  3.561
Sociais e estatutárias 6.  196  108
Fiscais e previdenciárias 6.  492  468
Diversas 6. 1.528 1.670

Patrimônio Líquido       3.797       2.983
Capital: 7.a       2.000       1.100

De Domiciliados no país  2.000 1.100
Reservas de lucros 7.b 1.807 1.884
Ajustes de avaliação patrimonial          (10)            (1)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO     19.255       8.790

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2º Sem/16  31/12/16  31/12/15

Receitas de Intermediação Financeira        7.240    14.853    16.725
Resultado de operações com TVM 264 502 236
Resultado de operações de câmbio 6.976 14.351 16.489

Despesas da Intermediação Financeira           (78)         (78)           73
Provisão p/créditos de liq. duvidosa (78) (78) 73

Resultado Bruto da Interm. Financeira   7.162 14.775 16.798
Outras Receitas/Despesas Operacion.       (5.573)   (11.184)   (13.981)

Receitas de prestação de serviços 5.885 12.459 8.776
Despesas de pessoal (1.880) (3.770) (3.792)
Outras despesas administrativas (8.663) (18.051) (17.318)
Despesas tributárias (911) (1.909) (1.634)
Outras receitas operacionais 43 146 58
Outras despesas operacionais (47) (59) (71)

Resultado Operacional 1.589 3.591 2.817
Resultado não Operacional (2) (2) 1
Result. antes  Trib. s/ o Lucro e Partic. 1.587 3.589 2.818
Imposto de Renda e Contribuição Social        (647) (1.554)   (1.051)

Provisão para Imposto de Renda (353) (851) (644)
Provisão para Contribuição Social (294) (703) (407)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Período 940 2.035 1.767
Juros de Capital Próprio (230) (230) (127)
Nº de cotas..............................: 2.000.000 2.000.000 1.100.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas......R$ 470,12 1.017,58 1.607,00
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Período           940      2.035      1.767
Resultado Abrangente             (6)           (9)           (1)
Ajustes poderão ser reclassific. a result.             (6)           (9)           (1)

Ajustes de avaliação patrimonial (6) (9) (1)
Resultado Abrangente Total 934 2.026 1.766

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas Ajustes Lucros/

Capital Especias Avaliação Prejuízos
Eventos                 .   Realiz.    Lucros Patrimon.   Acumul.     Total
Saldos em 01/07/16 2.000 554 (4) 1.095 3.645
Reversão de reservas (552) 552 -
Dividendos intermed. (552) (552)
Ajust. vl. merc. TVM e Der. (6) - (6)
Lucro líq. (prej.) per.    940    940
Destinações:            -       1.805              -      (2.035)     (230)
Juros capital próprio (230) (230)
Reser. espec. de lucros 1.805 (1.805) -
Saldos em 31/12/16 2.000 1.807 (10) - 3.797
Mutações do período: - 1.253 (6) (1.095) 152
Saldos em 01/01/16 1.100 1.884 (1) - 2.983
Reversão de Reservas (1.032) 1.032 -
Divid. intermediários - - - (1.032) (1.032)
Ajust. vl. merc. TVM e Der. (9) - (9)
Aumento de capital  900 (850) - -   50
Lucro líq. (prej.) per.        -            - - 2.035 2.035
Destinações:            -       1.805              -      (2.035)     (230)
Juros capital próprio   (230)  (230)
Reser. espec. de lucros 1.805 (1.805) -
Saldos em 31/12/16  2.000  1.807 (10)   - 3.797
Mutações do período: 900 (77) (9) - 814
Saldos em 01/01/15 1.000 912 - - 1.912
Reversão de Reservas (668) 668 -
Dividendos intermediários (668) (668)
Ajust. vl. merc. TVM e Der. (1) - (1)
Aumento de capital 100 - - 100
Lucro líq. (prej.) per. 1.767 1.767
Destinações:            -      1.640              -      (1.767)     (127)
Juros capital próprio (127) (127)
Reser. espec. de lucros 1.640 (1.640) -
Saldos em 31/12/15 1.100 1.884 (1) - 2.983
Mutações do período: 100 972 (1)  - 1.071

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
2º Sem/16  31/12/16  31/12/15

Fluxos de caixa das atividades operac.
Lucro líq. (prejuízo) do semestre/exerc. 940 2.035 1.767
Depreciações e amortizações           58 115 88
Provisão para créditos de liq. duvidosa       78 78   (73)
Provisão de impostos no resultado          647       1.554      1.051

