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“Quando guri, eu 
tinha de me calar à 
mesa: só as pessoas 
grandes falavam. 
Agora, depois de 
adulto, tenho de 
fi car calado para as 
crianças falarem”.
Mario Quintana (1906/1994)
Poeta brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,35% Pontos: 
65.211,47 Máxima de +0,62% 
: 65.384 pontos Mínima de 
-0,32% : 64.774 pontos Volu-
me: 6,46 bilhões Variação em 
2017: 8,28% Variação no mês: 
0,35% Dow Jones: -0,06% Pon-
tos: 20.650,21 Nasdaq: -0,29% 
Pontos: 5.894,68 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1145 Venda: R$ 3,1150 
Variação: -0,45% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: -0,51% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1161 Venda: R$ 
3,1167 Variação: -1,63% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0770 
Venda: R$ 3,2500 Variação: 
-0,82% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,56% ao 
ano. - Capital de giro, 13,27% ao ano. 
- Hot money, 1,72% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.250,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,000 
Variação: -0,8%.

Cotação: R$ 3,1335 Variação: 
-0,25% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,0672 Venda: US$ 1,0672 
Variação: +0,09% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3230 Venda: R$ 
3,3250 Variação: -0,33% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2430 Ven-
da: R$ 3,4700 Variação: -0,57%.

Futuro: +0,43% Pontos: 65.400 
Máxima (pontos): 65.580 Míni-
ma (pontos): 64.950. Global 40 
Cotação: 910,907 centavos de 
dólar Variação: -1,2%.

Apesar da Operação 
Carne Fraca, que re-
sultou no fechamento 

de frigorífi cos e na suspensão 
das exportações da carne 
brasileira para alguns países, 
as vendas de carnes bovina, 
suína e de frango para o ex-
terior cresceram em março. 
Segundo dados divulgados 
ontem (3) pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Comércio 
Exterior e Serviços, houve 
alta de 4,4% nas vendas ante 
março de 2016, segundo o 
critério da média diária, que 
leva em conta o valor nego-
ciado por dia útil. O valor 
total exportado subiu 9% no 
mesmo período.

Separadamente, as expor-
tações da carne bovina foram 
as únicas a registrar queda no 
mês. Houve recuo de 6,1% 
em relação a março de 2016, 

     

Mesmo com operação da 
PF, exportação de carne 
cresceu 4,4% em março

segundo o critério da média 
diária. Também houve queda de 
1,7% na vendas de carne bovina 
levando-se em conta o valor to-
tal exportado em todo o mês¨de 
março, que fi cou em US$ 404 
milhões ante US$ 411 milhões 
em março do ano passado. Já 
as vendas de carne suína e de 
frango cresceram levando-se 
em conta tanto a média diária 
(alta de 43,2% para a suína e 7% 
para a carne de frango) quanto 
o valor total exportado no mês 
de março, comparando-se com 
o mesmo mês do ano passado 
(alta de 39,4% nas vendas de 
carne suína e de 11,74% nas 
de frango).

O diretor do Departamento 
de Estatística e Apoio à Ex-
portação do ministério, Herlon 
Brandão, disse que já havia 
uma “tendência” de queda nas 
exportações da carne bovina 

desde o início de 2017, antes 
de a operação da PF ser defl a-
grada. De janeiro a março, as 
vendas externas do produto 
caí ram 5,1% pela média diária 
em relação ao primeiro trimes-
tre de 2016 (de US$ 18,7 mi-
lhões para US$ 17,2 milhões). 
O valor total exportado caiu 
1,99% no mesmo período (de 
US$ 1,104 bilhão para US$ 
1,082 bilhão).

Logo após a Operação Carne 
Fraca, o ministério chegou 
a detectar queda na média 
diária exportada de todas as 
carnes, mas segundo o dire-
tor, a situação foi superada. 
“Notamos uma menor média 
diária na quarta semana [de 
março], logo após a operação. A 
média exportada, que vinha se 
mantendo em US$ 60 milhões 
diários, fi cou próxima de US$ 
50 milhões. Essa média menor 

O governo conseguiu reverter todos os principais mercados: União Europeia,

Egito, Irã, Japão, Coreia do Sul. A análise é que o pior passou.

pode ter denotado alguma 
cautela do mercado, mas não 
impactou”, disse Brandão.

Para ele, os danos causados 
pela descoberta de fraudes na 
produção e comercialização de 
carnes foram revertidos. “O 

governo conseguiu reverter 
todos os principais mercados: 
União Europeia, Egito, Irã, 
Japão, Coreia do Sul. A aná-
lise é que o pior passou. Foi 
um susto, mas notamos que 
rapidamente os embarques se 

normalizaram e ainda encer-
rou o mês com crescimento 
na exportação de carnes”, 
declarou o diretor em entre-
vista para a divulgação dos 
dados da balança comercial 
de março (ABr).

A balança comercial brasilei-
ra teve superávit de US$ 7,145 
bilhões em março. Trata-se do 
melhor resultado para o mês 
desde o início da série histórica 
do governo, em 1989. O saldo 
positivo supera o recorde de 
março de 2016, quando a ba-
lança fi cou positiva em US$ 
4,431 bilhões. Os dados foram 
divulgados ontem (3) pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento, 
Comércio Exterior e Serviços. 
No primeiro trimestre deste 
ano, a balança acumula superá-
vit de US$ 14,424 bilhões.

A balança comercial tem su-
perávit quando as exportações 
– que são vendas do Brasil para 
parceiros de negócios no exte-
rior – superam as importações 
– que são as compras do país 
também no exterior. Em mar-
ço, as exportações brasileiras 
fi caram em US$ 20,085 bilhões, 
superando os US$ 12,940 
bilhões em importações. As 

Destaque para as vendas de 

minério de ferro.

Declaração do IR
Quase 8 milhões de contribuintes 

acertaram as contas com o Leão em 
32 dias de entrega da Declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física 
2017. Segundo balanço divulgado 
pela Receita, 7.832.321 declarações 
foram recebidas até as 17h00 de 
ontem (3). O número equivale a 
27,7% do total de 28,3 milhões de 
documentos esperados. A declara-
ção é obrigatória para quem recebeu 
rendimentos tributáveis superiores 
a R$ 28.559,70 no ano passado.

O mercado fi nanceiro espera 
que a Selic fi que em 8,75% 
ao ano, ao fi nal de 2017. Na 
semana passada, a expectati-
va era 9% ao ano, segundo o 
boletim Focus, divulgado todas 
as segundas-feiras pelo Banco 
Central (BC). A Selic está em 
12,25% ao ano. No último dia 
30, o BC indicou que poderá 
acelerar o ritmo de cortes na 
Selic. Em fevereiro, o Copom 
anunciou o quarto corte segui-
do na taxa. Por unanimidade, o 
comitê reduziu a Selic em 0,75 
ponto percentual, de 13% ao 
ano para 12,25% ao ano. Esse 
foi o segundo corte seguido de 
0,75 ponto percentual.

“A consolidação do cenário 
de desinfl ação mais difundida, 
que abrange os componentes da 
infl ação mais sensíveis ao ciclo 
econômico e à política mone-
tária [defi nições da taxa Selic], 
fortalece a possibilidade de uma 
intensifi cação moderada do rit-
mo de fl exibilização da política 
monetária, em relação ao ritmo 
imprimido nas duas últimas reu-
niões do Copom”, disse o BC no 
Relatório de Infl ação.

O crescimento do PIB este ano, 

permanece em 0,47%.

A produção de petróleo 
nos campos nacionais fechou 
o mês de fevereiro em 2,676 
milhões de barris por dia, um 
crescimento de 14,6% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado. Já a produção de gás 
natural cresceu 9,2% compa-
rativamente à de fevereiro do 
ano passado, atingindo 106,6 
milhões de metros cúbicos por 
dia. Os dados fazem parte do 
Boletim Mensal da Produção 
de Petróleo e Gás Natural di-
vulgado ontem (3) pela ANP. 
A produção total de petróleo 
e gás natural no país atingiu 
em fevereiro aproximadamente 
3,346 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia.

Os campos localizados na 
área do pré-sal responderam 
pela produção total de apro-
ximadamente 1,535 milhão de 
barris de óleo equivalente por 
dia. Deste total, os 74 poços 
produtores da região respon-
deram por aproximadamente 
1,233 milhão de barris de pe-
tróleo por dia, enquanto a pro-
dução de gás natural totalizou 
48 milhões de metros cúbicos. 
Em fevereiro, o país aproveitou 

A Plataforma Cidade de 

Itaguaí foi a de maior 

produção do país.
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Reprodução

Brasília - A Receita Federal 
publicou ontem (3), no Diário 
Oficial da União instrução 
normativa que regulamenta 
a reabertura do Programa de 
Repatriação de ativos mantidos 
ilegalmente por brasileiros no 
exterior, sancionada semana 
passada pelo presidente Michel 
Temer O período de adesão co-
meçou ontem e termina no dia 
31 de julho. Os contribuintes 
poderão ingressar no programa 
preenchendo a Declaração de 
Regularização Cambial e Tribu-
tária (Dercat), já disponível no 
Centro Virtual de Atendimento 
(eCAC) no site da Receita. 

A Dercat apresentada deverá 
conter, entre outras infor-
mações, a identifi cação dos 
recursos, bens ou direitos a 
serem regularizados existentes 
em 30 de junho de 2016 e a 
identifi cação da titularidade 
e origem. 

O período de adesão começou 

ontem e vai até 31 de julho.
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Cresce a venda de 
veículos novos

São Paulo - A venda de veícu-
los novos subiu 5,5% em março, 
ante março do ano passado, 
para 189.143 unidades, infor-
mou a Fenabrave, associação 
que representa as concessio-
nárias. O resultado interrompe 
uma sequência de 26 meses 
em que as vendas só caíram 
na comparação interanual (a 
variação entre um mês e igual 
mês do ano anterior).

Em relação a fevereiro, houve 
alta de 39,4%, avanço impul-
sionado pelo maior número 
de dias úteis em março - cinco 
a mais. No primeiro trimestre, 
no entanto, o mercado ainda 
enfrenta queda, de 1,9%, para 
472.004 unidades, entre auto-
móveis, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus. Nos segmentos 
de automóveis e comerciais le-
ves, juntos, os emplacamentos 
somaram 183.850 unidades no 
terceiro mês do ano, expansão 
de 6,1% ante março de 2016 
(AE).

Brasília - O presidente da 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça, Edison Lobão (PMDB-MA), 
afi rmou que a proposta alterna-
tiva de punição dos crimes de 
autoridade do procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, será 
encaminhada como “sugestão” ao 
colegiado. Segundo ele, caberá 
ao relator do projeto, Roberto 
Requião (PMDB-PR), decidir se 
acata ou não trechos do texto. 
Lobão assegurou que a votação do 
parecer, que tecnicamente estará 
pronto para ser apreciado pelos 
senadores a partir de amanhã (5), 
ocorrerá esta semana.

A principal diferença entre os 
textos é em relação à “tipifi cação 
da hermenêutica”. Segundo 
Janot, um agente público não 
poderá ser punido por divergên-
cias de interpretação de uma lei 
se apresentar motivos para isso. 
O objetivo, defende, é assegurar 
a independência do trabalho do 
agente público. Para Requião, a 
proposta “admite excessos dos 
agentes públicos”. Ele leu o seu 
parecer na CCJ, mas ignorou as 
sugestões do procurador-geral. 
A partir da leitura do relatório, 

Balança comercial teve superávit 
de US$ 7,14 bilhões em março

relação a fevereiro deste ano, 
também segundo o critério da 
média diária.

Do lado das exportações, os 
destaques em março foram as 
vendas de minério de ferro (alta 
de 186,7% na comparação com 
março de 2016), hidrocarbone-
tos (170,9%), óleos combustí-
veis (161,7%), petróleo bruto 
(145,9%), borracha sintética 
(111,9%), semimanufaturados 
de ferro e aço (109,3%), tubos 
fl exíveis de ferro e aço (94,6%), 
veículos de carga (67,1%), 
açúcar refi nado (51,5%), auto-
móveis de passageiros (47%), 
carne suína (33,4%) e soja em 
grão (15,6%).

Nas importações, cresceu 
a compra de combustíveis e 
lubrificantes (14,4%), bens 
intermediários (10,6%) e bens 
de consumo (1%). Por outro 
lado, houve queda na aquisição 
de bens de capital (10,5%) 
(ABr).

exportações cresceram 20,1% 
em relação a março de 2016, 
segundo o critério da média 
diária, que leva em conta o valor 
negociado por dia útil. Ante 
fevereiro deste ano, a alta foi 
de 1,6%. As importações, por 
sua vez, cresceram 7,1% na 
comparação com março do ano 
passado e recuaram 7,2% em 

Receita abre nova 
repatriação até julho

Além disso, o contribuinte 
deverá declarar que não era 
detentor de cargos, empregos ou 
funções públicas de direção ou 
eletiva e de que não possuía côn-
juge ou parente consanguíneo ou 
afi ns até o 2º grau ou por adoção 
nessas condições. Um alta adesão 
de contribuintes à Repatriação 
favorecerá os governos federal, 
estaduais e municipais, com re-
forço na arrecadação. Na primeira 
edição do programa, em 2016, o 
governo federal arrecadou R$ 
46,8 bilhões (AE).

Produção de petróleo 
cresceu 14,6%

96,3% do gás natural produzi-
do, queimando 4 milhões de 
metros cúbicos por dia. 

Os dados indicam que o Cam-
po de Lula, no pré-sal da Bacia 
de Santos, foi o maior produtor 
de petróleo e gás natural, pro-
duzindo, em média, 690,7 mil 
barris por dia de petróleo e 
30,1 milhões de metros cúbicos 
de gás natural. Os 821 campos 
marítimos em atividade produ-
ziram 95% do petróleo e 82% 
do gás natural (ABr).

Mercado espera que taxa 
de juros caia para 8,75%

A estimativa do mercado 
fi nanceiro para infl ação caiu 
pela quarta vez seguida. Desta 
vez, a projeção para o IPCA 
passou de 4,12% para 4,10%. 
A projeção para a infl ação este 
ano está abaixo do centro da 
meta que é 4,5%. A meta tem 
ainda limite inferior de 3% e 
superior de 6%. Para 2018, a 
estimativa não foi alterada – 
segue em 4,5%. A projeção de 
instituições fi nanceiras para o 
crescimento do PIB este ano, 
permanece em 0,47%. Para o 
próximo ano, a estimativa per-
manece em 2,5% (ABr).

Proposta de Janot será 
tratada como ‘sugestão’

a presidência da CCJ concedeu 
prazo de uma semana para vista 
coletiva.

Sobre a iniciativa do PGR de 
levar a proposta ao Congresso, 
Lobão afi rmou que “Janot tem o 
direito e até o dever de se posi-
cionar” sobre o tema. “Acho nor-
mal e até útil que ele faça isso”, 
declarou. Na semana passada, 
o senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) disse que poderia 
incorporar a proposta de Janot 
em um projeto, que também 
teria que passar pela CCJ. Caso 
isso aconteça, Lobão afi rmou 
que vai designar Requião como 
relator novamente  (AE).

Presidente da CCJ,

Edison Lobão.



OPINIÃO
7 vantagens competitivas 

que a pesquisa de mercado 
traz para o seu negócio

Não é novidade para 

ninguém que o mundo 

dos negócios está cada vez 

mais competitivo

De um lado, clientes mais 
ansiosos e exigentes, que 
nos desafi am a entregar 

produtos com qualidade, agi-
lidade e preços acessíveis. De 
outro, mercados em constantes 
transformações, com novos pro-
dutos e serviços surgindo a todo 
momento. Soma-se a isso um 
cenário macroeconômico desafi a-
dor e uma busca incessante pela 
produtividade máxima ao menor 
custo. Como se diferenciar e en-
contrar vantagens competitivas 
em um cenário tão complexo? 
Se você pensou em pesquisa de 
mercado, ponto para você.

A pesquisa de mercado oferece 
dados e informações para que as 
empresas possam obter sucesso e 
crescer de forma sustentável. Veja 
aqui as vantagens competitivas 
que a pesquisa de mercado traz 
para o seu negócio:

1. Tomar decisões com mais 
segurança - Imagine que você re-
cebeu um dinheiro extra. Estou fa-
lando aqui de uma boa quantia, que 
represente de dois a cinco anos do 
seu salário. Qual a primeira coisa 
que você faz com esse dinheiro? 
A grande maioria das pessoas iria 
avaliar e pesquisar qual o melhor 
caminho a seguir. Alguns iriam 
pesquisar na internet informações 
sobre o mercado imobiliário ou 
sobre investimentos. Outros iriam 
conversar com amigos e familiares 
de confi ança. Há ainda os que iriam 
procurar o gerente do banco, um 
consultor ou outro especialista 
que pudesse ajudá-lo a tomar a 
melhor decisão.

Em qualquer um dos caminhos, 
a opção escolhida é a mesma: 
buscar mais informações para 
tomar uma decisão com segu-
rança. E, se fazemos isso na vida 
pessoal, por que não faríamos 
na vida profi ssional? Ao tomar 
decisões que vão impactar o dia 
a dia do seu negócio, é preciso 
reunir dados que te ajudem nessa 
decisão, e não ouvir apenas a sua 
intuição. A pesquisa de mercado 
fornece informações sobre o que 
os consumidores pensam sobre a 
sua marca, produto, serviço, con-
corrência ou mercado. Com base 
nessas informações, é possível 
tomar decisões estratégicas com 
mais segurança.

2. Conhecer de perto as suas 
buyer personas - Como deve 
ser feita a comunicação da sua 
empresa? Em quais redes sociais 
é preciso estar presente? Onde 
divulgar seus produtos? Como se 
posicionar no Google? Para todas 
essas perguntas, a resposta é: 
depende de com quem você está 
falando.

Por isso é tão importante conhe-
cer as suas Buyer Personas. Sem 
conhecer o seu cliente ideal, é 
difícil planejar ações e estratégias 
efi cazes.

Com uma pesquisa de Buyer 
Persona, você vai saber quem 
são os seus clientes, o que pen-
sam, como pesquisam produtos 
e serviços, quais seus hábitos de 
consumo e muitas outras informa-
ções valiosas.

3. Identifi car erros a tempo 
- Sabe aquela frase: “Errar é hu-
mano, persistir no erro é burrice”? 
O problema é que, no dia a dia de 
uma empresa, às vezes persistimos 
no erro exatamente porque não 
identifi camos o erro. Neste caso, 
não dá pra chamar de burrice, ou 
falta de conhecimento, mas de 
desconhecimento mesmo. São 
tantos processos, pessoas e de-
partamentos, que uma informação 
ou outra pode passar batida. E 

aí um pequeno erro se torna um 
problema maior que pode levar 
inclusive a problemas de caixa, 
receita ou imagem de marca.

A informação, mais uma vez, 
será o grande aliado para que 
você identifi que erros com veloci-
dade. A dica, aqui, é ouvir os dois 
principais públicos que estão em 
contato direto com a sua marca: 
o seu consumidor e o seu público 
interno. Pesquisas de mercado 
com os clientes e com o time de 
profi ssionais fornecem informa-
ções valiosas para os gestores. 
Se algo vai mal, uma pesquisa de 
satisfação, por exemplo, pode te 
ajudar a identifi car o problema e 
agir a tempo.

4. Descobrir pontos fortes e 
fracos em relação à concorrência 
- A pesquisa de mercado é uma 
excelente ferramenta para mo-
nitorar a sua concorrência. Você 
utilizá-la para fazer benchmarking 
ou para fazer uma análise do seu 
mercado como um todo e desco-
brir quais os pontos fortes e fracos 
que sua marca possui em relação 
aos concorrentes. Com esses 
resultados em mãos, é possível 
identifi car pontos de melhoria e 
oportunidades.

5. Prever tendências de merca-
do - Ao ouvir o seu consumidor 
frequentemente, é possível iden-
tifi car tendências de mercado e 
mudanças no comportamento do 
consumidor. Essas informações 
permitem que as marcas se anteci-
pem e aproveitem essas mudanças 
da melhor forma possível. Em um 
mundo em constante transfor-
mação, prever tendências é vital. 
Imagine se os táxis pudessem 
prever que serviços como Uber e 
Cabify iriam se popularizar. Ou se 
a rede hoteleira imaginasse que as 
pessoas passariam a se hospedar 
em apartamentos pelo Airbnb.

6. Identifi car problemas relati-
vos à imagem da marca - Crise de 
imagem pode devastar um negócio 
da noite para o dia. A realidade 
está aí para nos mostrar dezenas 
de cases de marcas que foram 
reconhecidas pelos consumidores 
como machistas, homofóbicas, 
preconceituosas ou retrógradas 
e tiveram muita difi culdade para 
se recuperar inteiramente. A pes-
quisa de mercado pode te ajudar 
a evitar crises de imagem. Primei-
ramente, avalie constantemente a 
imagem da sua marca, tanto com 
seus consumidores quanto com o 
seu público interno.

Além disso, sempre que for lan-
çar uma nova campanha, lembre-
se de fazer um teste de campanha 
antes. Assim será possível identi-
fi car se a campanha está transmi-
tindo os valores e as mensagens 
que se espera, evitando problemas 
e desinformação.

7. Reter talentos no seu time - 
Uma empresa é feita de pessoas. 
Essa frase se tornou um clichê 
porque é a mais pura verdade. 
Por isso, é preciso cuidar bem 
do seu time. Reter talentos é um 
desafi o para muitas empresas, mas 
a pesquisa de mercado pode ser 
a solução. Ao fazer uma pesquisa 
de clima organizacional é possível 
identifi car motivos de insatisfação 
dos colaboradores, sinais de des-
motivação, problemas de cultura 
e outros sinais de que algo não 
vai bem.

Com os resultados em mãos, 
torna-se possível agir e impedir 
que pessoas capacitadas e talen-
tosas abandonem o barco. Utilize 
a pesquisa de mercado como uma 
ferramenta a seu favor e ganhe 
vantagens competitivas para obter 
sucesso no seu negócio.

(*) É líder de marketing do Opinion 
Box, empresa especializada em 

soluções digitais para pesquisas de 
mercado e opinião.

Daniela Schermann (*)
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A nova regra, fi xada pelo 
Conselho Monetário 
Nacional (CMN) em 

janeiro, entrou em vigor 
ontem (3). A medida consta 
da reforma microeconômica 
anunciada pelo governo. Os 
bancos tiveram pouco mais de 
dois meses para se adaptarem 
à nova regra, que obrigou 
as instituições fi nanceiras a 
transferirem para o crédito 
parcelado, que cobra taxas 
menores, os clientes que não 
conseguirem quitar o rotativo 
do cartão de crédito nos pri-
meiros 30 dias.

Durante esse período de 
quase dois meses, os bancos 
definiram as novas taxas para 
o crédito parcelado. De acor-
do com a Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilida-
de (Anefac), a medida tem 
o potencial de reduzir pela 
metade os gastos com juros 
em 12 meses. No entanto, o 
diretor econômico da entida-
de, Miguel de Oliveira, diz que 
o impacto das medidas sobre 

O consumidor que não conseguir pagar integralmente a tarifa 

do cartão de crédito somente poderá fi car

no rotativo por 30 dias.

Uma equipe de cientistas de 
duas universidades chinesas 
desenvolveu painéis solares 
capazes de gerar energia 
também em dias de baixa inso-
lação, inclusive com chuva ou 
nevoeiro, e período noturno, 
informou ontem (3) o jornal 
oficial Diário do Povo. “O 
objetivo é elevar a efi ciência 
de conversão da luz direta até 
que volte a ter mais, gerando 
energia sufi ciente em condi-
ções de pouca luminosidade 
tais como chuva, nevoeiro, 
bruma ou à noite”, explicou 
ao jornal o professor Tang 
Qunwei, da Universidade Oce-
ânica da China, responsável 
pelo projeto.

Outra equipe liderada pelo 
professor Yang Peizhi, da 
Universidade Pedagógica de 
Yunnan, também participa 
do desenvolvimento dessas 
placas solares, que segundo 
a imprensa ofi cial chinesa po-
dem representar uma “revolu-
ção fotovoltaica”. A principal 
inovação dos painéis é o uso 
de um novo material chamado 
LPP (sigla em inglês de “fós-
foro de longa persistência”), 
que pode armazenar energia 

Essas placas solares podem representar uma

“revolução fotovoltaica”.

O Governo Federal publicou 
ontem (3), no Diário Ofi cial da 
União, decreto que estabelece 
percentuais mínimos para a 
ocupação de cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores (DAS) 5 e 6, 
por servidores efetivos. A partir 
de agora, fi ca estabelecido que 
pelo menos 60% dos mais altos 
cargos comissionados do Governo 
Federal devem ser ocupados por 
servidores que ingressaram na 
carreira por meio de concurso 
público, informou o Ministério 
do Planejamento.

Além de instituir o percentual 
mínimo de ocupação de cargos 
estratégicos, o decreto modifi ca 
limites de ocupação de cargos 
DAS de 1 a 4. Nesses casos, me-
tade da força de trabalho será de 
servidores efetivos (50%) – antes, 
era de 75% para DAS 1, 2, 3 e 
50% para DAS 4. “Mesmo com a 

fl exibilização do percentual dos 
níveis de DAS 1 a 3, é importante 
frisar que houve uma redução de 
mil cargos comissionados entre 
os que podem ser ocupados por 
profi ssionais sem vínculo com a 
Administração”, explicou o secre-
tário de Gestão, Gleisson Rubin, 
em nota do ministério.

De acordo com o ministério, o 
decreto complementa um conjun-
to de medidas da reforma admi-
nistrativa, que tem como objetivo 
racionalizar a atual estrutura de 
pessoal e ampliar a capacidade 
técnica do Estado. Segundo o 
ministério, duas medidas já fo-
ram adotadas anteriormente: a 
extinção de mais de 4 mil cargos 
e funções de confi ança; e a con-
versão de cerca de 10 mil DAS 
em Funções Comissionadas do 
Poder Executivo, que passaram 
a ser ocupadas exclusivamente 
por servidor (ABr).

Trump: pronto para 
‘resolver’ situação 
de Pyongyang

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afi rmou 
no domingo (2) que se a China 
não aumentar a pressão contra o 
governo da Coreia do Norte, seu 
governo “resolverá” sozinho os 
testes de mísseis feitos por Pyon-
gyang. “Se a China não resolver 
com a Coreia do Norte, nós iremos. 
Isso é o que eu te digo”, disse ao 
jornal britânico “Financial Times”. 
De acordo com o republicano, 
seu governo está “pronto para 
tomar decisões unilaterais para 
eliminar a ameaça nuclear” dos 
norte-coreanos.

As afi rmações ocorrem poucos 
dias antes da visita do presidente 
chinês, Xi Jinping, aos Estados 
Unidos e Trump destacou que o 
caso da Coreia do Norte está “no 
centro” das conversas que os dois 
líderes terão na Flórida. O líder 
de Pequim estará nos EUA nesta 
semana. “A China tem uma grande 
infl uência sobre a Coreia do Norte 
e a China deve decidir se vai ajudar 
mais. Se o fi zerem, será um bem 
para a China. Mas, se não fi zerem, 
será bom para qualquer outro”, 
acrescentou.

Essa não é a primeira vez que o 
governo Trump ameaça o ditador 
Kim Jong-un. Recentemente, em 
um giro pela Ásia, o secretário de 
Estado, Rex Tillerson, afi rmou que 
a “opção militar” pode ser avaliada 
pelos norte-americanos caso Pyon-
gyang continue a realizar testes 
nucleares (ANSA/COM ANSA).
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Novas regras para rotativo do 
cartão de crédito já estão valendo
A partir deste mês, os consumidores que não conseguirem pagar integralmente a tarifa do cartão de 
crédito só poderão fi car no crédito rotativo por 30 dias

refl etir os efeitos da mudança”, 
esclareceu Oliveira.

Com base em dados mais re-
centes da Anefac, de fevereiro, 
a taxa média de 15,16% ao mês 
no crédito rotativo equivale a 
444,03% ao ano. Ao fi m de três 
meses, uma dívida de R$ 1 mil 
na fatura do cartão subiria para 
R$ 1.527,23. Ao fi m de 12 me-
ses, equivaleria a R$ 5.440,26. 
Com a nova regra, pela qual a 
taxa mais alta – de 15,16% ao 
mês – incidirá nos primeiros 
30 dias e a taxa de 8,3% ao 
mês incide nos meses restan-
tes, a dívida aumenta para R$ 
1.350,70 em três meses e para 
R$ 2.768,31 em 12 meses. A 
diferença chega a 11,6% em 90 
dias e a 49,1% em um ano.

O cálculo, no entanto, leva em 
conta as taxas médias de juros. 
A economia efetiva pode variar 
porque os bancos personalizam 
as taxas para cada consumidor 
no rotativo e no crédito parce-
lado. Os juros fi nais também 
variam em função do histórico 
e da capacidade de pagamento 
do cliente (ABr).

os juros só será conhecido nos 
próximos meses.

“Muitos bancos fi xaram taxas 
elásticas, que podem chegar de 
1,99% a 10% ao mês, depen-
dendo da instituição fi nanceira 
e do histórico [capacidade de 
pagamento] do consumidor. 
Então, fi ca difícil saber qual 
será o efeito efetivo, porque 
cada consumidor tem uma taxa 

personalizada, e a gente precisa 
ver quem não conseguirá pagar 
a fatura integral”, acrescentou 
Oliveira. “Como a nova regra 
limita em 30 dias o prazo do 
rotativo, o consumidor que não 
conseguir pagar a fatura de 
março vai cair no rotativo em 
abril e só passará para o crédito 
parcelado em maio. Só lá, nos-
sos levantamentos começarão a 

Painéis solares que funcionam 
mesmo com chuva

solar durante o dia para que 
seja colhida à noite.

“Só a luz parcialmente visível 
pode ser absorvida e transfor-
mada em eletricidade, mas o 
LPP pode armazenar energia 
solar a partir de luz não absor-
vida e perto da infravermelha”, 
explicou Tang, “permitindo a 
geração de energia contínua de 
dia e de noite”. Esses avanços 
foram publicados em revistas 
científi cas dos Estados Unidos 

e da Europa, que destacaram a 
queda de custos que a energia 
solar poderia ter graças a esse 
tipo de painel.

Boa parte da energia con-
sumida na China procede de 
combustíveis fósseis (carvão 
e petróleo), mas, ao mesmo 
tempo, a segunda economia 
mundial é o país com mais cen-
trais solares instaladas (com 
capacidade para mais de 77 
gigawats) - (Agência EFE).

Reserva de 60% de 
cargos de alto escalão 

para servidores efetivos

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0040525-72.2010.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo André Bueno de Camargo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER ao JERRY ADRIANI ALVES DOS SANTOS, CPF. 079.306.028-18 e ANA LÚCIA 
DA SILVA, CPF. 020.759.079- 60 que, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
ajuizou-lhes uma ação de Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada 
procedente, com a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 4.751,39 (Junho/2010) 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos do acidente automobilístico 
ocorrido em 20/04/2009, e ainda, a condenação dos réus, ao pagamento de custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando os requeridos em lugar ignorado, 
foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem a 
ação, sob pena de serem aceitos como verdadeiro os fatos alegados na inicial. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VIII - Tatuapé. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE ROBERTO YUKIO OSHIKAWA JUNIOR, REQUERIDO POR RUBENS YASSUITI OSHIKAWA 
- PROCESSO Nº1007711-30.2014.8.26.0008. A Meritíssima Juíza de Direito da 3ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Doutora Tarcisa de Melo Silva 
Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 30/11/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de ROBERTO 
YUKIO OSHIKAWA JÚNIOR, RG nº 53.499.970-0, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Senhor 
RUBENS YASSUITI OSHIKAWA. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 
de fevereiro de 2017. 

4ª VC – Reg. Sto.Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028173-
72.2016.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Helena Campos Refosco, na forma da Lei, etc.Faz saber a ANTONIO 
GONÇALVES DE LIMA, CPF. 332.638.498-08 que, AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$ 10.588,62 (Out/2016). Estando o executado em lugar ignorado, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2016.  

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030516-26.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LOTUS 
IMPORTS LTDA, CNPJ. 05.841.459/0001-31, na pessoa de seu representante legal, MARCOS 
ANTONIO ZINSLY, CPF. 121.696.378- 93, que PAULO DE QUEIROZ ANDREOLI lhe ajuizou uma 
ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação da requerida na obrigação da entrega 
imediata do DUT do veículo: marca BMW Z4, chassi WBALM3100AE353597, ano 2009, cor preta, 
placas, DZD 4114. Encontrando-se os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os 
requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 21 de fevereiro de 2.017. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44.2017. 8.26. 0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20,
que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida por Momentum Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
25.536,60, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de fevereiro de 2017.                       (04 e 05)

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0014496-45.2011.8.26.0100 - 311/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Josefina Joselina da Luz, Espólios de Julieta Xavier 
de Oliveira Santos e de Affonso de Oliveira Santos, rep. pelo inv. Fabio de Oliveira Azevedo, Julio 
Eduardo Patrocinio, CONFINANTE 1 - a ser qualificado, Fábio de Oliveira Azevedo, Célia de Oliveira 
Santos, Julieta de Oliveira Santos Rodrigues, Maria de Lourdes de Oliveira Santos Paschoal, 
Mercedes de Oliveira Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Djanira Simplício Paes ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Jornal do Comercio, 19, 
São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após 
o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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Boas ideias para
bons tempos

Pesquisa realizada com 

309 empresas detecta as 

percepções e os maiores 

desafi os que este 2017 

traz para as empresas, 

em especial na área de 

recursos humanos

Conduzido pelo Hay 
Group, braço da consul-
toria global Korn Ferry, 

inclui uma boa notícia: 60% das 
organizações acreditam que 
faturarão mais e 52% confi am 
que o ano será melhor do que 
2016. Os números não são 
espetaculares, mas merecem 
comemoração ao indicar uma 
percepção de melhora no ce-
nário a curto prazo.

No capítulo desafi os, entre os 
cinco primeiros pontos apon-
tados (i), está a necessidade 
de atrair, reter e desenvolver 
talentos com orçamento menor. 
Mesmo assim, 27% planejam 
aumentar seus quadros, 25% ad-
mitem que devem fazer alguns 
ajustes e o restante pretende 
manter as coisas como estão. 
Ou seja, mais uma notícia rela-
tivamente positiva: a tendência 
indica o fi m das demissões em 
massa e de cortes profundos no 
pacote de benefícios. 

O levantamento, entretanto, 
indica a persistência de uma 
grave falha na cultura organi-
zacional das empresas brasilei-
ras, ao apontar que 86% delas 
esperam enfrentar problemas 

com a atração de colaboradores 
qualifi cados. Ou seja, o mercado 
continua carente de mão de 
obra especializada, o que será 
um dos maiores obstáculos ao 
ingresso na tão esperada fase 
de desenvolvimento social e 
econômico sustentável. 

Essa perspectiva – cujos efei-
tos negativos foram registrados 
em anos recentes de bonança, 
quando milhares de vagas per-
maneciam abertas por falta de 
candidatos adequados – deve 
servir de alerta aos gestores para 
que não descurem de utilizar 
instrumentos, como o estágio e 
a aprendizagem, que asseguram 
a formação socioprofi ssional dos 
jovens, dentro da cultura e dos 
valores organizacionais. 

Se esses instrumentos fun-
cionam? Para fi car em apenas 
um exemplo: sem a imposição 
de qualquer lei ou cotas, as 
empresas alemãs mantêm 
permanentes programas de ca-
pacitação de jovens e essa deve 
ser um dos fatores que levaram 
sua economia, destroçada após 
a II Guerra, a uma das posições 
no topo das mais desenvolvidas 
do mundo.

(i) - Pela ordem, treina-
mento e desenvolvimento de 
lideranças; dimensionamento 
da estrutura; gestão de desem-
penho/competências; atração 
e retenção de talentos; e clima 
organizacional.

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do CIEE.

Luiz Gonzaga Bertelli  (*) 

A - Vá de Trem 
Que tal conhecer um pouquinho da cultura japonesa em uma cidade histórica 
e a bordo de uma charmosa locomotiva da década de 50? Essa é a proposta da 
CPTM para o próximo sábado (8), quando a cidade de Mogi das Cruzes recebe 
a maior festa japonesa da região, o Akimatsuri. A palavra, de origem japonesa, 
signifi ca Festival de Outono (Aki signifi ca Outono e Matsuri corresponde à 
festival). A festa é uma forma dos descendentes de japoneses manterem 
viva a tradição de seus antepassados, que faziam oferendas aos deuses para 
agradecer pela colheita e bem-estar das pessoas. A celebração existe em Mogi 
desde 1986. O embarque do Expresso Turístico-Mogi será na Estação da Luz, a 
partir das 8h e o trem parte às 8h30. Outras informações: (http://cptm.sp.gov.
br/sua-viagem/ExpressoTuristico/Pages/Vagas-e-Calendario.aspx).

B - Imagine Cup 
Quem sonha em participar da competição global que transforma projetos 
acadêmicos em startups deve se inscrever na 15ª edição da Imagine 
Cup, a Copa do Mundo da Computação. Estudantes de todo o Brasil 
podem se inscrever com projetos que se relacionem a computação em 
nuvem. Jovens de mais de 16 anos deverão formar equipes de até três 
participantes, além de um mentor (não é obrigatório), que pode ser um 
professor ou orientador. As equipes devem desenvolver um projeto que 
tenha alguma relação com a nuvem, seja em infraestrutura, plataforma ou 
algum tipo de serviço como, por exemplo, o Azure Bot Service, primeiro 
bot como serviço, lançado pela Microsoft. Inscrição no site (https://
www.imaginecup.com/), onde os jovens encontram o regulamento e as 
instruções de como preparar e apresentar o projeto. 

C - Carros de Senna
O Museu da Lamborghini, situado na cidade de Sant’Agata, a apenas 30 
km de Bolonha, no norte da Itália, receberá entre os dias 12 de abril e 9 
de outubro uma mostra sobre a vida do piloto brasileiro Ayrton Senna 
(1960-1994). Organizada para lembrar um test drive feito pelo tricam-
peão mundial de Fórmula 1 em 1993, em Estoril, com uma McLaren 
com motor da marca italiana, a exposição terá todos os carros guiados 
por Senna na principal categoria do automobilismo. Além disso, haverá 
uma mostra de imagens com curadoria do jornalista e escritor Giorgio 
Terruzzi, autor de um livro sobre o brasileiro (“Suite 200 - L’ultima notte 
di Ayrton Senna”), e do fotógrafo Ercole Colombo. A inauguração contará 
com a presença do CEO da Lamborghini, Stefano Domenicali, ex-chefe 
de equipe da Ferrari na Fórmula 1. 

D - Sindicalismo na Indústria  
O Congresso Brasileiro de Bebidas 2017 é o maior e mais completo 
ambiente de negócios voltado exclusivamente para a indústria de be-
bidas. Realizado pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do 
Brasil (Afrebras), a edição 2017 será realizada nos dias 5 e 6 de abril, 
no Centro de Eventos São Luís. O secretário adjunto do Ministério do 
Trabalho, Luis Carlos Silva Barbosa, abre as atividades do Congresso 
com a palestra ‘Sindicalismo e coletividade’. A palestra também irá apre-
sentar o Sindicato Nacional da Indústria de Refrigerantes (Sindirefri). O 
encontro será realizado às 14h00, no dia 5. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no site (www.confrebras.org.br).

E - Aulas de Reforço
As escolas estaduais de São Paulo estão com inscrições abertas para edu-
cadores – professores da própria rede, aposentados e estudantes univer-
sitários - interessados em atuar no programa de reforço. Eles poderão dar 
aulas para até 10 turmas e optar por jornadas com carga horária de 5 ou 
15 horas semanais. Para saber quais unidades participam do programa, é 
preciso ir à Diretoria de Ensino mais próxima. De lá, os profi ssionais serão 
encaminhados às escolas selecionadas pela Secretaria. O novo projeto é 
destinado a 2.105 unidades paulistas com baixo desempenho no Ideb. 
Para os alunos do Ensino Fundamental, a recuperação contínua de Língua 
Portuguesa e Matemática será oferecida no contraturno. Os endereços 
estão no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br).

F - Combater a Fome 
Criada nos EUA em 1996 por colaboradores da Sodexo, a Servathon 
atua com o objetivo de combater a fome e a má nutrição em todo o 
mundo através do trabalho voluntário para arrecadar alimentos. No 
Brasil, a maratona é coordernada pelo Instituto STOP Hunger, e sua 
9ª edição começou ontem (3) e vai até 31 de maio. A cada ano, a ma-
ratona alcança mais adeptos em uma corrente de volutariado que já 
arrecadou mais de 166 toneladas de alimentos não perecíveis no Brasil 
ao longo das oito edições. Para este ano, o desafi o será incrementar a 
arrecadação de alimentos e de voluntários em 10%. Outras informações 
em: (www.stop-hunger.org.br).

G - Sociologia da Infância 
Durante muitos anos, as crianças foram vistas como incapazes de infl uen-
ciar a sociedade a partir do seu modo de agir. Apenas a situação inversa, 

ou seja, a sociedade infl uenciando a infância, era levada em conta. Hoje 
em dia, essa análise mudou e a Sociologia da Infância é o campo da ciência 
que avança cada vez mais na busca pela compreensão do mundo pela 
perspectiva da criança. Apesar de vários cientistas brasileiros atuarem 
nessa área, há uma única pós-graduação que subsidia a formação inicial 
de profi ssionais da Sociologia, da Educação e da Saúde. Trata-se do cur-
so de especialização em Sociologia da Infância oferecido pela UFSCar, 
instituição na qual este campo do conhecimento se consolidou no Brasil. 
Saiba mais em: (www.socioinfancia2017.faiufscar.com). 