       1.723       3.782       2.833
Variação de Ativos e Obrigações       1.049         870     (4.148)
(Aumento) red. em TVM inst. financeiros (970) (1.182) (3.481)
(Aumento) redução de outros créditos (2.234) (6.055) (3.051)
(Aumento) red. de outros valores e bens (5) 10 30
Aumento (red.) em relações interdepend. 3.632 3.632 -
Aumento (redução) em outras obrigações          626       4.465      2.354
Caixa líq. proven. das ativid. operac.        2.772       4.652     (1.315)
Fluxos de caixa das ativid. de invest.
Alienações de: Imobilizado de uso 4 4 85
Inversões em: Imobilizado de uso (18) (60) (209)
Inversões líquidas no intangível/diferido - -    (15)
Caixa líq. usado nas ativid. de invest.        (14) (56)  (139)
Fluxos de caixa das ativid. de financ.
Recebimento pela integralização capital - 50 100
Pagamento de juros de capital próprio           (230) (230)    (127)
Dividendos/lucros pagos/propostos (552) (1.032) (668)
Caixa líq. usado nas ativid. financiam.          (782)     (1.212)        (695)
Aum. líq. de caixa e equival. de caixa        1.976       3.384     (2.149)
Caixa e equiv. de caixa no início do per.  2.479  1.071  3.220
Caixa equiv.  caixa no fim do per. NE 3.g        4.455  4.455  1.071

cotistas. Em 31 de dezembro de 2016 foi destinado o saldo de lucros
acumulados para reservas especiais de lucros no montante de R$ 1.805 (R$
1.640 em 2015). c) Dividendos. No exercício  encerrado  em 31 de dezembro
de 2016, foram  distribuídos  lucros  aos  cotistas  no  montante  de  R$
1.032 (R$ 668 em 2015). 8. Juros de Capital Próprio. No exercício
encerrado em  31 de  dezembro de 2016 foram pagos juros sobre o capital
próprio no montante de R$ 230 (R$ 127 em 2015), conforme faculta o artigo
9º da Lei nº 9.249/95. 9. Partes Relacionadas. a) Operações com partes
relacionadas: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, a
Corretora movimentou operações com a parte relacionada Takelog Logística
de Comércio Exterior Ltda., no valor total movimentado de R$ 1.658,
gerando um ganho operacional de R$ 13. b) Remuneração do pessoal chave
da administração: A remuneração total do pessoal chave da administração
para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 374 (R$
652 em 2015) a qual é considerada benefício de curto prazo. 10.
Contingências. Os processos judiciais e administrativos de natureza
tributária, trabalhista e cível classificados, com base na opinião dos
assessores jurídicos, como risco de perda possível e remoto não são
reconhecidos contabilmente. Em 31 de dezembro de 2016 não havia
processos de qualquer natureza; e, em 31 de dezembro de 2015 havia
processos de natureza cível no montante de R$ 619 com risco de perda
possível. 11. Gerenciamento da Estrutura de Capital. Visando o
atendimento à Resolução, nº 3.988 de 30/06/2011, do Banco Central do
Brasil, a BrokerBrasil, adotou uma política de gerenciamento de capital que
constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que
asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva,
abrangente e compatível com os riscos incorridos pela mesma, de acordo
com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus
clientes. 12. 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 nº 3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias
e política de risco operacional, os procedimentos de documentação e
armazenamento de informações, e os relatórios de gerenciamento do risco
operacional. Gestão de risco de mercado: - O gerenciamento de risco é
efetuado de forma centralizada, por área Administrativa que mantém
independência com relação à mesa de operações. A BrokerBrasil encontra-
se apta a atender as exigências da Resolução CMN nº 3.464/07, que trata
da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos
estabelecidos. 13. Ouvidoria. O componente organizacional de Ouvidoria
encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições
estabelecidas na Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.

MARCELO DE CLEMENTE BENVENUTI - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1SP 110330/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (R$ Mil)
1. Contexto Operacional. A Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda,
constituída em 30/07/2012, foi autorizada a operar pelo Banco Central do
Brasil em 11/09/2012, com prazo de duração indeterminado. A sociedade
tem por objeto social a intermediação em operações de câmbio e a prática
de operações no mercado de câmbio, e vem operando regularmente no
mercado financeiro. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as diretrizes
estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas informações
contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31 de janeiro de
2017. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apuração de
resultado. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
competência. b) Permanente. - Investimentos: Está representado por
investimento em obras de arte. - Imobilizado de uso: São registrados pelo
custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens
segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo
de 20% ao ano para "Sistema de processamento de dados e sistema de
transporte" e, de 10% ao ano para as demais contas. - Intangível:
Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção das atividades da Corretora ou
exercidos com tal finalidade, e aqueles com vida útil definida são
amortizados linearmente durante o período estimado do benefício
econômico do bem. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo.
São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicável, as
variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do
balanço. d) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo. Demais passivos
circulantes e exigíveis a longo prazo: São demonstradas pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data dos balanços. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço
quando a BrokerBrasil 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
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.  As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e)

distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas
demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 'as "Instituição"
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a "Instituição" ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte 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 executamos procedimentos de

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
São Paulo, 07 de março de 2017. Opinião. Examinamos as demonstrações
contábeis da Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. ("Instituição"), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Broker Brasil
Corretora de Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício e semestre findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis". Somos independentes em relação à "Instituição", de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras
informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor. A administração da "Instituição" é responsável por essas outras
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. - 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 Instituição. - Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. -
Concluímos sobre a adequação do uso, pela 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 significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em
continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP13744/O-1

ALCINDO TAKACHI ITIKAWA - CONTADOR CRC 1SP088652/O-9

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ(MF) nº 08.609.934/0001-37

ERRATA
No Balanço Patrimonial publicado em 29/03/2017 neste jornal, na página 11, foi
deixado de publicar o “Relatório da Administração” como segue:
Relatório da Administração: Senhores acionistas, a Diretoria da Novo Mundo
Corretora de Câmbio S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias
apresenta aos acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2016, bem como as Notas Explicativas e o Relató-
rio dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. O plano
de negócios definido pela Administração foi aprovado pelo Banco Central do
Brasil quando da aprovação para a constituição da Corretora e é acompanhado
periodicamente pela Administração.  São Paulo, 18 de janeiro de 2017

A Diretoria

Nesta corrida atrás de um 
propósito, muitos têm 
encontrado no estudo da 

Cabala a esperada mudança de 
direção. Mas o que é a Cabala? 
O termo tem origem no verbo 
LEKABEL, que quer dizer “re-
ceber” em hebraico

O conceito veio da história 
do Êxodo, quando Deus entre-
gou ao povo de Israel os dez 
mandamentos e a Torá escrita, 
enquanto acampavam em frente 
ao Monte Sinai. “O povo ganhou 
naquele dia o que seria o pen-
tateuco e a tradição oral, que 
era um conjunto de preceitos e 
leis, que geraria a literatura do 
Talmude. Aquilo que se tornaria 
o corpo do judaísmo”, explica o 
Rabino Samy Pinto, responsável 
pela Sinagoga Ohel Yaacov, situ-
ada no Jardins. 

Segundo o Talmude, naquele 
momento foi entregue também 
a parte mística do judaísmo, ou a parte pro-
funda do judaísmo, compondo um conjunto 
do que chamam de revelação de Deus no 
Monte Sinai. A Cabala traz em seu âmago 
metáforas para compreender o signifi cado 
e os mistérios da vida, se tornando um guia 
para o estudante desta sabedoria milenar. A 
Cabala é para ser uma instrução para a vida, 
e estudar esses conhecimentos somados aos 
preceitos e leis, entregues por Deus aos ho-
mens, pode ajudar a encontrar um caminho 
alternativo ao materialismo e consumismo 
exagerado. Além disso, auxilia as pessoas 
a alcançarem a realização espiritual e a se 
inspirar em meio ao cotidiano. 

Quebrando a rotina - A Cabala acredita 
que, a rotina e a busca incessante e repetitiva 
pelas coisas materiais acabam impedindo 

A importância da Cabala 
para a evolução do homem
Buscar alternativas para viver uma vida longe do materialismo e consumismo exagerado está levando 
muitas pessoas a procurar um caminho mais espiritual

tudar a Cabala, encontre um bom 
professor. Assim como o aluno 
tem que ser aplicado e acreditar 
nos ensinamentos, o professor 
tem que estar preparado para 
passar os segredos de forma 
organizada e com preparo”, 
alerta Samy. 