H - Itaipu Bate Recorde 
A Itaipu Binacional teve a maior produção diária de todos os tempos, no 
primeiro trimestre deste ano. A média foi de 284.496 megawatts-hora 
(MWh), ante os 281.664 MWh de geração diária em 2016, o segundo 
melhor resultado desde que a usina entrou em operação, há quase 33 
anos (maio de 1984). Mesmo com um dia a menos no calendário em 
relação a 2016, que foi um ano bissexto, e em condições hidrológicas 
menos favoráveis, a produção acumulada nos três primeiros meses de 
2017 praticamente empatou com a do mesmo período do ano passado. 
Foram 25.604.769 MWh, apenas 0,1% inferior em relação ao recorde 
trimestral de 2016, que foi de 25.631.082 MWh. Saiba mais em (www.
itaipu.gov.br).

I - Treinamento Esportivo
Fundada em 2013 pelo NLS Group, a Next Academy é uma importante rede 
de franquias de desenvolvimento pessoal (focada em futebol e educação) 
do mercado nacional. A empresa oferece treinamento esportivo para 
atletas, plataforma de suporte educacional com aulas fora do currículo 
escolar tradicional, curso de inglês online e capacitação para bolsas de 
estudo nos Estados Unidos de até 100% em universidades. Apresenta 
disciplinas que os alunos não aprendem nas escolas tradicionais e que 
são essenciais para a vida, como planejamento fi nanceiro e inteligência 
emocional. A Next deixou de ser apenas uma rede facilitadora de atletas 
que buscam estudar e jogar fora do país, e passou a ser uma integra-
dora entre o esporte e a educação e busca franqueados. Saiba mais em 
(https://nextacademy.com.br/).

J - Rótulos Artísticos
A Estrella Galicia, marca líder em cerveja premium na Espanha, fez 
um projeto com três renomados artistas brasileiros de street art: Leiga 
(artista gráfi co), Cusco Rebel (artista visual) e Shock Maravilha (artista 
plástico) para criação de rótulos em edição limitada da marca. Os ró-
tulos dessa edição especial estarão nas garrafas de 600 e 330 ml e são 
uma forma de homenagear a cultura cervejeira e também a street art. A 
novidade chega às prateleiras neste mês de abril. Há mais de um século 
produzindo uma das melhores cervejas Premium da Espanha, a tradição 
cervejeira da Estrella Galicia vem passando de geração em geração na 
família Rivera. Em 2011, a marca desembarcou no Brasil com o objetivo 
de conquistar o paladar dos brasileiros.

Os dados são da Pesquisa 
Tracking mensal da Ana-
maco, que entrevistou 

530 lojistas entre os dias 28 a 
31 de março. De acordo com o 
relatório, no primeiro trimestre 
do ano, o setor apresenta cres-
cimento de 4% sobre o mesmo 
período do ano passado. 

“Nos últimos 12 meses, o 
desempenho é negativo de 5%, 
mas os resultados vem indican-
do que estamos iniciando uma 
recuperação, depois de dois 
anos super difíceis, o que nos 
dá a certeza de que estamos no 
caminho certo para retomar o 
crescimento”, declara Cláudio 
Conz, presidente da Anamaco. 
Com o início da Feicon Batimat, 
principal evento do setor no 
ano, que começa hoje (4), 
e vai até sábado (8), no São 
Paulo Expo, o ano só tende a 

Cláudio Conz, presidente da Anamaco.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) 
fechou março com uma taxa 
de infl ação de 0,47%. Ela é 
superior ao registrado em 
fevereiro (0,31%), segundo 
dados divulgados ontem (3) 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), no Rio de Janeiro. Os 
alimentos, que haviam tido 
uma defl ação (queda de pre-
ços) de 0,16% em fevereiro, 
acusaram uma inflação de 
0,71% em março. Entre os 
principais responsáveis por 
essa alta de preços estão as 
hortaliças e legumes com uma 
infl ação de 5,45% em março.

Além dos alimentos, outras 
quatro das oito classes de 
despesa tiveram aumento da 

taxa entre fevereiro e março. A 
classe de despesas vestuário, 
por exemplo, teve uma infl a-
ção de 0,11% em março, ante 
uma defl ação de 0,18% em 
fevereiro. A infl ação da classe 
habitação passou de 0,51% 
em fevereiro para 1,10% em 
março. Outras classes com 
aumento na taxa foram: saúde 
e cuidados pessoais (de 0,51% 
para 0,71%) e despesas diver-
sas (de 0,31% para 0,90%).

Ao mesmo tempo, três classes 
de despesa tiveram recuo na 
taxa do IPC-S entre fevereiro 
e março: educação, leitura 
e recreação (de 0,68% para 
-0,11%), transportes (de 0,61% 
para -0,30%) e comunicação (de 
0,09% para -0,95%) (ABr).

Alimentos fi caram mais caros 0,71% em março,

depois de uma queda de 0,16% em fevereiro.
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Tânia Rêgo/ABr

Crescem as vendas no varejo 
de material de construção

As vendas no varejo de material de construção cresceram 10% no mês de março, na comparação com 
fevereiro. Com relação à março do ano passado, o desempenho foi 12% superior

superar os R$ 500 milhões, 
ajudando a movimentar ainda 
mais a nossa cadeia produtiva”, 
explica. 

Apesar dos números positivos 
em março, diminuiu o otimismo 
do setor com relação às ações do 
Governo nos próximos meses 
(de 54% para 45%). Já 37% 
dos entrevistados afi rmou que 
pretende fazer novos investi-
mentos em 2017 e diminuiu de 
16% para 13% a intenção de 
contratar novos funcionários 
já no mês de maio. Os lojistas 
também esperam que o setor 
recue um pouco no mês de abril. 
“Março foi um mês com muito 
mais dias úteis do que fevereiro, 
e como fevereiro sempre é um 
mês muito ruim, a probabilida-
de é de termos um desempenho 
mais discreto nos mês que se 
inicia”, fi naliza Conz.

melhorar para o setor. “Mais 
de 60 mil lojistas de todo o 
país devem visitar o evento, 
que é a principal vitrine do 

nosso segmento, com mais de 
2 mil lançamentos anualmen-
te. A antecipação de negócios 
gerada na feira esse ano deve 

IPC-S sobe e fecha 
março com

infl ação de 0,47%

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CRCSP: MUITO MAIS
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CONTINUADA POR VOCÊ
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3ª VC – Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021787-80.2014. 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CRISTIANE DER DE OLIVEIRA, 
CPF 386.379.588-18, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto Presbiteriano 
Mackenzie, alegando em síntese: ser credor da importância total de R$ 7.085,00, decorrente de contrato 
de prestação de serviços educacionais em benefício da requerida. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 9.498,99 (JUN/2014), devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2017. 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1017112-05.2013. 
8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GISLENE ZUCOLOTTO, 
CPF 264.120.088-02, RG 280744043, bem como a Top Hill Incorporadora e Construtora Ltda e 
Outros que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com 
Cobrança por parte de ESPÓLIO DE DAISY DE ALMEIDA MELZER - INVENTARIANTE ANGELA 
FRIEDRICH, objetivando em síntese: a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 29.482,62 
(Abril/2013), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos dos alugueres e 
demais encargos, do imóvel localizado na Av. Paulista, nº 2001 Cjs. 616/617, nesta Capital, conforme 
contrato de locação, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2016. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003817-37.2012.8. 26. 0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes
França Ramos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cátia dos Santos, CPF 103.689.048-14, RG
208440963, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando
em síntese que firmou com a requerente um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
relativos ao curso de Letras e que a requerida é devedora de 05 mensalidades relativas aos meses de
Fevereiro a Junho de 2007 e que o valor do débito encontra-se em R$ 4.592,24. Diante do exposto
requer a citação da requerida para que pague no prazo de 15 dias o débito acima indicado,
devidamente atualizado e acrescido dos juros de mora até a data do efetivo pagamento, dando-lhe
ciência de que o cumprimento do mandado lhe isentará do pagamento de custas e de honorários
advocatícios. No caso de oferecimento de embargos, requer-se que os mesmos sejam julgados
improcedentes, constituindo-se, assim, o mandado inicial em mandado executivo judicial
prosseguindo-se na forma dos artigos 646 e seguintes do CPC com a eventual penhora e avaliação de
bens da devedora, a qual deverá recair sobre o valor corrigido da dívida, acrescido de multa de 10%,
além das custas, despesas processuais e verba honorária. Dá-se como valor da causa a quantia de
4.592,44. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, 23/01/2017.           (04 e 05)



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
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Cenário oportuno
Olhando de maneira 

isolada as medidas que 

vêm sendo anunciadas 

pelo governo federal 

nos últimos meses, 

certamente uma ou 

outra pode mostrar-se 

tímida ou incapaz de 

produzir grandes efeitos

No entanto, considerando 
o conjunto, o resultado 
pode impactar positiva-

mente a economia, em curto, 
médio ou longo prazo. O Exe-
cutivo federal busca também, 
por meio de diversas ações, 
simplifi car processos, trazendo 
agilidade e desburocratização. 
Aliás, essa tem sido uma marca 
dos novos governos, que en-
tendem que algumas medidas, 
além de não onerar os cofres 
públicos, proporcionam agili-
dade para o empresariado e 
permitem reativar a economia 
- algo que precisa acontecer 
com celeridade.

Tomemos como exemplo a 
indústria imobiliária, reconhe-
cidamente grande indutora da 
economia. Dentre as medidas 
colocadas em prática nos últi-
mos meses, está a ampliação 
do uso do FGTS para abater 
prestações em atraso da casa 
própria para imóveis fi nancia-
dos pelo Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo. 
Apesar de temporária, é uma 
iniciativa que pode ajudar a 
aliviar o bolso de muitos cida-
dãos até o fi nal de 2017. 

As mudanças promovidas 
no programa Minha Casa, 
Minha Vida, principalmente a 
redução da taxa de juros para 
fi nanciamento, também con-
tribuirão para que um número 
maior de pessoas tenha acesso 
à casa própria. A expectativa 
é atender, neste ano, mais de 
600 mil famílias, separadas 
por diversas faixas de renda. 
É pouco, comparado ao défi cit 
habitacional - hoje em torno 
de 6 milhões de moradias -, 
mas não deixa de ser um pon-
to de partida. Até porque, o 
programa busca solucionar de 
forma complementar o défi cit 
de moradias e a necessidade 
de produção. 

Outra iniciativa recente do 
governo, também temporária, 
foi o aumento do valor máximo 
para aquisição de imóvel com 
recursos do FGTS, que passou 
de R$ 950 mil para R$ 1,5 
milhão. Juntas, essas e outras 
medidas trazem um novo âni-
mo para todos, consumidores 
e empreendedores. A indústria 
imobiliária, por meio de quase 
10% do PIB, assume grande 
responsabilidade na reativação 
econômica. Quando se fala em 
habitação, há um efeito em 
cadeia na economia, que inclui 
mão de obra, compra de mate-
riais de construção, aquisição 

de móveis, eletrodomésticos 
e tantos outros produtos e 
serviços. 

Essa é a importância da ca-
deia da indústria imobiliária, 
do Construbusiness, que é um 
forte gerador de empregos e de 
renda, tudo o que o País mais 
precisa agora. Nesse aspecto, 
vale destacar mais uma deci-
são fundamental do governo, 
que foi a assegurar ao setor 
de construção a manutenção 
da desoneração da folha de 
pagamento, justamente por 
entender seu grande poder 
de geração de novos postos 
de trabalho. 

Além do Executivo federal, 
vários municípios e Estados, 
com uma diversidade de ações, 
buscam atender as necessi-
dades do povo brasileiro que, 
mais até do que a habitação 
- que é importante, sim -, 
quer empregos. Do ponto de 
vista econômico, reduzir o 
desemprego é aspecto funda-
mental para o País. São mais 
de 13,5 milhões de brasileiros 
fora do mercado de trabalho 
e, consequentemente, sem 
renda, poder de compra, fora 
do consumo, da geração de 
riquezas e da arrecadação de 
impostos.

A preocupação do nosso 
setor, ao levar no mês passado 
ao presidente da República 
Michel Temer uma série de 
propostas construídas em 
consenso com órgãos do poder 
público, é justamente minimi-
zar os efeitos negativos desse 
alto nível de desemprego. 
Essas ações para estimular a 
recuperação econômica por 
meio da indústria imobiliária 
proporcionam mais confi ança 
e criam um cenário de grandes 
oportunidades no mercado. 

Este é um momento espe-
cial e positivo para aqueles 
cidadãos que estão empre-
gados, que possuem renda e 
que buscam realizar o sonho 
da casa própria. Há diversas 
opções de imóveis, em várias 
regiões, com facilidades de 
aquisição e disponibilidade 
de recursos. Basta que o inte-
ressado escolha as condições 
mais adequadas ao seu bolso e 
aproveite para realizar um bom 
negócio. A hora é agora!

O ambiente é favorável e, 
como já disse, o momento é 
de oportunidades. Os dois 
últimos anos foram difíceis, 
mas agora começamos a viver 
um novo ciclo. A infl ação está 
controlada, os juros estão bai-
xando e o mundo vê nosso País 
com outros olhos. Este é o ano 
da retomada, da virada. Para 
celebrar a chegada de ventos 
favoráveis, temos de renovar 
o ânimo, trocar a dúvida pelo 
otimismo e multiplicar o retor-
no da confi ança. 

(*) - É presidente do Secovi-SP e 
reitor da Universidade Secovi-SP.

Flavio Amary (*) 

Ampliada estabilidade 
para mulher em 
licença-maternidade

A Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico da Câmara apro-
vou projeto que compatibiliza a 
licença-maternidade de seis me-
ses concedida por empresa par-
ticipante do Programa Empresa 
Cidadã à estabilidade no emprego 
das mulheres, que hoje é de cinco 
meses, pela Constituição.

A proposta é de autoria do 
deputado Augusto Carvalho 
(SD-DF) e recebeu parecer 
favorável do relator, deputado 
Laercio Oliveira (SD-SE). O 
Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias prevê a 
estabilidade no emprego para 
as empregadas gestantes até 
cinco meses após o parto. Isso 
signifi ca que, atualmente, as 
mulheres com licença-mater-
nidade de seis meses fi cam 
um mês sem a cobertura da 
estabilidade gestacional.

O relator explicou que recen-
tes decisões judiciais procuram 
compatibilizar os dois períodos 
(estabilidade gestacional e 
licença-maternidade). O proje-
to, segundo ele, resolve de vez a 
questão ao fazer a mudança na 
lei. A proposta, que tramita em 
caráter conclusivo, será anali-
sada ainda pelas comissões de 
Trabalho; de Seguridade Social; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico da Câmara 
aprovou a criação de um circui-
to turístico cultural da cachaça, 
com o objetivo de divulgar 
marcas e incentivar produtores 
em todos os estados. A medida 
está prevista no projeto do 
deputado Goulart (PSD-SP), e 
recebeu parecer pela aprovação 
do relator, deputado Lucas Ver-
gilio (SD-GO). Cada unidade da 
Federação defi nirá seu próprio 
calendário para o circuito. 

Durante os eventos, os pro-
dutores de cachaça oferecerão 
seus produtos a preços dife-
renciados e apresentarão uma 
cachaça elaborada especifi ca-
mente para a ocasião. Poderão 
participar do circuito turístico 
cultural cachaças que atendam 
às normas fi xadas pelo Decreto 
6.871/09, que regulamenta a 
padronização, a classifi cação, 
o registro, a inspeção, a produ-
ção e a fi scalização de bebidas. 
Vergilio acredita que a proposta 
valorizará a cachaça, conside-
rada um produto brasileiro, 
e promoverá o turismo nas 
regiões de eventos. 

“O setor da cachaça desem-
penha importante papel na 
economia nacional. De acordo 

Vergilio: setor gera mais

de 600 mil empregos

diretos e indiretos.

Equilíbrio na 
discussão do projeto 
sobre abuso de 
autoridade

A senadora Ana Amélia (PP-
RS)  afi rmou que o debate do pro-
jeto sobre o abuso de autoridade 
acontece em um momento opor-
tuno para o Brasil, especialmente 
devido à crise provocada pela 
Operação Lava Jato, da Polícia 
Federal. Segundo a senadora, o 
assunto deve ser tratado com a 
serenidade, responsabilidade e 
o equilíbrio que o assunto exige, 
a fi m de evitar a fragilização das 
instituições.

Ana Amélia citou as audiências 
públicas que serão realizadas 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado nestes 
dias, para discutir o tema com 
representantes do STF, da Pro-
curadoria-Geral da República, da 
Defensoria Pública e da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Ao 
defender o debate, a senadora 
disse que é inaceitável qualquer 
tipo de tentativa de intimidação 
a essas instituições.

“Seria um desserviço e será, 
se esta Casa acolher propostas 
que venham radicalizar o trato 
dessa questão de abuso de auto-
ridade, podendo representar aí 
não apenas um risco à própria 
Lava Jato, mas, especialmente, 
uma fragilização das institui-
ções, como o Ministério Público 
e o Poder Judiciário”, ressaltou 
(Ag.Senado).

O projeto do senador Ri-
cardo Ferraço (PSDB-
ES), inclui na CLT a 

modalidade de contrato inter-
mitente, em que o profi ssional 
recebe por hora trabalhada. 

Pelo texto, o contrato de 
trabalho deve conter o valor 
da hora, que não poderá ser 
inferior ao dos empregados em 
tempo integral que exercerem a 
mesma função, e os períodos em 
que o empregado prestará os 
serviços. Serão remuneradas as 
horas em que o trabalhador es-
tiver laborando ou à disposição 
do empregador. Nos períodos 
livres, será vedado ao empre-
gado prestar serviços a outro 
empregador sem a anuência 
patronal.

O projeto será votado com 
modifi cações feitas pelo relator, 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PE). Entre as mudanças, 
estão a obrigatoriedade de que 
o contrato seja estabelecido por 
escrito e a exigência de 24 horas 
de antecedência para a convo-
cação patronal para prestação 
de serviços fora dos períodos 
previamente combinados. Pro-
jeto do senador suplente Deca 

Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), presidente da CAS, e o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), 

vice-presidente do colegiado.

Projeto sobre a regulamenta-
ção dos serviços de transporte 
individual privado é o desta-
que do Plenário da Câmara a 
partir de hoje (4). De autoria 
do deputado Carlos Zarattini 
(PT-SP), o projeto permite que 
qualquer serviço de transporte 
de passageiros seja oferecido 
somente por meio de veículos 
que tenham a caixa luminosa 
externa com a palavra “táxi” e 
possuam taxímetro. Com isso, 
segundo a empresa Uber, uma 
das empresas que presta ser-
viços de transporte agendados 
por meio de aplicativos, a pro-
posta inviabilizaria sua atuação 
nos moldes existentes hoje.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, adiantou que as 
negociações em torno de um 
texto alternativo caminham na 
direção de se fazer uma regula-
mentação geral, deixando para 
os municípios a regulamentação 
específi ca sobre o tema. No ano 
passado, Maia havia prometido 
que a matéria iria a votação 
depois do fi m de março. Para 
ser votado ainda nesta semana, 
o projeto precisa antes ter o re-

As negociações em torno de um texto alternativo caminham na 

direção de se fazer uma regulamentação geral.

O deputado federal Rei-
nhold Stephanes (PSD-PR) 
disse ontem (3) que as pro-
postas para ampliar a proteção 
ao agricultor familiar dentro 
da reforma da Previdência 
têm boa aceitação dentro da 
Câmara.  “Há um consenso 
que ele [agricultor familiar] 
deve ser protegido, embora a 
questão de quais categorias 
se protege mais ou menos é 
polêmica”, disse, explicando 
que há demandas por aposen-
tadoria especial para enfer-
meiros, professores e aqueles 
que trabalham em segurança, 
por exemplo.

Segundo Stephanes, o pro-
jeto inicial já coloca uma 
alíquota especial para o 
agricultor familiar e, agora, a 
Câmara discute outros termos 
para benefi ciar a categoria. O 
deputado não detalhou quais 
seriam essas propostas. A re-
forma previdenciária proposta 
pelo governo estabelece idade 
mínima de 65 anos e tempo 
mínimo de contribuição de 
25 anos para que homens e 
mulheres se aposentem. Esses 
requisitos valeriam também 
para o trabalhador rural, 

Deputado federal Reinhold Stephanes (PSD-PR).
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No Senado, fatiamento de férias 
e contrato por hora trabalhada

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado delibera amanhã (5) sobre uma pauta com 10 projetos. 
Entre os que poderão ser aprovados em caráter terminativo estão projetos que modifi cam leis 
trabalhistas, para tratar do fatiamento de férias e dos contratos por hora

(PSDB-PB), também modifi ca 
a CLT, e permite que o traba-
lhador divida os seus períodos 
de férias. 