Estes segredos dizem respei-
to a questões como a razão da 
existência do homem, o objetivo 
da vida, qual a origem e destino 
do ser humano. E por tratar de 
assuntos tão essenciais da vida 
humana é que o professor tem 
que passar os ensinamentos com 
zelo. As pessoas levam consigo 
muitas perguntas sobre esta 
realidade, e a Cabala é um cami-
nho espiritual para direcionar a 
humanidade de volta à verdade 
de tudo. 

Aprimoramento da humani-
dade - Para a Cabala, o mundo 
foi criado de forma incompleta, 

e cabe a cada ser humano, que vem ao 
mundo, buscar o seu aprimoramento, sua 
perfeição. “Podemos usar o exemplo do pão. 
O que é melhor o trigo ou o pão? O pão é o 
aprimoramento do trigo. Que por si só não 
e tão saboroso”, exemplifi ca o Rabino.  

A função da Cabala é o desenvolvimento, 
aperfeiçoar todas as forças que contém o 
mundo. Sendo trabalho do homem melhorar, 
completar o que está aqui. “É Preciso que a 
pessoa viva uma vida espiritual para que ele 
possa fazer a sua contribuição para a evolu-
ção do homem e do mundo”, conclui. 

Fonte: Rabino Samy Pinto é diplomado 
Rabino pelo Rabinato chefe de Israel, em Je-
rusalém, e hoje é o responsável pela sinagoga 
Ohel Yaacov, situada no Jardins, também 
conhecida como sinagoga da Abolição.

que as pessoas usem uma força que há 
dentro delas. Os estudos da Torá, Talmu-
de e ensinamento dos cabalistas ajudam 
a encontrar esse potencial escondido. “A 
Cabala se trata do mundo, Deus e o homem, 
e é conhecida como o Talmude do SOD, 
que quer dizer segredo. E na verdade, o 
objetivo é revelar algo oculto, uma força, 
que está dentro de cada um”, comenta o 
Rabino Samy. Estudar Cabala transforma a 
perspectiva sobre o mundo e a humanidade, 
e mostra pontos dentro de cada pessoa que 
não sabiam existir. 

Aproveitar a força da natureza - A huma-
nidade pode usar, algumas vezes, da força 
da natureza para curar alguns problemas, 
algumas doenças que assolam a sociedade. 
“É importante para aquele que pretende es-

Cooperativa Habitacional Bonlar
Convocação para Assembléia Geral, em cumprimento ao disposto no Artigo 52 pará-
grafo Único do Estatuto Social. Pelo presente Edital ficam os Associados da Coope-
rativa Habitacional Bonlar, convocados para participarem da Assembléia Geral Ordi-
nária, para tratar de Assuntos Gerais, a ser realizada em 27/Abril/2017, às 07:00 hs
em 1a  convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos Associados, às
08:00 hs em 2a  convocação, com a presença mínima de metade mais 1 (hum) Asso-
ciados e as 09:00 horas em 3a e última convocação, com presença mínima de 10 (dez)
Associados. Local: Cooperativa Habitacional Bonlar - Rua Heitor Penteado n.º 1060 -
2º andar - S.Paulo/SP.  São Paulo, 29/março/2017

Cooperativa Habitacional Bonlar
Nilton de Souza Paula - Diretor Presidente.



Buscamos o estado de 

equilíbrio baseado nos 

fatos e nas situações que 

já nos são familiares

Há sempre mais para ser 
explorado! Esse talvez 
seja o pensamento que 

deveríamos ter ao menos uma 
vez por dia, para colocar sem-
pre em pauta a necessidade 
de olharmos por cima do 
muro do cotidiano e encontrar 
possibilidades em que antes 
acreditávamos existir apenas 
o trivial. Vamos a um exemplo 
prático? 

Imagine que está escrevendo 
uma carta sobre a sua vida para 
um amigo que não vê há muito 
tempo. Logo num primeiro 
momento, não lhe vêm à ca-
beça apenas as coisas que já 
são conhecidas, ou seja, o que 
já realizou e faz no presente? 
Difi cilmente, a primeira ideia 
a apresentar nessa carta será o 
seu planejamento para o futuro 
e as descobertas que tem feito 
ao longo dos dias. Por uma ca-
racterística de “sedentarismo 
mental”, buscamos sempre o 
estado de equilíbrio baseado 
nos fatos e nas situações que 
já nos são familiares e confor-
táveis, ainda que dentro desse 
cenário existam situações 
desagradáveis. 