A proposta permite a divisão 
do tempo de férias em até três, 
com 30 dias de aviso prévio para 
cada um. No caso de abono 
pecuniário (venda de 10 dias 
de férias), a divisão poderá ser 
feita em até duas vezes. O texto 

tem relatório favorável do se-
nador Wilder Morais (PP-GO). 
Outro projeto na pauta da é o 
que estabelece a obrigatorieda-
de de reconstrução da mama 
pelo SUS em caso de mutilação 
decorrente de câncer. 

A relatora da proposta, sena-
dora Marta Suplicy (PMDB-SP), 
apresentou um texto substitu-
tivo no qual atribuiu também 

aos planos de saúde a obrigação 
de cobrir a cirurgia plástica de 
reconstrução mamária para 
mulheres que tenham sido ví-
timas de câncer de mama. Ela 
acrescentou ainda que a sime-
trização na mama contralateral 
e a reconstrução do complexo 
areolomamilar integram o pro-
cedimento de cirurgia plástica 
reconstrutiva (Ag.Senado).

Proteção a agricultor familiar 
na reforma da Previdência

que passaria a ser obrigado a 
comprovar contribuição pre-
videnciária individual, caso a 
reforma seja aprovada.

O entendimento dos deputa-
dos é que o trabalhador rural 
com carteira de trabalho assina-
da é quase como o trabalhador 
urbano, com horário defi nido e 
outras proteções trabalhistas. 
Por outro lado, o agricultor fa-
miliar não tem carteira assinada 
e contribui sobre a produção, o 
que também acaba gerando um 
défi cit muito grande. Segundo 

Stephanes, enquanto a arreca-
dação previdenciária do setor 
é de cerca de R$ 10 bilhões, 
os custos para pagamento de 
aposentadorias é de R$ 100 
bilhões.

Segundo o deputado, as 
propostas de idade e tempo de 
contribuição serão a mesmas, 
mas os agricultores familiares 
terão uma alíquota especial de 
contribuição individual bem 
menor que dos trabalhadores 
com carteira de trabalho assi-
nada (ABr).

Projeto regulamenta táxis e 
aplicativos de transporte individual

gime de urgência aprovado, cujo 
pedido também está pautado. 

Em sessão extraordinária 
marcada para hoje (4), os 
deputados poderão analisar o 
projeto do Poder Executivo que 
cria o Regime de Recuperação 
Fiscal dos Estados, para ajudar 
os endividados em calamidade 
fi scal em troca de contraparti-
das como elevação de alíquotas 
de contribuição social de ser-
vidores, redução de incentivos 
tributários e privatizações. O 
regime poderá durar até três 
anos, com prorrogação pelo 

mesmo período inicial. 
Além de medidas de redução 

de gastos, que cada ente federa-
do participante deverá instituir 
por meio de leis próprias, a mo-
ratória provisória será garantida 
pela vinculação de recursos dos 
repasses aos estados previstos 
constitucionalmente, e de tribu-
tos de sua competência. Também 
em pauta consta o projeto que 
aumenta as penas para crimes 
relacionados à pirataria. De 
forma geral, o projeto propõe a 
transformação de penas de de-
tenção em penas de reclusão. 

Criação do circuito turístico 
cultural da cachaça

com dados do Instituto Brasilei-
ro da Cachaça (Ibrac), o Brasil 
possui capacidade instalada de 
produção de 1,2 bilhão de litros 
anuais da bebida e o setor gera 
mais de 600 mil empregos di-
retos e indiretos”, acrescentou 
o relator. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada ainda pelas comissões 
de Turismo; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).



O problema da educação é dos mais sérios no Brasil

Mais do que isso, é fonte de muitas das mazelas que 
assolam o país. Temos maus políticos porque o brasi-
leiro vota mal. Vota mal porque sua precária educação 

básica lhe impossibilita o acesso a estudos mais avançados, 
condenando-o a permanecer na zona cinzenta do subanalfabe-
tismo ou, em termos mais comuns, do “analfabetismo funcional”, 
fenômeno que, como estatisticamente comprovado, vitima 74% 
de nossa população.

A este problema soma-se outro, nascido no mesmo berço da 
educação inferior: o subemprego, que lhe proporciona apenas 
um subsalário, condenando-o a viver numa submoradia, e 
a amargar uma subvida.  A essa altura, aqueles que não são 
dotados de caráter bem formado – formação de berço, eviden-
temente –, facilmente resvalarão para o submundo do crime, 
um “mercado de trabalho” sempre receptivo e que, por isso 
mesmo, cresce a cada dia que passa. Afi nal, ali não se exigem 
formação escolar, testes, carta de recomendação, experiência 
anterior e – muito menos – “fi cha limpa” ou atestado de bons 
antecedentes!

Esse curto raciocínio permite concluir que, se cuidarmos bem 
da educação, estancaremos uma hemorragia de problemas de 
natureza econômica, cultural, social e política. E a primeira 
medida há de ser solucionar a velha questão do MAGISTÉRIO. 
Os professores estão desmotivados. E com toda razão: recebem 
um salário tão insignifi cante que são obrigados a lecionar em 
várias escolas durante o dia e parte da noite para assim reunir 
aquilo de que necessitam para viver. Em consequência, falta-
lhes tempo tanto para preparar suas aulas quanto para prepa-
rar a si mesmos. Reclamam, também, da falta de um plano de 
carreira consistente e coerente, que lhes permita ascender na 
atividade.

E então emerge uma questão ÉTICA.
Com cansativa frequência, as tardes têm sido caóticas na 

região nevrálgica da capital; professores desenvolvem passeata 
de protesto a partir da avenida Paulista, em direção ao centro, 
aumentando a confusão do já catastrófi co tráfego da área.

Como professor, sou solidário à reivindicação – por todas as 
razões, justa – dos colegas. Compreendo que é uma das poucas 
formas que lhes restam para procurar sensibilizar o governo e a 
população, pois de outra maneira não serão ouvidos nem vistos. 
É oportuna, porém, uma ponderação. Pode até ser justifi cável 
lançar mão desse recurso extremo. Entretanto, prejudicar 
toda a população em nome de um pleito da categoria, será de 
boa ÉTICA? Dar um mau exemplo, pela perturbação da ordem 
pública e geração de tumulto, será, para seus próprios alunos, 
uma postura ÉTICA?

Condenado injustamente à morte, o fi lósofo Sócrates recebeu 
um grupo de discípulos em seu cárcere. Tinham vindo comuni-
car ao mestre que haviam montado para ele um plano de fuga, 
de modo que não fosse cumprida a pena indevida. Sócrates 
recusou veementemente, ainda uma vez ensinando: 
 – “Devemos cumprir as leis, ainda que injustas, 

para não dar pretexto aos maus para descumprir 

as leis justas”!

Quando sua mulher Xantipa, questionou, indignada: “Você 

vai deixar-se matar sendo inocente? ”

ele respondeu com singeleza: “E você preferia que eu 

fosse culpado?”

Não é fácil, na prática, aplicar o rigor dos princípios éticos. 
Mormente em situações tão críticas quanto esta enfrentada 
pelos professores, diante da renitente surdez e inércia de um 
poder público insensível e catatônico. Mas, nesse caso, os fi ns 
justifi cam os meios?

E se em vez de manifestar-se no dia “D” de cada semana, no 
horário de pico e nos pontos mais complicados para a popu-
lação, os professores se dirigissem diretamente aos locais em 
que se encontram as autoridades a quem compete resolver a 
questão? Se, à semelhança de nossos vizinhos argentinos, eles 
se dispusessem a fazer um “panelaço” (fi nal, a panela está 
vazia mesmo...) e um “buzinaço” em frente a seus respectivos 
gabinetes? 

Um movimento cuidadosamente planejado, bem articulado, 
com faixas expressivas, cartazes de textos fi rmes e contunden-
tes, caminhão de som, oradores bem preparados com discursos 
coerentes e efi cazes – tudo isso precedido de ampla divulgação 
por toda a mídia – seria algo muito mais funcional junto às auto-
ridades e bem mais simpático para com a sociedade. A imprensa, 
sem dúvida alguma, compareceria e daria destaque ao evento, 
tanto pelo conteúdo, como pela forma da reivindicação!

A atividade do magistério é importante demais para ser ma-
culada por atos que esbarrem no descumprimento da ética. Não 
será ocioso lembrar o que se ouve repetidamente: “O magis-

tério é um sacerdócio”. Ou o que declarou nosso Imperador 
D. Pedro II:

– “Se eu não fora 

imperador, gostaria

de ser mestre-escola”!

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 
Advogado e Jornalista. É Autor do 
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e membro da Academia Cristã de 
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2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027045-
53.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALICE 
CLAUDIO DA SILVA - ME, CNPJ. 14.966.553/0001-08, na pessoa de representante legal, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SERVLOT - SERVIÇOS E SISTEMAS 
OPERACIONAIS LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.114,24 (Dez/2014), oriundos do 
ressarcimento dos valores relativos aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme 
Contrato de Prestação de Serviços e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre partes. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, conteste a ação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel , caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017. 

Relatório de Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Passivo 2016 2015    
Circulante
Fornecedores 2 2
Obrigações tributárias 7 3
Obrigações sociais 1 -
Partes relacionadas - 295    
 10 300
Patrimônio Líquido
Capital social 8.205 8.205
Reserva de lucros 1.876 1.954    
 10.081 10.159    
Total do Passivo 10.091 10.459

Z-PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 04.530.921/0001-17

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

 Capital Reserva Lucros
 Social de Lucros Acumulados Total        
Saldo em 01 de
 janeiro de 2015 11.710 - - 11.710
Redução capital social (3.505) - - (3.505)
Lucro líquido do exercício - - 2.657 2.657
Distribuição de lucros - - (703) (703)
Constituição da reserva
 de lucros - 1.954 (1.954) -
Saldo em 31 de
 dezembro de 2015 8.205 1.954 - 10.159
Lucro líquido do exercício - - 2.010 2.010
Distribuição de lucros - - (2.088) (2.088)
Constituição da reserva
 de lucros - 78 (78) -
Saldo em 31 de
 dezembro de 2016 8.205 2.032 (156) 10.081

Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
São Paulo, 09 de março de 2017.  A Diretoria

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

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

Demonstrações dos Resultados para os Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

 2016 2015    
Receita operacional bruta 1.029 -
Deduções
Impostos sobre as vendas (37) -
Receita operacional líquida 992 -
Custos de imóveis vendidos (752) -
Lucro bruto 240 -
Despesas operacionais
Administrativas e Gerais (238) (160)
Tributárias (18) (11)
Resultado fi nanceiro 67 56
Equivalência patrimonial  1.709 2.785
Lucro operacional 1.760 2.670
Resultado não operacional
Receitas não operacionais 291 -
Lucro antes do imposto de renda e
 contribuição social 2.051 2.670
Provisão (reversão) IRPJ e CSLL (41) (13)
Lucro líquido do exercício 2.010 2.657
Quantidade de ações 11.709.700 11.709.700
Lucro por ação - R$ 0,17 0,23

Atividades operacionais 2016 2015    
Lucro líquido do exercício 2.010 2.657
Resultado de equivalência patrimonial (1.709) (2.784)    
 301 (127)    
(Aumento)/Redução de ativos
Estoques 751 -
Impostos a recuperar 3 (2)
Adiantamento a fornecedores - 11
Partes relacionadas - 2.349
 754 2.358
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores - -
Obrigações tributárias 4 2
Obrigações sociais 1 -
Partes relacionadas (295) 295
 (290) 297    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades
 operacionais 765 2.528    
Atividades de fi nanciamentos
Redução de capital social - (3.505)
Amortização de empréstimos e fi nanciamentos - (313)
Dividendos recebidos 1.089 2.300
Distribuiçao de dividendos (2.088) (703)    
Caixa líquido (aplicado) proveniente de
 atividades de fi nanciamentos (999) (2.221)    
Aumento ou redução líquido em disponibilidade (234) 307
Modifi cações nas disponibilidades líquidas
Saldo no início do exercício 764 457
Saldo no fi nal do exercício 530 764
Aumento ou redução do líquido em disponibilidades (234) 307

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)Ativo 2016 2015    

Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 530 764
Estoque 2.747 3.498
Impostos a recuperar 19 22
Partes relacionadas 6.795 -    
 10.091 4.284
Não Circulante
Investimentos - 6.175    
 - 6.175    
Total do Ativo 10.091 10.459

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0703287-50.2012.8.26. 0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Mendes Simões
Colombini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Geraldo Alves Da Silva Gomes, Padre Mariano Ronchi,
1.071, Vila Pereira Cerca - CEP 02932- 000, São Paulo-SP, CPF 086.810.318-72, RG 1.562.044, Casado,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ajuizou-lhe ação de Sumário no valor de R$
6.049,61. referente às da taxa de conservação do lote 05, da Quadra AM, do Empreendimento Terras de
Sta Cristina II. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de agosto de 2016.                                   (04 e 05)

Processo Digital nº: 1028882-48.2015.8.26.0577 Classe: Assunto: Procedimento Sumário -
Inadimplemento Requerente: Altos da Boa Vista Empreendimentos e Participações Ltda Requerido:
Patrícia do Prado Moreira e outro Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 1028882-
48.2015.8.26.0577 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São José dos Campos, Estado
de São Paulo, Dr. Luís Mauricio Sodré de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Maurilei
Antonio Moreira, CPF 117.942.936-20, RG 12.600.249, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Sumário, convertido em rito ordinário, por parte de Altos da Boa Vista
Empreendimentos e Participações Ltda, alegando em síntese: que em de 04/02/2010 as partes
celebraram Termo de Cessão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda, Transferência e
Desistência sobre Imóvel, pelo qual foi cedido e transferido ao Réus todos os direitos e obrigações
relativos à aquisição de um terreno identificado pelo lote nº 0045, da quadra nº 000J, do
empreendimento denominado Loteamento Altos da Vila Paiva, pelo preço de R$35.137,65 divididos em
132 parcelas mensais e consecutivas cujo vencimento da primeira se deu em 11/12/2006, deixando os
réus de honrar com as suas obrigações Contratuais desde 11/02/2015, data de vencimento da parcela
092/132, permanecendo em mora até o presente momento, somando a quantia de R$ 15.282,24,
mesmo valor dado à causa e requereu a procedência da ação, condenando-se os Réus no pagamento
da importância supra devidamente corrigida e atualizada até o efetivo pagamento, sem prejuízo das
parcelas que se vencerem no curso da demanda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São José dos Campos, aos 07 de março de 2017.                                                       (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1048673-16.2014.8.26 .0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Cicero Da Silva, RG 35.971.586-2, CPF
866.308.224-04, que nos autos da ação de Sumário, requerida por Momentum Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
20.942,78, referente ás despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote 01 da Quadra KT,
Loteamento Termas de Santa Bárbara II. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida sua citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2017.              (04 e 05)

Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  33.784.583,42 28.827.836,44
Bancos com Movimento  691,51 234,68
Arrendamentos a Receber  16.000,00 5.600,00
Imóveis a Venda  32.726.746,01 27.780.855,86
Tributos a Recuperar  1.041.145,90 1.041.145,90
Não Circulante  547.578,20 450.571,01
Realizável a Longo Prazo
Creditos a Receber  231.406,93 134.399,74
Titulos a Receber  100.627,66 100.627,66
Depósitos e Cauções  33.474,38 33.474,38
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  144.825,14 144.825,14
Investimentos de Incentivos Fiscais  36.798,92 36.798,92
Imobilizado
Moveis e Utensilios  54.233,24 54.233,24
(-) Depreciações Acumuladas  (54.233,24) (54.233,24)
Intangível
Marcas e Patentes  445,17 445,17
Total do Ativo  34.332.161,62 29.278.407,45

Passivo  2016/R$ 2015/R$

Circulante  855.606,52 847.175,64

Obrigações Tributarias  855.606,52 847.175,64

Não Circulante  62.548.407,49 54.093.392,78

Creditos de Pessoas Ligadas  54.700.614,71 45.156.953,35

Tributos Parcelados  7.847.792,78 8.936.439,43

Passivo a Descoberto  (29.071.852,39) (25.662.160,97)

Capital Social  7.214.664,00 7.214.664,00

(-)Prejuizos Acumulados  (36.286.516,39) (32.876.824,97)

Total do Passivo  34.332.161,62 29.278.407,45

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016
Receita Operacional Bruta  2016/R$ 2015/R$
Arrendamentos  1.648.744,00 1.428.396,00
(-) Impostos S/Arrendamentos  60.178,97 52.136,84
Receita Operacional Liquida  1.588.565,03 1.376.259,16
Lucro Bruto  1.588.565,03 1.376.259,16
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  397.374,29 368.837,26
Depreciações  - 5.403,63
Impostos e Taxas  1.287.620,50 1.886.583,95
Despesas Financeiras  3.164.383,47 3.041.300,43
Outras Receitas/Despesas  9.838,19 60.572,48
Prejuizo Operacional  (3.250.975,04) (3.865.293,63)
Prejuizo antes dos Efeitos Fiscais  (3.250.975,04) (3.865.293,63)
Contribuição Social e I.R.  158.716,38 152.001,24
Prejuizo Líquido do Exercício  (3.409.691,42) (4.017.294,87)

Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuizo Líquido do Exercício  (3.409.691,42) (4.017.294,87)
3- Prejuizos Acumulados  3.409.691,42 4.017.294,87
4- Saldo no Fim do Exercicio  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6404/76,estando o plano de contas adequado a Lei
11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reco-
nhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- As depre-
ciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 4- O Capital Social é
de R$ 7.214.664,00 totalmente integralizado e representado pôr
5.194.518.554 ações ordinárias sem valor nominal. 5- O imposto 
de Renda e Contribuição Social são apurados com base no lucro
presumido. 6- A entidade suspendeu definitivamente suas atividades 
industriais em Outubro de 1997.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

COMPANHIA NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - C.N.P.J. 61.339.917/0001-00
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de
2016. Estamos à disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 24 de Fevereiro 2017.

A Diretoria
Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S/A - CNPJ 08.761.037/0001-44 - NIRE: 35300340973 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam 
convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da 
Credibel Holding Financeira S/A, a ser realizada, excepcionalmente, fora da sede social da 
Companhia, mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, São Paulo/SP, em segunda convocação, no dia 07.04.2017, às 
10h30min (dez horas e trinta minutos), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
(i) alteração do endereço da sede da Companhia, para a Avenida 31 de março, nº 61, sala 
02-A, Bloco “F”, Centro, Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo; e sendo aprovado, a 
consequente alteração do artigo 2º do contrato social. (ii) consolidação do Estatuto Social. 