Refl etindo sobre essa ques-
tão, é imprescindível que a 
gente possa se maravilhar com 
as novidades da vida constan-
temente. Deixe de lado, ainda 
que por alguns instantes no dia, 
todas as certezas e busque as 
perguntas em vez de respostas. 
Lembre-se que na história da 
humanidade tivemos a queda 
de grandes verdades, entre as 
quais o pensamento de que a 
Terra era plana. 

Bem, se a curiosidade - e o 
empenho em saná-la - nos fez 
evoluir nesse caso, por que não 
utilizá-la a nosso favor tam-
bém nas demandas de nossas 
existências? Felizmente, não 
temos a capacidade de apren-
der algo a ponto de dominá-lo, 
o que exige uma renovação 
periódica do que acreditamos 
conhecer.

Contudo, quando deixamos 
de investir energia e tempo 
na tarefa de redescobrir, cor-
remos o risco de cair no mar 
do “conhecimento ignorante”. 
Essa é a situação vivenciada 
pelos profi ssionais que viajam 
o mundo todo a trabalho sem 
se darem a oportunidade de 
explorar de forma concreta as 
regiões por onde passam. 

Após algum tempo, eles até 
poderão ter muitas histórias 
interessantes para contar 
sobre suas idas e vindas, mas 
poucas terão realmente algo de 
original, pois é bem provável 
que não saibam falar sobre 
a experiência da culinária 
local ou de como o povo se 
comporta. 

Quantas vezes na semana 
você faz uma parada para 
pensar como estão se rela-
cionando os fatos ligados a 
diferentes dimensões da sua 
vida? Por exemplo, a sua úl-
tima promoção no trabalho se 
deu em um momento positivo 
no âmbito familiar? Além dis-
so, como seu comportamento 
com amigos e pessoas queri-
das é modifi cado quando algo 

não está bem no escritório? 
Essas questões podem pa-

recer simples, mas escondem 
algo importante: a existência 
do plano macro, ou seja, de 
uma forma de visualizar o 
mundo que está diretamente 
relacionada à sua totalidade 
e às conexões que se fazem 
presentes por trás dos fatos. 

Como sempre, é necessário 
um bom planejamento, e essa 
visão macro lhe auxilia nesse 
processo. Estabeleça seus 
objetivos e pontue as metas 
sem deixar de lado os efeitos 
que elas terão no plano geral. 
Para isso, uma boa dica é ouvir 
a sua intuição. O que muitos 
chamam de “aquela voz que 
fala comigo mesmo” pode 
ser, quando estimulada da 
forma correta, uma potente 
ferramenta para as tomadas 
de decisão. 

Em outras palavras, deve-
mos confi ar em nossa intuição, 
deixando que ela nos guie e, 
à medida que essa relação 
se tornar mais contínua, os 
insights serão mais precisos 
e constantes. Quando ouve 
a sua própria voz, você vê o 
que mais ninguém pode ver. 
Se o caminho para o sucesso 
pudesse ser escrito de forma 
simples, encontraríamos a sua 
síntese ao dizer que ele chega 
para os que enxergam o que 
ninguém viu, ainda que olhan-
do para um mesmo referencial. 
Inovações tecnológicas, novas 
formas de comportamento e 
tendências no mercado surgem 
dessa forma. 

É fácil comprovar essa situa-
ção. Há poucos anos, ninguém 
precisava de um telefone 
celular para dar conta de sua 
existência. Atualmente, nin-
guém mais sai de casa sem seu 
aparelho pessoal, nem mesmo 
para ir até a padaria. Para os 
que estão pensando “ok, isso 
já não é mais uma novidade”, 
fi ca o convite: qual será o 
próximo meio de comunicação 
da humanidade? Vislumbre 
essa resposta e você pode ser 
a mais nova personalidade do 
mundo. 

Aprenda a aprender! “Viver e 
não ter a vergonha de ser feliz. 
Cantar e cantar e cantar a bele-
za de ser um eterno aprendiz”. 
Eternizada na voz de tantos 
talentos da nossa música, a 
canção de Gonzaguinha é o 
resumo do que há por trás de 
pessoas que unem sonho e von-
tade de fazer a diferença. Por 
isso, deixo aqui um pedido: crie 
um ambiente bem aconchegan-
te em sua casa para realizar o 
café da manhã do aprendizado, 
deixe essa canção de fundo e 
escreva tudo o que você deve 
reaprender, abordando tópicos 
complexos ou simples, como 
“aproveitar o amanhecer em 
um dia de folga”. 

O importante é que você se 
reconecte com o espírito da 
boa desconfi ança e aprenda 
o novo, mesmo que ele já seja 
muito conhecido pelo hábito. 
Há sempre algo de novo para 
conhecer e enxergar! Fazer 
diferente para fazer a dife-
rença! 

(*) - É mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. Referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas, por meio 
de palestras, coaching, treinamentos 

e livros (www.edushin.com.br). 

Aprenda a aprender
Eduardo Shinyashiki (*)
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A maior parte da confusão 
se deu, especialmente, 
por divulgações de tre-

chos de interceptações que 
revelavam a adulteração de 
carnes com prazo de validade 
vencido - especialmente as 
processadas - com o objetivo de 
colocá-las à venda no mercado. 
Para esclarecer alguns dos 
principais pontos polêmicos do 
caso, entrevistamos o biomédi-
co e consultor Dr. Roberto Mar-
tins Figueiredo, mais conhecido 
como o “Dr. Bactéria”.

- Qual o risco do consumo 

de uma carne de procedên-

cia duvidosa? Que cuidados 
tomar? - É importante falar 
que não podemos lançar mão 
da confi ança na Vigilância Sa-
nitária, no serviço de inspeção 
federal, municipal porque se a 
gente começa a duvidar muito, a 
gente passa a aumentar ainda o 
consumo da carne clandestina, 
daquela carninha que o cara diz 
‘ó, tenho um vizinho que tem 
um boizinho e vai matar’. Essas 
carnes é que são realmente as 
perigosas e isso que aconteceu 
foi algo super pontual, que já foi 
isolado, que já foi retirado.

A primeira coisa, é consumir 
uma carne que foi ‘sifada’, isto 
é, que tenha o carimbo do SIF 
[Serviço de Inspeção Federal], 
do SIM [Serviço de Inspeção 
Municipal], dos serviços de 
inspeções federal, estadual e 
municipal. Pelo menos, você 
está garantindo que a carne 
não é de um gado que tivesse 
tubercolose, uma cisticercose 
que pode dar teníase, que tem 
a aftosa e outras doenças que o 
animal pode ter. Essas doenças, 
a fi scalização retira.

Vindo de um local duvidoso, 
de um abate clandestino, aí sim 
ela pode ter uma contaminação 
de origem fecal bastante gran-
de. Da contaminação fecal, você 
pode ter a salmonela e outras 

Confi ra alguns mitos e 
verdades para comprar 

e consumir carne
Após a divulgação da Operação Carne Fraca pela Polícia Federal, milhares de brasileiros fi caram em 
dúvida sobre o consumo de carnes

viraria um líquido, a mortadela 
também viraria um líquido. En-
tão, seria impossível utilizar.

- Qual o risco de consumir 

carne fora da validade? 
Vamos falar assim: se ela não 
tiver podre, o risco é pequeno 
- Para mulheres grávidas, pode 
ocasionar aborto, dependendo 
da bactéria que tiver, já que 
aumenta a quantidade. Agora, 
o risco de consumir uma carne 
já em estado de putrefação é 
muito pequeno porque a pessoa 
não come, ela difi cilmente vai 
comer. Você tem alteração, ela 
está melada, tem um odor horrí-
vel... um cheiro de carne podre 
mesmo, as cores alteradas, quer 
dizer, tanta coisa alterada que a 
pessoa acaba não comendo.

- Quais as dicas para 

comprar carne? É verdade 
que é melhor comprar pedaços 
maiores de carnes para evitar 
problemas?  - Veja, carne moída 
tem que comprar e mandar moer 
na hora. Nada de comprar carne 
moída já prontinha. Os fi lés de 
carne, a mesma coisa. O fi lé você 
pode comprar até desde que o 
aspecto esteja bom, na data de 
validade, com aspecto averme-
lhado. Você tem que observar 
sempre e se alguma coisa estiver 
duvidosa, não compre. Já uma 
peça de carne grande, você já 
vai poder observar o carimbo do 
SIF, o que não acontece com o 
fi lé já cortado porque você não 
vê o carimbo.