São Paulo, 1º de abril de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

Demonstrações Financeiras

        Controladora          Consolidado
Ativos 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Circulantes      7.386     8.043  628.924  662.270
Caixa e equivalentes de caixa  6.111  540  43.482  13.958
Aplicações financeiras  –  6.399  –  28.184
Contas a receber de clientes  –  353  182.193  289.331
Estoque de imóveis a comercializar  –  –  394.154  326.010
Partes relacionadas  614  –  6.723  2.060
Adiantamentos diversos  482  598  1.789  2.193
Impostos a recuperar  43  46  191  253
Despesas antecipadas  –  5  83  98
Outros créditos  136  102  309  183
Não Circulantes  127.138  113.496    96.970    87.393
Contas a receber de clientes  –  –  90.182  50.769
Estoque de imóveis a comercializar  –  –  –  28.727
Partes relacionadas  325  15  1.876  1.863
Despesas antecipadas  –  –  58  28
Investimentos  125.552  111.932  –  –
Imobilizado  1.077  1.350  4.649  5.778
Intangível  184  199  205  228
Total dos Ativos  134.524  121.539  725.894  749.663

Passivos e                                    Controladora           Consolidado
   Patrimônio Líquido 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Circulantes    57.969    17.846  212.176  193.086
Fornecedores  218  355  11.749  7.403
Empréstimos, financiamentos
 e debêntures  33.078  11.471  129.653  135.086
Terrenos a pagar  –  –  14.151  7.038
Impostos, taxas e contribuições
 a recolher  190  166  3.393  2.409
Provisões sociais  2.082  1.907  2.088  1.907
Adiantamentos de clientes  –  50  15.910  19.461
Impostos de recolhimento diferido  –  –  9.232  12.659
Dividendos a pagar 14  14  793  14
Partes relacionadas  19.267  3.883  6.282  457
Outras contas a pagar  3.120  –  18.925  6.652
Não Circulantes    71.501    65.539  150.181  161.943
Empréstimos, financiamentos
  e debêntures  47.758  51.513  99.956  113.964
Terrenos a pagar  –  –  6.285  12.477
Impostos de recolhimento diferido  –  –  6.069  3.422
Adiantamento de clientes  –  –  36.844  31.566
Partes relacionadas  23.275  13.512  559  –
Provisão para riscos  468  514  468  514
Patrimônio Líquido     5.054    38.154  363.537  394.634
Capital social  18.074  18.074  18.074  18.074
Reserva de capital - ágio na
  emissão de ações  20.047  20.047  20.047  20.047
Reservas de lucros  33  33  33  33
Prejuízos acumulados  (33.100)  –  (33.100)  –
Patrimônio líquido atribuível a
  proprietários da controladora  5.054  38.154  5.054  38.154
Participação de não controladores  –  –  358.483  356.480
Total dos Passivos e do
   Patrimônio Líquido  134.524  121.539  725.894  749.663

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

Fluxo de Caixa das Controladora  Consolidado
 Atividades Operacionais 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Lucro (prejuízo) antes do
 IRPJ e da CSLL  (32.556)  927  (26.991)  66.136
Ajustes para reconciliar o lucro
(prejuízo) antes doIRPJ e da CSLL
social com o caixa líquido (aplicado nas)
 gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial  (397)  (15.729)  –  –
Ajuste a valor presente –  –  7.876  –
Imposto de recolhimento diferido  –  –  (780)  –
Juros sobre empréstimos,
 debêntures e financiamentos  12.181  9.430  12.181  26.245
Juros sobre aplicações financeiras  (302)  –  (4.390)  –
Depreciações e amortizações  459  482  3.900  4.530
Baixa de ativo imobilizado  –  –  –  2.098
Reversão de provisão para riscos  (46)  (56)  (46)  (56)
Ganho na alienação de
 participação societária  –  (256)  (2)  –
Ganho na distribuição de lucro
 desproporcional  (2.505)  (12.588)  (4.649)  –
Custos de transação debêntures  406  –  406  –
Provisão para distratos  –  –  5.812  –
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  353  (12)  59.849  (67.470)
Estoque de imóveis a comercializar  –  –  (15.889)  (36.800)
Impostos a recuperar  3  –  62  –
Partes relacionadas  24.223  7.852  1.708  (7.674)
Outros créditos  (34)  (499)  (126)  (1.388)
Despesas antecipadas  5  –  (15)  –
Adiantamentos diversos  116  –  404  –
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores  (137)  (110)  4.346  (526)
Terrenos a pagar  –  –  921  (13.341)
Impostos, taxas e contribuições
 a recolher  24  (112)  984  2.946
Adiantamentos de clientes  (50)  50  1.727  (14.095)
Provisões sociais  175  (1.308)  181  (1.308)
Outras contas a pagar  3.120  –  12.273  3.609
Caixa gerado pelas (aplicado
 nas) operações  5.038  (11.929)  59.742  (37.094)
IRPJ e CSLL pagos  (546)  (880)  (9.182)  (8.928)
Juros sobre empréstimos, debêntures
 e financiamentos pagos  (12.181)  (9.430)  (31.564)  (23.656)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas)atividades operacionais  (7.689)  (22.239)  18.996  (69.678)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aporte e adiantamento para futuro
 aumento de capital de controladas  (21.559)  (14.439)  –  –
Aquisição de bens do ativo
 imobilizado e de itens do intangível  (171)  (188)  (2.748)  (2.311)
Resgaste de aplicações financeiras  6.701  313  32.574  (7.385)
Dividendos recebidos de controladas 10.843  29.029  –  –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas) atividades de investimento  (4.186)  14.715  29.826  (9.696)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de empréstimos
 e financiamentos  43.460  69.872  167.047  205.575
Partes relacionadas-ações resgatáveis  –  (50.000)  –  (50.000)
Pagamento de empréstimos
 e financiamentos  (26.014)  (12.288) (191.039)  (76.340)
Capital e adiantamento para
 futuro aumento de capital  –  –  32.494  32.321
Dividendos distribuídos  –  –  (27.800)  (47.357)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades de financiamento  17.446  7.584  (19.298)  64.199
Aumento (Redução) Líquido(a) do Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa  5.571  60  29.524  (15.175)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício  540  480  13.958  29.133
No fim do exercício  6.111  540  43.482  13.958
Aumento Líquido do Saldo de Caixa
  e Equivalentes de Caixa  5.571  60  29.524  (15.175)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)
Reserva   Reservas de lucros

Capital             de capital Reserva de Atribuível a Participação
 social Ágio na Reserva retenção Prejuízos proprietários da de não

 subscrito Emissão de ações     legal   de lucros  acumulados      controladora  controladores       Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  18.074  62.704  –  –  (42.657)  38.121  314.355  352.476
Aumento e integralização de capital –  –  –  –  –  –  40.163  40.163
Absorção de prejuízos acumulados –  (42.657)  –  –  42.657  –  –  –
Redução de capital social –  –  –  –  –  –  (7.842)  (7.842)
Lucro líquido do exercício  –  – –  –  47  47  57.161  57.208
Constituição de reserva legal –  –  2  –  (2)  –  –  –
Dividendos mínimos obrigatórios –  –  –  –  (14)  (14)  –  (14)
Reserva de retenção de lucros  –  –  –  31  (31)  –  –  –
Distribuição de lucros  –  –  – – –  –  (47.357)  (47.357)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  18.074  20.047  2  31  –  38.154  356.480  394.634
Aumento e integralização de capital  –  –  –  –  – –  39.667  39.667
Adiantamento para futuro aumento de capital  –  –  –  –  –  –  6.592  6.592
Redução de capital social  –  –  –  –  –  –  (13.765)  (13.765)
Prejuízo do exercício –  –  –  –  (33.100)  (33.100)  (2.691)  (35.791)
Distribuição de lucros  –  –  –  –  –  –  (27.800)  (27.800)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  18.074  20.047  2  31  (33.100)  5.054  358.483  363.537

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

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

                                                                               Controladora
Receitas (Despesas) Operacionais 31/12/16 31/12/15
Despesas gerais e administrativas  (23.907)  (21.641)
Despesas comerciais  (321)  (487)
Resultado de equivalência patrimonial  397  15.729
Ganho na venda de participação societária  2  256
Ganho na distribuição de lucro  2.505  12.588
Receita com taxa de administração  3.399  5.442
Despesas tributárias  (294)  (472)
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Resultado
 Financeiro  (18.219)  11.415
Resultado Financeiro
Receitas financeiras  575  916
Despesas financeiras  (14.912)  (11.404)

 (14.337)  (10.488)
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Imposto
 de Renda  e da Contribuição Social  (32.556)  927
Imposto de Renda e Contribuição Social  (544)  (880)
Lucro (Prejuízo) do Exercício  (33.100)         47
Lucro (Prejuízo) Básico e Diluído Por Ação
Ações em circularização  22.481  22.481
Prejuízo básico e diluído por ação - R$  (1,47)  0,002

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016  e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

                                                   Controladora           Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Lucro (Prejuízo) Líquido
 do Exercício  (33.100)  47  (35.791)  57.208
Outros resultados abrangentes – – – –
Total do Resultado Abrangente
  do Exercício  (33.100)  47  (35.791)  57.208
Total do Resultado Abrangente
  do Exercício Atribuível a
Proprietários da controladora – –  (33.100)  47
Participação de não controladores – –  (2.691)  57.161

Demonstrações do Resultado  para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016  e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

                                                                                Consolidado
31/12/16 31/1215

Receita Líquida  310.794  352.369
Custos  (262.848)  (241.476)
Lucro Bruto  47.946  110.893
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas  (43.082)  (29.152)
Despesas comerciais  (23.503)  (24.399)
Ganho (perda) na venda de participação societária  2  196
Ganho na distribuição de lucro  4.649  15.217
Outras receitas  42 –
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Resultado
 Financeiro  (13.946)  72.755
Resultado Financeiro: Receitas financeiras  11.594  8.364
                                  Despesas financeiras  (24.639)  (14.983)

 (13.045)  (6.619)
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Imposto
 de Renda  e da Contribuição Social  (26.991)  66.136
Imposto de Renda e Contribuição Social  (8.800)  (8.928)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (35.791)  57.208
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício Atribuível a  (33.100)  47
Proprietários da controladora  (2.691)  57.161
Participação de não controladores

                                                   Controladora           Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Reapre- Reapre-
Receita sentado sentado
Incorporação, revenda de
  imóveis e serviços  3.399  5.442  319.318  360.873
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custo – –  (262.848) (241.476)
Materiais, energia, serviços de
  terceiros e outros operacionais  (4.908)  (5.423)  (23.535)  (12.456)
Despesas comerciais  (321)  (487)  (20.103)  (20.285)

 (5.229)  (5.910)  (306.486) (274.217)
Valor Adicionado Bruto  (1.830)  (468)  12.832  86.656
Retenções
Depreciações e amortizações  (459)  (482)  (3.900)  (4.530)

 (459)  (482)  (3.900)  (4.530)
Valor Adicionado (Consumido)
 Produzido Pela Companhia  (2.289)  (950)  8.932  82.126
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado de equivalência patrimonial  397  15.729 – –
Ganho na venda de
 participação societária  2  256  2  196
Ganho na distribuição de lucro  2.505  12.588  4.649  15.217
Receitas financeiras - incluindo
  variações monetárias  575  916  11.636  8.364

 3.479  29.489  16.287  23.777
Valor Adicionado Total a Distribuir  1.190  28.539  25.219  105.903
Distribuição do Valor Adicionado
Salários e encargos  (15.942)  (13.223)  (16.079)  (13.223)
Remuneração da Administração  (1.560)  (1.455)  (1.560)  (1.455)
Impostos, taxas e contribuições  (838)  (1.411)  (17.324)  (17.987)
Despesas financeiras - incluindo
  variações monetárias  (14.912)  (11.404)  (24.639)  (14.983)
Aluguéis  (1.038)  (999)  (1.408)  (1.047)
Participação de minoritários
  no resultado – –  2.691  (57.161)
Lucro retidos (prejuízos) incorridos  33.100  (47)  33.100  (47)

 (1.190)  (28.539)  (25.219) (105.903)

Demonstrações do Valor Adicionado para os Exercícios Findos Em 31
de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

Standards - IFRSs”) aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no
Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunci-
amentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC e aprovados pela Comissão de
Valores Mobiliários-CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC.
Todas as informações relevantes utilizadas pela administração na gestão
da Companhia estão evidenciadas nestas demonstrações financeiras. 2.2.
Base de elaboração: As demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado
de outra forma. 2.3. Base de consolidação: As demonstrações financeiras
consolidadas incluem as operações da Companhia e de suas controladas.
Todas as transações, saldos, receitas e despesas entre as controladas e
a Companhia são eliminados integralmente nas demonstrações financeiras
consolidadas, sendo destacada a participação dos acionistas não contro-
ladores. Investimentos em controladas:  O controle é obtido quando a
Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais
de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. Nesse método,
os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados inte-
gralmente e o valor patrimonial da participação dos acionistas não contro-
ladores é determinado pela aplicação do percentual de participação deles
sobre o patrimônio líquido das controladas. Nas demonstrações financeiras
individuais da controladora, as participações em controladas são reconhe-
cidas pelo método de equivalência patrimonial. 2.4. Moeda funcional: As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia estão
apresentadas na moeda funcional da controladora, ou seja, em reais (R$).
2.5. Reapresentação da demonstração do valor adicionado: 2.6.A Admi-
nistração reapresenta de forma retrospectiva a demonstração do valor
adicionado referente ao exercício findo em 31/12/2015 com o objetivo de
aprimorar o conjunto de suas demonstrações financeiras. As mudanças
efetuadas referem-se à reclassificação da receita sobre prestação de ser-
viços (controladora) e da despesa de depreciação do estande de vendas
(consolidado). 2.7.Utilização de estimativas e julgamentos: As demons-
trações financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as IFRSs aplicáveis a entidades de incorpo-
ração imobiliária no Brasil, aprovadas pelo CPC, pela CVM e pelo CFC, as
quais requerem que a Administração faça estimativas que podem afetar o
valor de ativos e passivos reportados, a divulgação de ativos e passivos
contingentes nas datas dos balanços e os valores de receitas e despesas
reportados para o exercício coberto. Na elaboração dessas demonstrações

financeiras, algumas estimativas foram feitas pela Administração, incluin-
do a estimativa de vida útil dos bens do ativo imobilizado, a determinação
de taxas de desconto a valor presente utilizadas na mensuração de certos
ativos e passivos e a provisão para riscos e processos judiciais. Podem
ocorrer diferenças entre os resultados atuais e os estimados.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015

(Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
1. Contexto Operacional: A You Inc Incorporadora e Participações S.A.
(“Companhia”) foi constituída em 14/12/2009 e atua como “holding” das em-
presas mencionadas na nota explicativa nº 8. A Companhia, por meio de
suas controladas, mantém preponderantemente e caracterizados em seu
objeto social: (a) a aquisição, o desenvolvimento, a construção, a opera-
ção, a venda, a locação e a administração, diretamente ou através de so-
ciedades de propósito específico, de imóveis no Estado de São Paulo e em
outras áreas do Brasil; e (b) a participação como sócia, acionista ou
cotista em quaisquer outras sociedades que desenvolvam atividades rela-
cionadas ao item (a) anterior. Ao longo dos seus últimos 3 anos de opera-
ção, a YOU INC lançou VGV consolidado da ordem de R$ 1,5 bilhão e possui
projetos em aprovação que somam VGV de R$ 370 milhões. A Administra-
ção da Companhia planeja lançar em 2017 volume similar aos exercícios de
2015 e de 2016, podendo o mesmo ser superior caso os fundamentos de
mercado imobiliário e da economia apresentem melhora. Importante obser-
var que, com relação aos terrenos adquiridos e em aprovação, os mesmos
se encontram substancialmente quitados. A Companhia planeja ainda a
aquisição de novos terrenos para lançamento durante o 4° trimestre de
2017. A Companhia conta atualmente com 12 canteiros de obra em execu-
ção e 6 novas obras para início no 1° trimestre de 2017. Todas a obras da
Companhia contam com financiamento bancário tipo plano empresário, re-
duzindo a sua exposição de caixa nos projetos em construção. Outro dado
importante é o nível de estoque pronto da YOU INC, sendo o total de unida-
des inferior à 6% de todas as entregas efetuadas. O nível de estoque atual
representa baixo custo de manutenção, não onerando significativamente o
fluxo de caixa dos respectivos projetos. A Administração da Companhia
entende mitigar os pontos de pressão sobre seu fluxo de caixa através da
contratação de financiamento para obra, gerenciamento e negociação das
solicitações de distratos e baixo custo de manutenção de estoque. Estes
são os principais pilares de manutenção de seu fluxo de caixa e
consequente manutenção de sua capacidade operacional. 2. Principais
Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão apre-
sentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas in-
ternacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting

Diretoria:                    • Abrão Muszkat  - Diretor Presidente                                                   • Eduardo Muszkat - Diretor                                               • Anderson Mesquita Ianone - Contador: CRC 1SP 258308/O-09
A íntegra das Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia
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No Brasil, a dívida pública já chega aos R$ 4,19 trilhões. 
Cerca de R$ 3,1 trilhões compõem a dívida pública federal 
(DPF), formada pelas dívidas interna e externa (veja qua-

dro). O restante se deve às chamadas operações compromissadas 
do Banco Central.

O crescimento da dívida brasileira se soma à recessão, caracte-
rizada pela queda do produto interno bruto (PIB), que é a soma 
de todas as riquezas produzidas no país a cada ano. Com isso, 
pinta-se um quadro em que o governo tem mais difi culdade para 
dar conta de todas as suas despesas e débitos.

O PIB caiu 7,2% no período 2015-2016, derrubando também a 
arrecadação federal. Foram dois anos consecutivos de recessão da 
economia brasileira, fato inédito no país desde o início da década de 
1930. Nesse cenário, a relação entre a dívida bruta do governo e o 
PIB cresceu aceleradamente e fechou 2016 a uma taxa de 69,6%. Isso 
signifi ca que o endividamento do país equivale a mais de dois terços 
do tamanho da economia. Há dois anos, essa relação era de 56,3%.

- Com uma dívida nesse patamar, estamos sacrifi cando investi-
mentos no Brasil. Estamos deixando de aplicar mais recursos na 
saúde, na educação, na questão previdenciária – avalia o senador 
José Pimentel (PT-CE).

Impactos
Como instrumento de fi nanciamento do Estado, a dívida pode 

ter um impacto positivo sobre a sociedade. Ela é uma via de 
abastecimento do caixa do Tesouro, reduzindo a necessidade 
de emissão de moeda (que gera infl ação e corrói a renda das 
pessoas) ou de aumento da carga tributária (que desacelera a 
atividade econômica e traz o desemprego).

Ao fazer uma dívida, o governo obtém recursos para investir 
em infraestrutura e programas sociais, por exemplo. Porém, o 
endividamento traz como consequência os juros, que afetam 
o crescimento da própria dívida pública e todas as operações 
financeiras realizadas diariamente pelas pessoas, como fazer 
uma compra com o cartão de crédito, assumir uma despesa 

Como a dívida 
pública afeta 
cada brasileiro

Assim como a dívida, a emissão de dinheiro é uma via para
o governo obter recursos, mas gera infl ação

"Com uma dívida nesse patamar, estamos sacrifi cando 
investimentos no Brasil", afi rma José Pimentel.

As contas de um país funcionam mais ou menos como 
as de uma família. Se falta dinheiro para pagar todas as 
despesas da casa, a saída pode ser tomar um empréstimo. 
Mas é preciso cuidado para administrar bem esse débito, 
de modo que ele não cresça descontroladamente e acabe 
comprometendo uma parte cada vez maior do orçamento. 
Seja o doméstico ou o do país
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a prazo ou tomar um financiamento.

Quando a situação das contas do Estado sai de parâmetros 
aceitáveis, essa situação pode se agravar. É o que explica o con-
sultor legislativo do Senado Alexandre Rocha.

- Quanto menor for a capacidade do governo de honrar a sua 
própria dívida, maior vai ser a desconfi ança dos agentes econô-
micos [em relação ao Executivo], maior vai ser o encurtamento 
do prazo da dívida e maior vai ser a taxa de juros cobrada [para 
conceder novos empréstimos].

O encurtamento do prazo signifi ca menos capacidade de “rolar a 
dívida” e esticá-la em condições que tornem o pagamento mais cômodo 
para o governo. Tendo que desembolsar mais dinheiro de forma ime-
diata para arcar com a dívida encurtada, o Estado tem menos recursos 
à mão para cumprir suas funções sociais e fazer investimentos. Isso 
se refl ete sobre a qualidade de vida da população.

Primeiro mundo também se 
endivida

Mesmo com uma dívida bruta corresponde a cerca de 70% da 
sua produção econômica anual, nesse indicador o Brasil está 
atrás de vários países desenvolvidos. Entre outras nações cuja 
dívida ultrapassava 100% do PIB em 2015 apareciam os Estados 
Unidos. Reino Unido, França e Alemanha também tinham dívidas 
superiores à brasileira na relação com o PIB (veja quadro). A 
diferença é que, como essas economias são mais estáveis, há uma 
confi ança maior nos governos, que assim pagam juros menores 
e podem se endividar com mais segurança, explica o diretor da 
Instituição Fiscal Independente do Senado (IFI), Felipe Salto.

O Japão, dono da terceira maior economia do planeta, possuía 
ao fi m de 2015 uma dívida correspondente a 229% do seu PIB. 
Mas em dezembro daquele ano, a taxa anual de juros estabele-
cida pelo Nichigin (o Banco Central japonês) era de 0,10%. Em 
2016 ela passou a ser negativa. Para efeito de comparação, a taxa 
de juros determinada pelo Banco Central brasileiro no mesmo 
período era de 14,25%. Hoje está em 12,25%.

- O crescimento da dívida pública brasileira hoje não é nem 
tanto resultado do endividamento público. É fruto de uma taxa 
de juros exorbitante que nós praticamos – analisa o senador José 
Pimentel (PT-CE).

Cada ponto percentual de aumento ou redução nos juros, 
lembra Felipe Salto, equivale a R$ 28 bilhões a mais ou a menos 
no custo anual da dívida.

- Isso é muita coisa. Equivale a um programa anual do Bolsa 
Família – compara.

A existência da dívida pública é natural no mundo e o seu cres-
cimento, esperado. No entanto, o ideal é que o endividamento 
esteja sempre sob controle.

- As políticas públicas geram uma pressão por recursos. O ob-
jetivo da política fi scal [do governo] tem que ser criar condições 
econômicas para que o país possa se endividar sem que o custo 
seja impeditivo -, afi rma Felipe Salto.

Rolagem
A maior parte da dívida pública brasileira está na chamada dívida 

mobiliária interna: títulos do Tesouro Nacional que podem ser com-
prados por qualquer pessoa, grupo ou empresa e que oferecem um 
rendimento ao comprador com diferentes datas de vencimento.

Todos os anos, a União paga os juros da dívida e faz a quitação 
de uma parcela do montante (amortização). Nesse processo está 
embutida a rolagem da dívida, que é a emissão de novos títulos 
públicos, com prazos maiores, para substituir os títulos que estão 
prestes a vencer.

Em 2016, o governo federal gastou R$ 925,3 bilhões amortizando 
e refi nanciando o seu débito. Segundo Felipe Salto, esse volume 

mostra que o Brasil precisou ro-
lar muita dívida, o que signifi ca 
que o país possui muitos títulos 
de prazo curto, resultado da 
desconfi ança dos credores.