- Como armazenar a carne 

em casa? - Outra coisa inte-
ressante também é que você, 
depois de descongelar, não 
pode recongelar. Vamos supor 
que você descongela uma peça 
grande e tire um bife. Uma dica 
é preparar pratos com aquela 
carne. Faça uma carne assada, 
um bife à rolê e congele o pra-
to. Congele adequadamente e 
marque três meses de validade 
(ANSA/COM ANSA).

bactérias de origem fecal que 
podem levar ao aborto, são bac-
térias que podem dar síndromes 
renais e levar até a morte. A 
única coisa que a pessoa pode 
fazer quando for comprar uma 
carne é ver o carimbo do SIF, 
data de validade e o local, é 
claro, se é indôneo, se não tem 
insetos, se as pessoas estão 
adequadamente trajadas.

- Qual o risco de carnes que 

recebem aditivos químicos? 
- Por que as pessoas colocariam 
aditivo em um produto onde é 
proibido colocar aditivo? Para 
adulterar, é a única explica-
ção. Essa carne [em pedaço] 
já estaria alterada no aspecto 
físico, uma carne estragada na 
coloração, que fi caria verde ou 
azulada, muito pegajosa por 
conta da quantidade de bacté-
rias, com odor de carne podre. 
No caso da vitamina C, que o 
pessoal fala que altera o odor, 
isso não faz mal, só em grande 
quantidade, digamos acima de 
2g por dia, que já é uma quan-
tidade muito grande, aí pode 
até causar pedra renal. 

No caso de nitrito em grande 
quantidade, em caso de sulfi to, 
aí sim pode dar problemas 
alérgicos e até há suspeitas de 
serem cancerígenos. Por isso, 

eles não podem ser utilizados. 
Já no caso de embutidos, 
existem algumas substâncias 
até permitidas. Por exemplo, 
os nitritos: eles dão aquela 
coloração mais avermelhada 
na mortadela, na salsicha, na 
linguiça e eles - quando na con-
centração adequada - impedem, 
por exemplo, o aparecimento da 
bactéria do botulismo. 

Então, eles são importan-
tes dentro da concentração 
adequada. Agora, em carne 
crua, é proibido qualquer tipo 
de aditivo. Essas substâncias 
são permitidas por lei e fazem 
parte da formulação. Vou dar 
um exemplo: Se você pegar 
o arroz, na embalagem está 
escrito ‘adicione sal’. Esse sal 
é contaminante ou não? Ele 
pode ser. Mas, se tiver dentro 
da concentração, ele não é [con-
taminante] porque faz parte da 
fórmula. Agora se eu colocar 
um saco de sal nesse arroz, aí 
ele vira contaminante. Se tiver 
dentro da formulação indicada, 
eles não vão contaminar.

- E sobre o papelão, seria 

possível adicionar na carne? 
- Isso é impossível. É impossível 
você usar em mortadela, em 
salsicha porque ele quebraria a 
emulsão do produto. A salsicha 

Lei de paridade 
salarial entra em 
vigor na Islândia

Anunciada em 8 de março para celebrar o Dia Internacio-
nal da Mulher, a lei que torna a paridade salarial obrigatória 
na Islândia foi publicada no Diário Ofi cial. Agora, todas as 
empresas com mais de 25 funcionários deverão garantir os 
mesmos salários e benefícios, independentemente do sexo, 
origem étnica ou nacionalidade.

O ministro da Igualdade e de Assuntos Sociais da Is-
lância, Thorsteinn Viglundsson, declarou que o país pre-
tende erradicar as diferenças salariais até 2020. “Esté é 
o momento ideal para fazer algumas coisas radicais. Os 
direitos humanos são iguais para todos”, comentou. A 
nova legislação recairá tanto sobre empresas privadas 
quanto públicas na Islândia, país que já está na dianteira 
na luta por direitos iguais com normais como a exigência 
de ao menos 40% dos trabalhadores do sexo feminino em 
conselhos de empresas. 

O país também foi considerado o melhor do mundo em 
paridade de gênero pelo Fórum Econômico Mundial por oito 
anos consecutivos. Na Suécia e no estado norte-americano 
de Minnesota são debatidas medidas semelhantes, mas não 
vinculantes a todas as empresas (ANSA/COM ANSA).