- Para comprar dívida de quem 
não tem capacidade de pagar, 
exige-se que o prazo seja curto 
e que o juro seja alto, a ponto 
de compensar a assunção desse 
risco – diz o diretor da IFI.

O pagamento de juros em 
2016 consumiu R$ 204,9 bi-
lhões. Somando esse valor à ro-
lagem, chega-se a um montante 
de R$ 1,13 trilhão, cerca de 44% 
do Orçamento da União. O per-
centual é sinal de descontrole 
da dívida, avalia Felipe Salto, o 
que se agrava num período de 
crise econômica.

- O desequilíbrio fi scal, o ex-
cesso de gasto, a falta de pou-
pança fazem com que o juro 
no Brasil seja atipicamente 
elevado. A dívida é crescente e 
o custo dela é muito alto – diz 
o economista.

Teto
O pagamento de juros da 

dívida é coberto em parte pelo 
superávit primário, a diferença 
entre o que o governo arrecada 
e o que gasta. Nos últimos três 
anos, porém, o Brasil registrou 
défi cit: gastou mais do que 
recolheu. Quando isso aconte-
ce, o governo precisa apelar a 
empréstimos e a dívida cresce de modo mais acentuado.

A Emenda Constitucional 95, promulgada pelo Congresso em 
dezembro e fruto do projeto conhecido como “PEC do teto de 
gastos, limita o crescimento das despesas primárias da União, mas 
não incide sobre o pagamento de juros da dívida (Ag. Senado/
Especial Cidadnia).

Banco central japonês defi niu taxa de juros negativa 
em 2016, apesar de dívida do país ser alta.

Banco do Japão/CC
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A Transformação 
Digital do Brasil: IoT e o 
desenvolvimento urbano

Para reduzir custos, 

aumentar a efi ciência 

dos serviços prestados e 

gerar renda, governos 

do mundo todo estão 

investindo na Internet 

das Coisas (IoT), 

conectando pessoas, 

processos, dados e 

informações

Essa transformação digi-
tal é fundamental para 
diminuir a lacuna entre 

as expectativas dos cidadãos 
em relação aos serviços pú-
blicos. Ao mesmo tempo, os 
governos precisam gerar novas 
fontes de renda, simplifi car a 
comunicação das pessoas e 
criar serviços inovadores em 
prol do crescimento econô-
mico. 

O momento é especialmente 
oportuno para que o setor pú-
blico possa atingir com maior 
velocidade a redução de cus-
tos e a melhoria nos serviços, 
por meio do investimento em 
tecnologia. No Brasil, 99% 
das organizações do governo 
federal possuem um website, 
74% estão presentes nas redes 
sociais e mais de 38,7 milhões 
de usuários de internet já 
usaram serviços eletrônicos do 
Governo Brasileiro, de acordo 
com dados do Centro Regional 
de Estudos para o Desenvolvi-
mento da Sociedade da Infor-
mação (Cetic.br). Já o estudo 
Cisco Visual Networking Index 
prevê o crescimento do tráfego 
global no Brasil em cinco vezes 
até 2021, revelando que os 
cidadãos estão cada vez mais 
conectados. 

A transformação digital, 
possibilitada pela IoT, permite 
o uso específi co da tecnologia 
nos mais variados setores da 
sociedade, adaptado às reais 
necessidades e rotinas. O ser-
viço público é especialmente 
impactado, pois a mobilidade, 
integração e criação de novas 
aplicações impulsionam e 
aceleram este movimento. Já 
é possível ver, em algumas 
cidades do mundo, os benefí-
cios trazidos pelo transporte 
público conectado, estaciona-
mento, pedágio e iluminação 
inteligentes. Este último, por 
exemplo, além de garantir a 
segurança do cidadão, também 
favorece a redução do consu-
mo de energia, agindo de modo 
sustentável e consciente. 

As soluções citadas são utili-
zadas em cidades como Derby, 
na Inglaterra, onde funcioná-
rios do governo usam ferra-
mentas de colaboração digital 
para melhorar a produtividade. 
Em Barcelona, a aplicação da 
nuvem entrega serviços supe-
riores aos cidadãos, enquanto 
que, em Singapura, pontos 
de Wi-Fi estão disponíveis 
em todo o país, permitindo a 
conectividade e incentivando 
a colaboração. 

No Brasil, um dos mais re-
centes exemplos é o programa 

de Inovação Urbana do Porto 
Maravilha, no Rio de Janeiro, 
desenvolvido e implantado 
pela Cisco, que transformou 
a área em um bairro mais in-
teligente e conectado. Foram 
implantadas 15 soluções na 
região, que permitem que 
cidadãos e visitantes do Porto 
Maravilha se conectem e te-
nham um maior engajamento 
com a cidade, além de oferecer 
mais e melhores ferramentas 
para operação, planejamento 
e tomada de decisões. 

Assim são as Smarts Cities 
(cidades inteligentes). Mais do 
que conectar coisas, pessoas e 
dados, a partir do acesso à In-
ternet, a IoT promove serviços 
com rapidez, viabiliza aplica-
ções para segurança pública 
e atende mais cidadãos com 
menos custo, eliminando assim 
necessidade de deslocamento 
e soluções efi cientes, ágeis e 
seguras.

Essas inovações possibilitam 
o compartilhamento de dados 
e gerenciamento de operações, 
ao mesmo tempo em que in-
centivam maior engajamento 
dos cidadãos. Por meio da IoT, 
é possível melhorar os servi-
ços aos cidadãos, estimular a 
economia, aumentar o acesso 
à saúde e a educação, reduzir 
o trânsito e o congestionamen-
to, entre outros benefícios à 
população. 

Para ajudar os governos a 
responderem as expectativas 
da sociedade por meio da IoT, 
fornecedores de tecnologia 
oferecem soluções integradas, 
validadas e altamente seguras, 
não só pela experiência com 
setor público, mas também 
através de um amplo ecossis-
tema de parceiros. 

O uso da IoT permite redu-
ção de custos, maiores receitas 
e ganhos em produtividade, 
além de integrar conexões que 
antes funcionavam de maneira 
independente e podem resul-
tar em novos modelos ope-
racionais. Para funcionários, 
a conectividade proporciona 
redução de viagens, aumento 
da efi ciência e produtividade, 
enquanto que a população se 
beneficia com experiências 
inovadoras, serviços inteligen-
tes e fáceis de usufruir. 

Como resultado, a Internet 
das Coisas proporciona diver-
sas melhorias em vários setores 
da esfera pública, como a infra-
estrutura urbana, antecipação 
de emergências, segurança 
pública, logística, dentre ou-
tros. A exemplo da segurança 
pública, a conexão de todas 
as coisas ajuda a implantar 
recursos de policiamento e, 
consequentemente, aumenta 
a efi ciência do combate ao 
crime.

A IoT é o ingrediente per-
feito na fórmula que acelera 
a transformação digital e o 
desenvolvimento urbano. Uma 
conquista para todos!

(*) É diretor de Setor Público da Cisco 
Brasil. Para mais informações acesse 

www.cisco.com.br.

José Paulo de Oliveira (*)

News@TI
Assistentes virtuais alavancam vendas em 
campanhas mobile para PMEs

@O atendimento automatizado já é tendência no mundo digital e 
não para de crescer. Estima-se que 390 milhões de pessoas se 

relacionam todos os dias com robôs e assistentes virtuais, de acordo 
com levantamento da consultoria americana Tractica. A tecnologia tem 
ajudado também os empreendedores a vender mais e a fi delizar seu 
público. Estima-se que 73% dos clientes preferem entrar em contato 
com uma empresa por meio de um chat inteligente, segundo pesquisa da 
ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). Criado pela 
Louyt (www.louyt.com) – empresa europeia que disponibiliza tecnologia 
de soluções em mobile marketing para mais de 24 países – os assistentes 
virtuais personalizados chegarão ao Brasil como uma das soluções para 
os empreendedores alavancarem suas vendas via smartphones.

Festival de Filmes de Drones

@A 3ª edição da DroneShow Latin América, que acontece de 9 a 11 
de maio, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, 

realiza o primeiro concurso da América Latina para eleger os melhores 
fi lmes produzidos com drones. O Festival de Filmes elegerá as melhores 
produções em oito categorias e os interessados em inscrever-se na 
premiação devem fazê-lo pelo site do evento até o dia 15/04 https://goo.
gl/nivgMV (url encurtada). O resultado da premiação será divulgado 
no dia 09 de maio, às 18h. Os vídeos enviados para avaliação podem 
ser inscritos nas seguintes categorias: narrativa, natureza, arquitetura, 
agricultura, showreel, freestyle (FPV), esportes e assuntos gerais. Os 
vídeos devem ter duração total de (03) três minutos, sendo que 70% 
do material deve conter imagens capturadas com o drone.

No último mês, milhares de 
sites do WordPress no mundo 
todo sofreram ataques em que 
hackers desfi guraram páginas 
por meio de uma vulnerabili-
dade de escalação de privilé-
gios que afetou as versões 4.7 
e 4.7.1 do publicador.

Segundo o vice-presidente 
da Varonis para a América La-
tina, Carlos Rodrigues, o fato 
de os cibercriminosos não te-
rem tido acesso a informações 
sensíveis durante os ataques 
não signifi ca que as empresas 
devam se preocupar menos 
com esse tipo de ação.

“Ter seu site desfi gurado, além de fazer a empresa perder 
negócios devido à indisponibilidade de sistemas, também não 
faz com que seus clientes se sintam receosos em relação às suas 
práticas de segurança, gerando danos signifi cativos à reputação 
da empresa”, explica o VP da Varonis.

Os ataques tiveram início após a divulgação de uma falha de 
segurança pelo WordPress. Apesar de muitos blogs terem feito 
o upgrade automaticamente para a versão 4.7.2, que corrigia o 
problema, milhares de sites não se atentaram a essa necessi-
dade e fi caram vulneráveis e não implementaram o patch que 
solucionava a falha.

Em menos de 48 horas, estima-se que hackers tenham feito 
mais de 800 mil ataques, tirando proveito de uma série de falhas 
de segurança que passaram a ser compartilhadas e postadas 
online – atualmente, o número estimado é de mais de 1,5 milhão 
de páginas afetadas.

Escritórios de advocacia 

estão na mira dos 

cibercriminosos

Um relatório do portal 
World Trademark Review 
sugere que, dentre os sites 
atacados, dezenas deles foram 
escritórios de advocacia es-
pecializados em propriedade 
intelectual – mesmo que as fa-
lhas de segurança divulgadas 
não dessem acesso a dados ou 
a informações sensíveis.

“Não precisamos nem nos 
lembrar do caso do Panamá 
Papers para entendermos o 
que acontece com a confi an-

ça do cliente quando seus dados são roubados”, exemplifi ca 
Carlos Rodrigues, citando o ataque ao escritório de advocacia 
panamenho Mossack Fonseca, ocorrido em 2016, que resultou 
no vazamento de 11,5 milhões de documentos confi denciais de 
clientes, incluindo políticos brasileiros.

“Todos precisam se preocupar com a segurança da informação, 
incluindo pequenas empresas com sites em WordPress. Infeliz-
mente, vários desses sites continuarão vulneráveis por um bom 
tempo até que os hackers consigam ir além de simplesmente 
desfi gurar páginas e de fato começar a atingir os clientes”, 
lamenta o VP da Varonis.

“Os clientes vão buscar outras empresas se souberem que as 
organizações com as quais fazem negócio sofreram violações 
de dados ou se sentem que suas informações estão vulneráveis. 
Um site invadido não vai ajudar em nada na construção dessa 
confi ança”, fi naliza Carlos Rodrigues.

“Um site desfi gurado diz muito sobre 
as políticas de segurança da empresa”

André Facciolli (*)

Para não ter de descer a um emaranhado de questões, di-
gamos, de forma resumida, que tal mudança se traduz na 
evolução das práticas de controle da criação de identidades 

e suas regras técnicas de atribuição. Esta evolução transfere es-
tes elementos para um patamar mais elevado e abrangente; um 
patamar em que as políticas de identidade são abordadas agora 
em sua relação direta com as aplicações e os negócios. 

Numa retrospectiva histórica, podemos situar que a primeira 
onda tecnológica buscava resolver o controle da identidade através 
do provisionamento das contas de usuário, a qual se denominou 
"Gerenciamento de Identidade" (ou IdM -identity Management). 
Em seguida, passamos para um modelo em que se gerenciam 
também as regras de distribuição dos atributos das identidades, 
constituindo-se então o ambiente de "Gerenciamento de Identi-
dades e Acessos" (ou IAM - Identity and Access Management).  

Uma vez consolidada esta conceituação, evoluímos, fi nalmente, 
para um modelo que o jargão da indústria de compliance e gestão 
de riscos nomeia como "Governança e Administração de Identi-
dade" (ou IGA - Identity Governance and Administration).   

A principal diferença entre estas visões é que o modelo IdM/
IAM resulta da paulatina e constante atualização das práticas de 
provisionamento de contas de usuário e de tratamento de seus 
atributos e suas regras, com mínimo de autosserviço.  

Já a atual visão da Governança (com suas funções de reconci-
liação) representa um novo encaminhamento da problemática da 
identidade e do acesso, agora bem mais superposta nos negócios, 
e com foco na efi ciência, na operação e no risco. 

A razão de tratarmos isto como avanço é porque os processos 
baseados em IGA pressupõem a criação de uma nova camada de 
diagnóstico, planejamento, supervisão, comando e documenta-
ção que irá interagir com todos os modelos técnicos existentes: 
provisionamento, atributos, regras e permissões. 

Camada esta que tem, sob seu comando, as políticas de certifi -
cação, de atestação, de compliance e o gerenciamento das solici-
tações (ou processos) de acesso por parte das identidades.

Tudo isto, sempre segundo as diretivas de negócio e mitigação 
de riscos, e sempre com um nível de agilidade compatível com 
os atuais requerimentos dos negócios.

Já representavam uma certa conquista as tradicionais virtudes 
do IdM/IAM. Elas permitem que os direitos do usuário sejam 
gerenciados e alocados automaticamente, com base em mapas 
de funções pré-defi nidos, o que não é nada desprezível. 

Entretanto, apesar de fornecer um alto grau de precisão e 
segurança, este modelo tem a desvantagem de ser algo de lenta 
implementação, muitas vezes levando-se anos para se completar 
na sua totalidade. 

Em consequência, após seu término, é comum que os tais 
mapas de função já não se mantenham confi áveis, em função das 

A Identidade Digital e o 
Ambiente da Nuvem

Estamos vivenciando uma rápida mudança de visão quanto ao papel da identidade digital no contexto 
dos ambientes de informação, bem como no modo de se encarar a conformação da identidade em 
processos de administração dos recursos e dos ciclos de acesso a dados de TI

rápidas mudanças pelas quais o negócio vai se transformando. Isto 
criava uma sensação de projeto inacabado e por vezes oneroso 
e excessivamente manual.

Na proposição da Governança, por sua vez, as plataformas de 
identidade incluem funções que vão muito além da automação e 
monitoramento das autorizações e do controle de acesso. O IGA, 
uma vez implantado, passa a responder a necessidades bem mais 
complexas, tais como: a de auditoria; a de inteligência de negócios 
no ciclo das identidades, a de implementação do gerenciamento 
dinâmico das identidades e acessos (sempre em sintonia com o 
contexto de negócios) e a de supervisão permanente da aplicação 
das normas de compliance. 

E é importante enfatizar que este nível de resposta do IGA se 
estende por todas as dimensões, cada vez mais plurais, da identi-
dade, seja ela um usuário humano ou contas não humanas, como, 
por exemplo, um componente do sistema que interage com as 
aplicações, recursos e bases de dados (acesso privilegiado). 

Assim, em harmonia com os investimentos realizados em IdM 
e IAM, a plataforma típica de IGA se volta para fortalecer a se-
gurança e o controle da exposição ao risco. 

A automatização do provisionamento, algo previsto já nos pri-
mórdios do IAM, passa a contar agora com a capacidade analítica 
de dados velozes e complexos, tal como se faz necessário no 
ambiente da nuvem, big data e dados não estruturados. E tudo 
isto com um retorno de investimento muito mais palpável.

Esta inteligência analítica é útil também, por outro lado, 
para o acionamento pontual de controles de ações pró-ativas 
de segurança cibernética, como a identifi cação da violação de 
dados ao longo de todo o processo típico de uma invasão ex-
terna (incluindo-se aí as fases de reconhecimento, infi ltração, 
exploração e extração).

Chegamos, portanto, a um nível de funcionalidade que alguns 
equiparam ao "carrinho de compras" de um portal de ecommer-
ce, ou a um sistema de "customer relationship", ou a um ERP; 
ou enfi m, a um sistema de negócio movido por inteligência de 
dados, processamento rápido e aplicação de regras rígidas, mas 
autoevolutivas.

Partimos assim de um patamar em que a gestão da identidade 
- disciplina antiga e, para muitos, complicada - assume agora 
uma posição bem mais relevante nas estratégias de negócios. 
Ela passa a ocupar uma dependência operacional que achamos 
apropriado chamar de "Centro da Segurança".

Dessa forma, o IGA se tornou mandatório num mundo em 
que a informação tende a perder a forma, o lugar, os meios de 
propagação e os modos de acessar e usar. E num mundo em 
que a rapidez das deliberações (e, portanto, das autorizações de 
acesso) necessita acompanhar a extrema velocidade com que a 
informação de negócios trafega ao longo de toda a organização. 
Vamos nos preparar agora para uma nova onda: a de Assignment 
Governance.

(*) É CEO da Netbr.
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(?) Chuí,
extremo 

meridional
do Brasil

Tecido de 
aventais de
médicos
(sigla)

(?) vivo,
objeto de
estudo da
Biologia

Resultado
da adição

(Mat.)

Como se
grita

"Gol!", na
Alemanha

O vaso
que não
quebra
(dito)

Beco 
sem (?):
impasse

Saudação
inicial de
e-mails

informais

Interpretou
a Magda
em "Sai

de Baixo"

Dia
relatado
no jornal
de hoje

Pesos
para mus-
culação

Moderna
tecnologia
de televi-

sores

Samuel
Ferguson,

poeta
irlandês

Cantoras
notáveis

(fig.)

Vocalista
da banda

Barão
Vermelho

Comédia
em (?),
show de
humor

(?) alto: 
sem entrar
em por-
menores

Crustáceo
como 

o aratu

Entidade
de saúde
da ONU

Curie
(símbolo)

Parmesão, provolone
e gorgonzola

Rogério Sampaio,
judoca brasileiro

Ar, em
inglês

Sequer; 
ao menos

Cauda, 
em inglês
(?) Calhei-
ros, político

A cor da
carne do
salmão
Fileira

Gíria
gaúcha
Esmago
(papel)

Braço, 
em inglês

Exame
policial

Base do
carpaccio

Agente de
polícia,

em filmes
(gíria)Sinais que

isolam
uma frase

em um
período 

Cenário
do "BBB"

(TV)

Recinto teatral para
atoresPoetisa

goiana "descoberta"
por Drummond, 

faleceu em
10/4/1985

Deus-Sol egípcio (Mit.)

 Exames que anali-
sam leucócitos, he-
mácias e plaquetas

CHQ
CARNECRUA

SOMAMSER
RATORIR

CARANGUEJO
CITRIOI
OMSAMASSO
RARMOI

MARISAORTH
LEDSNALA

DIVASTAIL
NIFREJAT

CASANEMNE
TIRAPOR

PARENTESES

3/air — arm — led — ser — tor. 4/tail. 6/amasso. 7/revista. 9/carne crua.

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

Esta terça é o nono dia da lunação. Uma terça-feira de muita agitação que provocam mudanças de planos durante 
o dia, principalmente de manhã. A Lua em mau aspecto com Urano pode provocar atrasos e algumas situações 
de imprevisibilidade. Manter o rumo em todas as atividades será essencial para não fi carmos estressados. Mais 
tarde no fi nal da tarde será possível ter mais calma e equilíbrio. A Lua em harmonia com Vênus facilita as rela-
ções sociais e nos deixa mais compreensivos e amorosos. No fi nal da tarde até as 19:14 a Lua fi ca fora de curso até 
ingressar em Leão e a noite deve ser animada, cheia de brilho e muito alegre.
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No fi nal da tarde a Lua fi ca fora de 
curso dando tendência a maior im-
plicância com as situações. A instabi-
lidade pode ainda trazer irritações e 
aborrecimentos, mas as soluções de 
dinheiro estão chegando. Depois das 
sete da noite com a Lua em Leão cui-
dado com desentendimentos.65/565 
– verde.

A Lua em Leão a noite e o Sol em 
direção ao seu signo levanta o astral 
e ajudam a reverter uma situação 
a seu favor. Há também a chance 
de encontrar soluções para algum 
problema com alguém. Tudo melhora 
pela facilidade de comunicação a 
noite, mesmo que sinta insatisfação 
sentimental.81/581 – cinza.