Períodos terminados em sete costumam 
ser marcados por agitações.

Em dezembro de 2016, o célebre sangue 
de San Gennaro (São Januário, em portu-
guês), exibido todos os anos em Nápoles, 
no sul da Itália, não se liquefez diante da 
multidão, o que, para os mais fi éis, costuma 
ser um presságio de catástrofes na cidade 
e no país - para citar um exemplo, uma 
dessas ocasiões ocorreu pouco antes da 
entrada da península na Segunda Guerra 
Mundial.

Mas, para os adeptos de teorias cabalís-
ticas, existe outro fator que pode indicar 
um 2017 agitado: anos terminados em sete 
já marcaram a história com confl itos e re-
voltas determinantes para o presente da 
humanidade. A começar pela mais famosa 
delas, a Revolução Russa de 1917, que 
derrubou mais de três séculos de czarismo 
e implantou o comunismo na maior nação 
do planeta.

Em 8 de março daquele ano (ou 23 de 
fevereiro pelo antigo calendário juliano), 
operárias entraram em greve e deram 
o pontapé inicial em um movimento de 
trabalhadores que, uma semana depois, 
culminaria na queda do czar Nicolau II. 
Em outubro, os bolcheviques venceriam a 
disputa interna pelo poder e assumiriam a 
condução do país.

Curiosamente, foi também em um ano 
terminado em sete, 1867, que o fi lósofo 
Karl Marx publicou o primeiro volume de 
“O Capital”, obra que serviria de combus-
tível ideológico à Revolução Russa. Outro 
manifesto que chacoalhou os pilares das 
instituições então vigentes foi aquele 
divulado em 1507 pelo monge alemão 
Martinho Lutero.

Na igreja do castelo de Wittenberg, o 

Seria 2017 um ano ideal para revoluções?

Em 1937, quando o então presidente 

Getúlio Vargas, alegando a existência

de um “complô comunista”, deu um golpe, 

impôs uma nova Constituição e fundou

o Estado Novo.

como 1937, quando o então presidente 
Getúlio Vargas, alegando a existência de 
um “complô comunista”, deu um golpe, 
impôs uma nova Constituição e fundou o 
Estado Novo. Esse período duraria até 1945 
e seria marcado pelo autoritarismo e por 
um sentimento fortemente nacionalista.

Foi também durante esse regime que o 
país viveu um intenso período de industria-
lização e a instituição, em 1943, da CLT, 
cuja espinha dorsal, como direito a férias 
anuais, salário mínimo, previdência social 
e organização em sindicatos, permanece 
em vigor até hoje. 

120 anos antes do início do Estado Novo, 
um grupo de revoltosos defl agrou a Revolu-
ção Pernambucana, que protestava contra 
os gastos da corte portuguesa recém-
imigrada ao Brasil e pretendia implantar 
o regime republicano. O movimento tinha 
dois padres, João Ribeiro e Miguelinho, e 
acabou rapidamente sufocado pelas forças 
de Dom João VI.

Essa foi a primeira grande insurreição 
do período colonial e era inspirada no Ilu-
minismo, a base intelectual da Revolução 
Francesa, que não começou em um ano 
terminado em sete, mas no século de 1700, 
em 1789. A bandeira da Revolução Pernam-
bucana é ainda hoje o mesmo estandarte 
usado pelo estado nordestino.

É sempre arriscado fazer previsões sobre 
o que pode acontecer no mundo ao longo 
de um ano, ainda mais baseando-se em 
superstições cabalísticas ou religiosas. Mas 
é inegável que o planeta reúne atualmen-
te muitas das condições que costumam 
fomentar revoltas: desigualdade social, 
fome, movimentos migratórios de massa, 
nacionalismo crescente, polarizição. É 
esperar para ver (ANSA/COM ANSA).

padre colocou um documento com 95 teses 
para revolucionar a então dominante Igreja 
Católica, servindo de embrião para as diver-
sas confi ssões protestantes que surgiriam 
nos séculos seguintes e tomariam boa parte 
da infl uência angariada pelo Vaticano. Lute-
ro era contra principalmente à “venda” do 
perdão aos fi éis - a chamada indulgência - e 
ao luxo cultivado pelo papado.

Brasil
Anos terminados em sete também já 

foram determinantes na história brasileira, 
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