Pode ter uma boa nova, mas aguarde 
até o aniversário para agir, já que 
vem aí a fase mais delicada do ano. As 
atitudes impulsivas e mal pensadas 
trarão prejuízo na parte da manhã, 
até as onze, evite-as. Priorize aquilo 
que dependa apenas de você.79/679 
– amarelo.

Alguma desarmonia e desacordos 
podem estar presente em seu am-
biente. Tome atitudes rápidas com 
a solução de assuntos importantes 
e decisivos neste fi nal de mês. O dia 
é bom para o trabalho, os negócios e 
para a saúde, mas não para os assun-
tos sentimentais.83/883 – branco.

Tudo que estiver em ritmo de espera 
ganha um ritmo mais acelerado nesta 
fase de Lua Crescente no seu signo 
depois das sete da noite. Antes de 
agir ouça a opinião dos interessados. 
As pequenas viagens e passeios po-
dem ser preparados para o fi nal de 
semana.94/294 – amarelo.

Aumenta a irritabilidade e pode 
haver discussões pela manhã nesta 
quinta. O momento é de crescimento 
através do talento para administrar. 
No fi nal da noite um bom momento 
para brilhar e se comunicar. Suas ati-
tudes aumentam o sucesso.91/791 
– verde.

Com a Lua em Leão a noite a capa-
cidade de liderança cresce e o ritmo 
dos acontecimentos acelera. Poderá 
conhecer uma pessoa que lhe será 
atraente e fazer viagens e passeios. 
Procure pessoas que impulsionem 
suas relações sociais, divirta-se e faça 
viagens curtas.88/388 – verde.

Na parte da manhã aumento da irri-
tabilidade e tendência a implicância 
com coisas que não nos agradem. 
Sentirá falta de alguém que está 
afastado ou que fazia parte de sua 
rotina. Os contatos sociais, os novos 
amigos e o ambiente o levarão a 
tomar atitudes que adiou.99/699 
– azul.

De noite haverá maior facilidade para 
a comunicação. As demonstrações 
do afeto podem ser decisivas para a 
vida a dois ou junto dos familiares e 
amigos. Para ter boa disposição, evite 
a irritação e o pessimismo no modo 
de pensar e sentir depois da metade 
da manhã.85/585 – verde.

Há nesta terça forte ânsia pelo co-
nhecimento e aprendizado. Veja a 
sua vida como deseja que seja daqui 
para frente. Mantenha uma atitude 
otimista e positiva de manhã, não 
esquente a cabeça e aguarde boas 
novas que logo virão, talvez na parte 
da tarde.56/756 - azul.

É preciso cuidado com brigas, pois 
alguma desarmonia pode acontecer 
até por volta do meio dia. Surgirá 
uma forte ânsia pelo conhecimento e 
aprendizado, surgindo também à pe-
tulância e insistência em ser pouco 
prático. Diga o que sente por quem 
ama e será feliz.12/912 – verde.

Com a Lua em Leão no fi nal do dia 
irá progredir nos seus ideais e de-
sejos pessoais. Persista e irá vencer 
obstáculos passageiros que estiver 
enfrentando neste fi nal de mês. Irá 
sentir-se mais confi ante e seguro, 
evite provocar atritos que trazem 
instabilidade.29/129 – branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 04 de Abril de 2017. Dia de Santo Isidoro de Sevilha, Santo 
Ambrósio, São Benedito, e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a 
coragem. Aniversaria o ex-jogador de futebol Branco que faz 53 anos, 
o ator Robert Downey Júnior nascido em 1965, o jogador de futebol 
Emerson que faz 41 anos e a atriz, cantora e apresentadora Jamie Lynn 
Spears que nasceu em 1991.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é hábil no conhecimento dos mais 
diversos tipos de personalidade humana. Sabe agir de acordo com o 
perfi l específi co de cada pessoa. Percebe com clareza os objetivos de 
grupos ou comunidades e sabe como encaminhá-los para a realização. 
Tem forte magnetismo pessoal, muito charme, é também generoso e 
determinado. Gosta de mudar sempre, em todos os aspectos, a sua vida. 
No lado negativo precisa evitar ser controlador junto com o excesso de 
franqueza e o autoritarismo que podem afastar as pessoas.

Dicionário dos sonhos
LOTERIA - Se você ganhou na loteria, lucros 
inesperados e vitórias. Se apostar e não ganhar, 
perdas e decepções. Números da sorte: Aposte nos 
números, bilhetes ou jogos de seu sonho.

Simpatias que funcionam
Para atrair o que deseja para sua vida: Se-
pare as pétalas de uma rosa branca. Coloque-as 
entre as páginas de um livro qualquer, para que 
sua umidade seja absorvida. Quando as pétalas 
estiverem secas, faça um saquinho de tecido de 
algodão branco com linha branca. Dentro desse 
saquinho coloque as pétalas secas. Costure a boca 
do saquinho. Crie o hábito de sempre carregar 
essa proteção com você.
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Cultura e extensão
A exposição "Cores do Bixiga na 

Yayá" traz desenhos, pinturas e ma-
quetes produzidas durante duas ofi -
cinas de arte naïf promovidas pelo 
CPC-USP em 2015, ministradas 
pelo artista plástico Arieh. Também 
integram a exposição vídeos com 
depoimentos dos participantes 
e peças gráfi cas e cenográfi cas 
produzidas a partir dos elementos 
visuais criados pelos participantes. 
Como atividade complementar, 
monitores envolverão o público 
visitante em atividades educativas 
cujos resultados serão incorporados 
à mostra. Esta exposição destaca o 
importante papel desenvolvido pela 
cultura e extensão universitária 
como instrumento de promoção 
do diálogo entre a universidade e 
as comunidades externas com as 
quais ela se relaciona, bem como 
um exemplo de produção de co-
nhecimento ancorado no contato 
entre diferentes saberes. 

Serviço: CPC-USP/Casa de Dona Yayá, 
R. Major Diogo, 353, Bela Vista, tel. 2648-
1501. De segunda a sexta das 9h às 17h. 
Entrada franca. Até 05/05.

Estreia
A Companhia do Feijão apresen-

ta seu novo espetáculo, “DaTchau, 
Rumo à Estação GrandeAvenida”. 
Com elenco formando por Fernan-
da Haucke, Fernanda Rapisarda, 
Flávio Pires, Vera Lamy e Zernesto 
Pessoa, “DaTchau,  Rumo à Estação 
GrandeAvenida” tem como base 
quatro materiais de estudo. As ma-
nifestações de 2013 vistas através 
do olhar de um cidadão da classe 
média urbana,  os romances de 
Chico Buarque e textos do escritor 
italiano Primo Levi como materiais 
de estudo histórico e humano para 
a elaboração da dramaturgia; a irre-
verente personagem popular criada 
para narrar/cantar as músicas 
compostas por Adoniran Barbosa 
e por fi m, a pesquisas sobre os 
limites entre as linguagens épicas 
e dramáticas para a elaboração da 
encenação e das performances 
cênicas das atrizes e dos atores.

 Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000 - Quarta Parada. Quintas 
a sábado às 21h30 e aos domingos às 
18h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 
Até 30/04.

Elenco de “Pão com Ovo”.

A Santa Ignorância 
Cia de Artes estreia 
a comédia “Pão com 
Ovo” no dia 7 de abril

O espetáculo já foi visto 
por mais de 700 mil 
espectadores, desde 

a sua estreia em 2011 e já 
passou por 6 estados. A peça 
Pão com Ovo foi encenada 
a partir da dramaturgia do 
ator e da mímesis corpórea. 
A pesquisa feita pelos atores 
da companhia foi realizada 
por dois anos em um estu-
do de observação do corpo 
das mulheres brasileiras 
moradoras de áreas nobres 
e de periferia, além de um 
estudo de dança de ritmos 
populares como o brega, 
funk, o tecnobrega e o forró. 
A comédia retrata de forma 
bem humorada situações 
dos costumes e hábitos das 
diferentes classes sociais, 
contando a história das 

Pedro Mariano apresenta 
mais um show onde relembra 
músicas que marcaram sua 
carreira. Nesse formato “trio”, 
ele interpreta e toca bateria 
em diversas canções. O violo-
nista Conrado Goys e o baixista 

Luis Gustavo Garcia, que já o 
acompanham há alguns anos, 
também fazem parte desta nova 
apresentação. 

Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre 
Estevão Pernet, 588, Tatuapé, tel. 2227-1025. 
Quinta (6) às 21h30. Ingresso: R$ 120.

Comédia

D
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personagens, Dijé (Adeílson 
Santos), moradora de bairro 
da periferia, o seu marido Zé 
Maria (Charles Jr.) e Clarisse, 
(César Boaes) uma emergente 
alpinista social. Amigas de 

escola que se reencontram 
anos depois e falam de coi-
sas engraçadas do cotidiano 
das suas vidas, retratando o 
atendimento nas empresas 
púbicas e privadas e os hábitos 

e costumes de determinadas 
classes sociais.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga 344, Re-
pública. Sextas 21h30, sábados, 21h e domingo 
19h, tel. 3255-1979. Ingressos: R$ 50, (sexta), 
R$ 60, (sábado e domingo). Até 28/05.

Divulgação

O espetáculo de humor em formato stand up comedy, 
“Jovens Idosos” tem um revezamento de comediantes 
no palco divertindo o público com humor de qualidade 
e identifi cativo, abordando temas diversos e histórias 
de suas vidas. Com Diguinho Coruja, Bernardo Veloso, 
Humberto Rosso e Jansen Serra.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, 
tel. 2574-7749. Sexta (7) às 23h. Ingresso: R$ 40.

Stand-up Comedy

Refl exõesRefl exõesRefl exões
DEPRESSÕES: "Se trazes o espírito agoniado por sensações 
depressivas, concede ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das pró-
prias afl ições, a fi m de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. 
Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos 
do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. 
Parentes difíceis repontam de todo núcleo familiar. Trabalho é 
lei do Universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstân-
cias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no 
fi rmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a 
caminho e decisões que se adotem são empeços e desafi os, na 
experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar 
a todos, ao mesmo tempo, é realização impossível. Separações 
e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso 
espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma, para os 
ajustes e reajustes necessários à vida. Confl itos íntimos marcam 
toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições 
para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência 
de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Compre-
endendo a realidade de toda a pessoa que anseie por felicidade 
e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de 
desânimo nos visitem a alma, retifi quemos em nós o que deva ser 
corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, 
prossigamos à frente." Emmanuel (Chico Xavier).

MPB

Cena de “Coisa de Mulher”.

O espetáculo “Coisa de Mulher” é uma bem-humorada paródia 
do cotidiano de Núbia de La Canastra, uma apresentadora famosa 
de um programa feminino de sucesso na TV que já não suporta 
mais lidar com sua rotina enfadonha de trabalho. Infelizmente ela 
não tem outra saída a não ser cumprir seu papel que, aliás, faz 
maravilhosamente bem... até o momento do primeiro comercial. 
Com Octávio Mendes, Márcia Manfredini e Deise Paz. 

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. Sextas, às 22h45, 
sábados às 22h e aos domingos às 20h. Ingressos: R$ 60 e R$ 70. Até 30/04.

“Coisa de Mulher”
Divulgação
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Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Ativo      31.12.2016      31.12.2015
Circulante
Disponibilidades 42.656,04 227.215,14
Títulos e Valores Mobiliários 47.094,12 83.236,03
Contas à Receber 200.572,55 192.795,61
Impostos e Contribuições à Compensar 499.996,62 499.996,62
Total do Ativo Circulante 790.319,33 1.003.243,40
Não Circulante
Imóveis 93.803.777,23 73.047.067,53
Depósitos Judiciais 1.851.015,67 1.851.015,67
Impostos à Recuperar 2.813.978,26 2.799.484,20
Contas à Receber 533,44 7.193.918,44
Investimentos
Participação no Capital de
  Sociedades Coligadas/Controladas 1.326.351,50 1.327.863,11
Outros Investimentos 1.017.682,28 1.014.003,76
Imobilizado
Móveis, Utensílios e Veículos 2.138.969,52 2.015.469,97
Outras Imobilizações 199.089,43 199.089,43
( - ) Depreciações Acumuladas (2.100.730,31) (1.914.041,51)
Total do Ativo Não Circulante 101.050.667,02 87.533.870,60
Total do Ativo 101.840.986,35 88.537.114,00

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2016      31.12.2015
Circulante
Provisão para Pagamentos à Efetuar - 51,69
Obrigações Trabalhistas 36.865,36 21.519,05
Impostos à Pagar 33.528,44 34.088,48
Contas à Pagar 2.037.984,66 2.212.244,51
Provisão para Pagamento de Férias 44.449,15 64.228,07
Provisão para Imposto de Renda 82.941,49 117.535,22
Provisão para Contribuição Social 55.230,61 71.377,58
Total do Passivo Circulante 2.290.999,71 2.521.044,60
Não Circulante
Contas à Pagar 21.650,86 21.650,86
Fundo de Reserva 34.934,69 34.934,69
Total do Passivo Não Circulante 56.585,55 56.585,55
Patrimônio Líquido
Capital Social 28.915.652,00 25.164.627,73
Reservas de Capital 11.174.558,87 11.125.583,14
Reserva Legal 5.519.621,41 5.032.925,55
Reservas de Lucros 53.883.568,81 44.636.347,43
Total do Patrimônio Líquido 99.493.401,09 85.959.483,85

Total do Passivo 101.840.986,35 88.537.114,00

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 13.055.072,86 12.490.987,26
Receitas de Locação de Imóveis 13.055.072,86 12.490.987,26
Despesas e Receitas Operacionais (1.811.680,92) 853.204,93
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (730.698,23) (705.041,91)
Despesas Financeiras (25.517,18) (17.318,99)
Despesas Tributárias (521.521,78) (512.088,34)
Despesas Imobiliárias (7.643,32) (14.360,76)
Outras Despesas (670.697,70) (637.050,41)
Despesas Patrimoniais (186.688,80) (175.184,26)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (1.511,61) (622,86)
Receitas Financeiras 332.366,57 2.874.977,06
Outras Receitas 231,13 39.895,40
Resultado Antes das Provisões 11.243.391,94 13.344.192,19
Provisão para Contribuição Social (405.919,78) (622.019,11)
Provisão para Imposto de Renda (1.103.554,92) (1.703.830,85)
Resultado Após Provisão dos Impostos 9.733.917,24 11.018.342,23
Reserva Legal (486.695,86) -
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas 1.511,61 622,86
Saldo à Disposição da Diretoria 9.248.732,99 11.018.965,09

COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/A
CNPJ Nº. 60.583.747/0001-41

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 que julgarem
necessários. São Paulo, 24 de janeiro de 2017 A Diretoria

Investimentos em Coligadas e Controladas
Nossa Participação no Patrimônio Líquido

Empresa Capital Social Patrimônio Líquido Resultado do Exercício            Porcentagem                  Valor
Limeiratec Tecnologia S/A 6.452.148,00 6.134.375,87 (6.991,20) 21,621621% 1.326.351,50

1- Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2016 e 2015, foram preparadas de acordo com as disposições contidas nas
práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas
estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práti-
cas Contábeis - Os títulos e valores mobiliários estão representados por
aplicações de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. O contas à
receber refere-se a valores devidos por terceiros que serão recebidos no
próximo exercício. Os imóveis registrados no realizável a longo prazo, estão
contabilizados pelo custo de aquisição. Os investimentos em sociedades
coligadas e controladas, estão avaliados pelo método de equivalência patri-
monial, e a variação dos investimentos computados no resultado do exercí-
cio. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e a depreciação foi
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em considera-
ção a vida útil-econômica dos bens e reconhecida no resultado do exercício.
Contas à pagar são dívidas contraídas com terceiros que serão pagas no
próximo exercício. As provisões para imposto de renda e contribuição social

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 9.922.117,65 11.194.149,35
Lucro Líquido do Período 9.733.917,24 11.018.342,23
Depreciações 186.688,80 175.184,26
Equivalência Patrimonial 1.511,61 622,86
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (13.712.773,77) (22.008.372,22)
Contas à Receber 7.185.608,06 1.463.929,49
Imóveis (20.756.709,70) (32.390.747,40)
Depósitos Judiciais - 272.306,89
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital - 8.755.789,41
Impostos à Compensar (14.494,06) (16.274,25)
Veículos (123.499,55) (89.817,39)
Outras adições em Investimentos (3.678,52) (3.558,97)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 3.569.955,11 201.657,93
Provisão para Pagamentos à Efetuar (51,69) 51,69
Contribuições e Encargos à Recolher 15.346,31 (16.705,63)
Impostos à Pagar (560,04) (340,76)
CSLL e IRPJ (50.740,70) (142.294,14)
Contas à Pagar (174.259,85) 352.471,80
Provisão de Férias (19.778,92) 8.474,97
Capital integralizado 3.800.000,00 -
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (220.701,01) (10.612.564,94)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercício 310.451,17 10.923.016,11
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 89.750,16 310.451,17
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (220.701,01) (10.612.564,94)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Capital Reserva Legal Reservas de Lucros              Totais
Saldo em 31.12.2014 25.164.627,73 11.125.583,14 5.032.925,55 33.618.005,20 74.941.141,62
Lucro Líquido do Exercício - - - 11.018.342,23 11.018.342,23
Saldo em 31.12.2015 25.164.627,73 11.125.583,14 5.032.925,55 44.636.347,43 85.959.483,85
Transferido outras reservas (48.975,73) 48.975,73 - - -
Aumento de Capital 38.000.000,00 - - - 38.000.000,00
( - ) Capital a realizar (34.200.000,00) - - - (34.200.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 9.733.917,24 9.733.917,24
Reserva Legal - - 486.695,86 (486.695,86) -
Saldo em 31.12.2016 28.915.652,00 11.174.558,87 5.519.621,41 53.883.568,81 99.493.401,09

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016
sobre lucro são devidas sobre o 4º trimestre de 2016 e serão recolhidas nos
devidos prazos. As receitas e despesas do presente exercício, foram conta-
bilizadas pelo regime de competência. Conforme previsto na legislação, a
contribuição social sobre lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a re-
ceita ajustada e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre
a receita ajustada, acrescido do adicional de 10% sobre o excedente em
cada trimestre. O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário
de 2016, foi o de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e
parte integralizado, está representado por 63.115.652 ações ordinárias no-
minativas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. O lucro líquido apurado em
31 de dezembro de 2016, ficará a disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equi-
valentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário
disponível na sociedade, saldo 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 saldo em bancos = R$ 42.656,04; Aplica-
ções financeiras de curto prazo = R$ 47.094,12; Caixa e equivalentes de
caixa = R$ 89.750,16.

São Paulo, 24 de janeiro de 2017
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

STJ diz que proferiu 
32 decisões que 
favorecem mães

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) informou que, desde março 
do ano passado, proferiu 32 deci-
sões colegiadas em que foi deter-
minado o cumprimento de prisão 
preventiva em regime domiciliar 
para mulheres que comprovaram 
necessidade de assistência a fi lhos 
menores de 12 anos.

Recentemente, decisão do 
órgão de colocar em prisão domi-
ciliar a mulher do ex-governador 
Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, 
que estava presa em Bangu, criou 
polêmica sobre suposto favoreci-
mento à acusada.

O Ministério Público Federal 
chegou a recorrer ao próprio 
STJ numa tentativa de anular 
a decisão que concedeu prisão 
domiciliar à advogada, pedindo 
revisão da sentença proferida 
pela ministra Maria Thereza de 
Assis Moura, que concedeu o 
benefício. “Do total de benefi ciá-
rias da substituição do regime 
prisional, 12 eram representadas 
pela Defensoria Pública, cuja mis-
são é dar assistência gratuita aos 
necessitados”, informou o STJ, 
por meio de comunicado.

Ainda segundo a nota, no últi-
mo ano, pelo menos 40 decisões 
liminares foram deferidas para 
a concessão do benefício. “A 
concessão da prisão domiciliar 
é analisada de acordo com as 
peculiaridades de cada caso e 
isso normalmente envolve as-
pectos como as circunstâncias 
individuais da presa, a eventual 
impossibilidade de assistência 
aos fi lhos por outras pessoas e a 
situação econômica da família”, 
diz a nota (ABr).

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003377-97.2016.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Adriana Oliveira da Silva, RG Nº 24. 851.537-8, CPF Nº 164.900.588-
12 que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, lhes ajuizou ação Monitória para cobrança de
R$ 14.297,06, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. Não localizado o representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o
prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de fevereiro de 2017.                               (04 e 05)

12ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0165560-68.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA CRISTINA 
RODRIGUES, CPF. 039.997.829-19, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 6.192,14 (Jul/2012), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, 
CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a 
ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato 
inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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NÃO RECEBER O PRÓ-LABORE POR FALTA DE CAIXA
Sócio pode recolher como contribuinte facultativo, caso não ocorra o 
pagamento do pró-labore, em virtude de falta de caixa? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADO POR TEMPO DE SERVIÇO PODE FAZER ADESÃO AO MEI?
É possível o aposentado por tempo de contribuição  aderir ao MEI. Base 
Legal: Resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 94/2011.

CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIRO
Qual o procedimento para contratação de estrangeiro? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALECIMENTO DURANTE O AUXÍLIO DOENÇA
Funcionário se encontra afastado por auxilio doença e veio a falecer, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

GARANTIA DURANTE A GRAVIDEZ
Qual a quantidade de declaração para o comparecimento da funcio-
nária gestante na consulta por mês estipulado por lei (CLT), para que 
a empresa considere como falta abonada? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PERDEU O DIREITO AO GOZO DAS FÉRIAS
Funcionário que no período aquisitivo de suas férias, faltou 42 dias, 
terá direito a férias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENCARGOS DO PRODUTOR RURAL PF
Quais os encargos trabalhistas e previdenciários para produtor rural 
pessoa física? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® ABRIL/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Citação Prazo 30 dias Proc. 1014637-39.2014.8.26.0004. O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça
Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa - SP, Faz saber a DAY E
KABELLUS COSMÉTICOS LTDA CNPJ Nº 16.798.899/0001-70 que BR BEAUTY COSMÉTICOS,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, E EXPORTAÇÃO LTDA ajuizou ação Ordinária em Geral c/c Pedido de
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas
PLASTICAS DOS FIOS e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetiva indenização por
danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a citação da requerida
por edital, para que Conteste a presente ação no prazo supra, sob pena de ser aceito como
verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de
Março de 2017.                                                                                                                               (04 e 05)

EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A.
CNPJ 60.730.645/0001-01 - NIRE 353.000.58861

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
São convocados os senhores acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária a ser realizada no dia 02 de maio de 2017, às 10:00 horas em sua sede social a
avenida São José, nº 450, Osasco/SP, afim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
Ordinária: a) Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do exercício encerrado em 31 de dezem-
bro de 2016. Extraordinária: a) Aumento do Capital Social por meio da integralização de
dividendos e de juros sobre o capital próprio; b) Alteração parcial dos estatutos quanto ao
aumento do Capital Social; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos
que encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede social, os documentos
a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76 com alterações da Lei 10303/2001, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Osasco, 30 de março de 2017.
José Barbieri - Presidente do Conselho de Administração.                (31/03, 01 e 04/04)

Ativo    31.12.2009    31.12.2008
 Ativo Circulante      84.575,39      70.688,25
 Caixa equivalentes de caixa  59.589,79  44.531,64
 Faturas de Clientes a Receber  –  2.659,87
 Adiantamento à Fornecedores  599,51  22.440,07
 Impostos à Recuperar  738,00  738,00
 Outros Créditos  23.648,09 –
 Despesas Antecipadas  –  318,67
Ativo não Circulante 5.975.655,25 6.091.952,10
 Outros Créditos  460.000,00  460.000,00
 Permanente - Investimentos  5.000.000,00  5.000.000,00
 Imobilizado  185.523,57  210.507,12
 Intangível  330.131,68  421.444,98
Total do Ativo  6.060.230,64  6.162.640,35

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz - CPF 147.744.788-14 - Diretor
Alvin Gilmar Francischetti - CRC 1SP 124.215/O-6 - CPF 952.632.928-72

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2009 (R$) Demonstrativo do Resultado
     31.12.2009      31.12.2008

Receita Operacional Bruta          6.359,32         2.659,87
Receita da Prestação de Serviços  6.359,32  2.659,87
Impostos incidentes sobre Receita Bruta
 ISS  (317,95)  (132,99)
 PIS  (104,93)  (43,89)
 COFINS  (483,30)  (202,15)
Receita Operacional Líquida          5.453,14         2.280,84
Resultado Bruto          5.453,14         2.280,84
Receitas/Despesas Operacionais  (2.772.580,91)  (1.243.144,18)
 Despesas Administrativas  (1.998.010,14)  (974.875,92)
 Depreciações/Amortizações  (91.313,30)  (22.199,87)
 Despesas Tributárias  (9.520,05)  (1.213,45)
 Despesas Financeiras  (679.190,56)  (247.135,78)
Resultado antes Provisões IRPJ e CSLL  (2.772.580,91) (1.243.144,18)
Resultado Líquido do Exercício  (2.772.580,91) (1.243.144,18)

Acquapura Ambiental S.A.
C.N.P.J Nº. 08.962.873/0001-97

Demonstrações Financeiras - Valores expressos em reais (R$)

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2009     31.12.2008
Passivo Circulante  4.229.323,26  3.475.013,20
 Financiamentos  4.122.732,52  3.401.180,25
 Fornecedores  30.032,01 –
 Obrigações Trabalhistas e Tributárias  30.801,62  31.739,67
 Outras Contas à Pagar  45.757,11  6.695,07
 Partes Relacionadas  –  35.398,21
 Passivo não Circulante   1.855.853,02  1.855.853,02
 Partes Relacionadas  1.855.853,02  1.855.853,02
Patrimônio Líquido (2.496.484,06)     359.569,72
 Capital Social  3.001.000,00  3.001.000,00
 Prejuízos Acumulados  (2.724.903,15) (1.398.286,10)
 Resultado Líquido do Período  (2.772.580,91) (1.243.144,18)
 Adiantamento Futuro Aumento Capital   2.471.538,42     472.204,41
Total Patrimônio Líquido + AFAC     (24.945,64)     831.774,13
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  6.060.230,64  6.162.640,35

Ativo    31.12.2010    31.12.2009
 Ativo Circulante      80.408,51      84.575,39
 Caixa equivalentes de caixa  80.391,12  59.589,79
 Adiantamento à Fornecedores –  599,51
 Impostos à Recuperar  17,39  738,00
 Outros Créditos –  23.648,09
 Ativo não Circulante 3.158.339,12 5.975.655,25
 Outros Créditos  3.000.121,52  460.000,00
 Permanente
 Investimentos  –  5.000.000,00
 Imobilizado  158.217,60  185.523,57
 Intangível –  330.131,68
Total do Ativo 3.238.747,63 6.060.230,64

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2010 (R$) Demonstrativo do Resultado       31.12.2010      31.12.2009
Receita Operacional Bruta                    –          6.359,32
 Receita da Prestação de Serviços  –  6.359,32
Impostos incidentes sobre Receita Bruta-ISS –  (317,95)
 PIS –  (104,93)
 COFINS  –  (483,30)
Receita Operacional Líquida                    –          5.453,14
Resultado Bruto                    –          5.453,14
Receitas/Despesas Operacionais  (388.544,50)  (2.772.580,91)
 Despesas Administrativas  (1.020.390,78)  (1.998.010,14)
 Depreciações/Amortizações  (357.437,65)  (91.313,30)
 Despesas Tributárias  (7.293,71)  (9.520,05)
 Despesas Financeiras  (3.890,57)  (679.190,56)
 Receitas Financeiras  468,21 –
 Ganhos ou Perdas de Capital  1.000.000,00 –
Resultado antes Provisões IRPJ e CSLL    (388.544,50)  (2.772.580,91)
Resultado Líquido do Exercício    (388.544,50)  (2.772.580,91)

Acquapura Ambiental S.A.
C.N.P.J N°. 08.962.873/0001-97

Demonstrações Financeiras - Valores expressos em reais (R$)

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2010      31.12.2009
 Passivo Circulante       54.629,02   4.229.323,26
 Financiamentos –  4.122.732,52
 Fornecedores  34.557,34  30.032,01
 Obrigações Trabalhistas e Tributárias  20.071,68  30.801,62
 Outras Contas à Pagar –  45.757,11
 Passivo não Circulante  6.064.577,34   1.855.853,02
 Financiamentos  1.222.732,55 –
 Partes Relacionadas  4.841.844,79  1.855.853,02
Patrimônio Líquido (2.880.458,73) (2.496.484,06)
 Capital Social  3.001.000,00  3.001.000,00
  Prejuízos Acumulados  (5.492.914,23)  (2.724.903,15)
 Resultado Líquido do Período  (388.544,50)  (2.772.580,91)
 Adiantamento Futuro Aumento Capital                   –   2.471.538,42
Total Patrimônio Líquido + AFAC (2.880.458,73)     (24.945,64)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   3.238.747,63   6.060.230,64

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz - CPF 147.744.788-14 - Diretor
Alvin Gilmar Francischetti - CRC 1SP 124.215/O-6 - CPF 952.632.928-72

Ativo    31.12.2011     31.12.2010
 Ativo Circulante  4.924,62  80.408,51
 Caixa equivalentes de caixa  975,18  80.391,12
 Impostos à Recuperar  3.949,44  17,39
 Ativo não Circulante  134.284,92  3.158.339,12
 Outros Créditos – 3.000.121,52
 Permanente
  Imobilizado  134.284,92  158.217,60
Total do Ativo    139.209,54  3.238.747,63

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2011 (R$) Demonstrativo do Resultado
     31.12.2011     31.12.2010

Receitas/Despesas Operacionais  (429.870,79)  (388.544,50)

 Despesas Administrativas  (38.965,44) (1.020.390,78)

 Depreciações/Amortizações – (357.437,65)

 Despesas Tributárias  (3.328,31)  (7.293,71)

 Despesas Financeiras  (405.132,04)  (3.890,57)

 Receitas Financeiras  17.555,00  468,21

 Ganhos ou Perdas de Capital –  1.000.000,00

Resultado antes Provisões IRPJ e CSLL  (429.870,79)  (388.544,50)

Resultado Líquido do Exercício  (429.870,79)  (388.544,50)

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2011     31.12.2010
 Passivo Circulante            498,22      54.629,02
 Fornecedores – 34.557,34
 Obrigações Trabalhistas e Tributárias  498,22  20.071,68
 Passivo não Circulante   3.394.550,73  6.064.577,34
 Financiamentos –  1.222.732,55
 Partes Relacionadas  3.394.550,73  4.841.844,79
Patrimônio Líquido (3.255.839,41) (2.880.458,73)
 Capital Social  3.001.000,00  3.001.000,00
 Prejuízos Acumulados  (5.826.968,62) (5.492.914,23)
 Resultado Líquido do Período  (429.870,79)  (388.544,50)
Total Patrimônio Líquido + AFAC (3.255.839,41) (2.880.458,73)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido      139.209,54   3.238.747,63

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz - CPF 147.744.788-14 - Diretor
Alvin Gilmar Francischetti  - CRC 1SP 124.215/O-6 - CPF 952.632.928-72

Acquapura Ambiental S.A.
C.N.P.J n°. 08.962.873/0001-97

Demonstrações Financeiras - Valores expressos em reais (R$)

Ativo    31.12.2012    31.12.2011
 Ativo Circulante       3.949,44       4.924,62
 Caixa equivalentes de caixa –  975,18
 Impostos à Recuperar  3.949,44  3.949,44
 Ativo não Circulante    108.661,70    134.284,92
 Permanente- Imobilizado  108.661,70  134.284,92
Total do Ativo  112.611,14  139.209,54

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2012  (R$) Demonstrativo do Resultado 31.12.2012 31.12.2011
Receitas/Despesas Operacionais  (38.055,44)  (429.870,79)
 Despesas Administrativas  (33.719,22)  (38.965,44)
 Despesas Tributárias  (3.361,04)  (3.328,31)
 Despesas Financeiras  (975,18)  (405.132,04)
 Receitas Financeiras –  17.555,00
Resultado antes Provisões IRPJ e CSLL  (38.055,44)  (429.870,79)
Resultado Líquido do Exercício  (38.055,44)  (429.870,79)

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2012     31.12.2011
 Passivo Circulante            498,22           498,22
 Obrigações Trabalhistas e Tributárias  498,22  498,22
 Passivo não Circulante   3.406.007,77  3.394.550,73
 Partes Relacionadas  3.406.007,77  3.394.550,73
Patrimônio Líquido (3.293.894,85) (3.255.839,41)
 Capital Social  3.001.000,00  3.001.000,00
 Prejuízos Acumulados  (6.256.839,41) (5.826.968,62)
 Resultado Líquido do Período  (38.055,44)  (429.870,79)

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz - CPF 147.744.788-14 - Diretor
Alvin Gilmar Francischetti - CRC 1SP 124.215/O-6 - CPF 952.632.928-72

Acquapura Ambiental S.A.
C.N.P.J n°. 08.962.873/0001-97

Demonstrações Financeiras - Valores expressos em reais (R$)

Total Patrimônio Líquido + AFAC  (3.293.894,85) (3.255.839,41)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido      112.611,14     139.209,54

Ativo    31.12.2013    31.12.2012
 Ativo Circulante        3.949,44       3.949,44
 Impostos à Recuperar  3.949,44  3.949,44
 Ativo não Circulante      83.038,50    108.661,70
 Permanente
 Imobilizado  83.038,50  108.661,70
Total do Ativo      86.987,94    112.611,14

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2013 (R$) Demonstrativo do Resultado      31.12.2013     31.12.2012
Receitas/Despesas Operacionais  (37.818,44)    (38.055,44)
 Despesas Administrativas  (8.683,20)  (33.719,22)
 Depreciações/Amortizações  (25.623,20) –
 Despesas Tributárias  (3.512,04)  (3.361,04)
 Despesas Financeiras –  (975,18)
Resultado antes Provisões IRPJ e CSLL  (37.818,44)  (38.055,44)
Resultado Líquido do Exercício  (37.818,44)  (38.055,44)

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2013      31.12.2012
 Passivo Circulante            498,22            498,22
 Obrigações Trabalhistas e Tributárias  498,22  498,22
 Passivo não Circulante   3.418.203,01    3.406.007,77
 Partes Relacionadas  3.418.203,01  3.406.007,77
Patrimônio Líquido (3.331.713,29) (3.293.894,85)
 Capital Social  3.001.000,00  3.001.000,00
 Prejuízos Acumulados  (6.294.894,85)  (6.256.839,41)
 Resultado Líquido do Período  (37.818,44)  (38.055,44)

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz - CPF 147.744.788-14 - Diretor
Alvin Gilmar Francischetti - CRC 1SP 124.215/O-6 - CPF 952.632.928-72

Acquapura Ambiental S.A.
C.N.P.J n°. 08.962.873/0001-97

Demonstrações Financeiras - Valores expressos em reais (R$)

Total Patrimônio Líquido + AFAC (3.331.713,29) (3.293.894,85)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido        86.987,94      112.611,14

Ativo    31.12.2014    31.12.2013
 Ativo Circulante       3.949,44       3.949,44
 Impostos à Recuperar        3.949,44       3.949,44
 Ativo não Circulante  60.508,54  83.038,50
 Permanente
 Imobilizado       60.508,54      83.038,50
Total do Ativo  64.457,98  86.987,94

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2014  (R$) Demonstrativo do Resultado
Receitas/Despesas Operacionais      31.12.2014     31.12.2013
 Despesas Administrativas  (32.019,84)  (8.683,20)
 Depreciações/Amortizações –  (25.623,20)
 Despesas Tributárias        (3.566,36)      (3.512,04)

 (35.586,20)  (37.818,44)
Resultado antes Provisões IRPJ e CSLL      (35.586,20)     (37.818,44)
Resultado Líquido do Exercício  (35.586,20)  (37.818,44)

Passivo e Patrimônio Líquido        31.12.2014     31.12.2013
 Passivo Circulante              498,22           498,22
 Obrigações Trabalhistas e Tributárias  498,22  498,22
 Passivo não Circulante     3.431.259,25   3.418.203,01
 Partes Relacionadas  3.431.259,25  3.418.203,01
Patrimônio Líquido   (3.367.299,49) (3.331.713,29)
 Capital Social  3.001.000,00  3.001.000,00
 Prejuízos Acumulados  (6.332.713,29) (6.294.894,85)
 Resultado Líquido do Período  (35.586,20)  (37.818,44)

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz - CPF 147.744.788-14 - Diretor
Alvin Gilmar Francischetti  - CRC 1SP 124.215/O-6 - CPF 952.632.928-72

Acquapura Ambiental S.A.
C.N.P.J n°. 08.962.873/0001-97

Demonstrações Financeiras - Valores expressos em reais (R$)

Total Patrimônio Líquido + AFAC  (3.367.299,49) (3.331.713,29)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido        64.457,98       86.987,94

Ativo 31.12.2015 31.12.2014
 Ativo Circulante  3.949,44  3.949,44
 Impostos à Recuperar  3.949,44  3.949,44
 Ativo não Circulante  38.266,30  60.508,54
 Permanente  -  -
 Imobilizado   38.266,30   60.508,54
Total do Ativo   42.215,74   64.457,98

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2015  (R$) Demonstrativo do Resultado
Receitas/Despesas Operacionais      31.12.2015     31.12.2014
 Despesas Administrativas  (25.265,56)  (32.019,84)
 Despesas Tributárias            (28,10)       (3.566,36)

     (25.293,66)     (35.586,20)
Resultado antes Provisões IRPJ e CSLL      (25.293,66)     (35.586,20)
Resultado Líquido do Exercício      (25.293,66)     (35.586,20)

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2015     31.12.2014
 Passivo Circulante            498,22           498,22
 Obrigações Trabalhistas e Tributárias            498,22           498,22
 Passivo não Circulante  3.434.310,67  3.431.259,25
 Partes Relacionadas  3.434.310,67  3.431.259,25
Patrimônio Líquido  (3.392.593,15) (3.367.299,49)
 Capital Social  3.001.000,00  3.001.000,00
 Prejuízos Acumulados  (6.368.299,49) (6.332.713,29)
 Resultado Líquido do Período  (25.293,66)  (35.586,20)

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz - CPF 147.744.788-14 - Diretor
Alvin Gilmar Francischetti - CRC 1SP 124.215/O-6 - CPF 952.632.928-72

Acquapura Ambiental S.A.
C.N.P.J n°. 08.962.873/0001-97

Demonstrações Financeiras - Valores expressos em reais (R$)

Total Patrimônio Líquido + AFAC  (3.392.593,15) (3.367.299,49)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  42.215,74  64.457,98

Blue You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 17.381.761/0001-33 - NIRE: 35.227.142.089

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 24/03/2017
Data e local: 24/03/2017, às 10h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjunto 41, sala
29, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Quorum: unanimidade dos sócios. Convocação: dispensada, em virtude do
quorum acima mencionado. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Abrão Muszkat e secretariados pelo Sr. Eduar-
do Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade:  Reduzir o capital social da empresa para o montante R$
10.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio. Encerramento: Nada mais, São Paulo, 24/03/
17. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat - Tibério Construções e Incorpora-
ções S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério:  I.B.J.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A,  Marcelo Rezende
Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Wood You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 13.611.460/0001-06 NIRE: 35.225.374.837

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 24/03/2017
Data e local: 24/03/2017, às 10h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjunto 41, sala
19, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Quorum: unanimidade dos sócios. Convocação: dispensada, em virtude do
quorum acima mencionado. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Abrão Muszkat e secretariados pelo Sr.
Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Reduzir o capital social da empresa para o montante
R$ 7.554.438,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
24/03/2017. YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Tibério Construções e
Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério Mesa: Abrão Muszkat - Presidente, Eduardo Muszkat - Secretário.

Balanço Patrimonial - Em reais
Ativo      31/12/16     31/12/15
 Ativo Circulante  16.081.234  6.798.645
 Caixa e Bancos  10  157
 Aplicação Financeira  2.177.950  1.296.458
 Duplicatas a Receber  2.954.429  837.337
 Estoques  10.887.862  4.641.619
 Impostos a Recuperar  49.262  2.980
 Despesas do Exercício Seguinte  11.721  20.094
 Ativo não Circulante  7.170.136  3.426.789
 Clientes  7.105.773  3.228.872
 Tributos Diferidos  7.850  21.240
 Despesas de Exercícios Seguintes  56.513  176.677
 Total do Ativo  23.251.369  10.225.434

Passivo e Patrimônio Líquido      31/12/16     31/12/15
 Passivo Circulante  1.076.376  319.605
 Fornecedores  1.035.056  264.915
 Obrigações Tributárias  37.045  25.259
 Contas a Pagar –  26.971
 IRPJ e CSSL a Pagar  4.276  2.461
 Passivo Não Circulante  10.078.205  743.692
 Antecipação de Clientes  196.247  531.003
 Empréstimos e Financiamentos  9.367.466 –
 Tributos Diferidos  423.587  171.209
 Provisões para Garantias  90.904  41.480
 Patrimônio Líquido  12.096.788  9.162.137
 Capital Social  8.091.539  8.091.539
 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  1.185.500  1.185.500
 Reserva Legal  140.987 –
 Lucros ou (Prejuízos) Acumulados  2.678.762  (114.901)
 Total do Passivo  23.251.369  10.225.434

 Demonstração de Resultado - Em reais      31/12/16     31/12/15
 Incorporação Imobiliária  9.597.741  5.377.109
 ( = ) Total das Receitas  9.597.741  5.377.109
( - ) Impostos Incidentes sobre Vendas  (1.418.701)  (116.291)
 ( = ) Receita Líquida de Vendas  8.179.040  5.260.818
 ( - ) Custos Operacionais:(-) Custos Incorridos  (4.271.404)  (3.636.624)
 ( = ) Total dos Custos Incorridos  (4.271.404)  (3.636.624)
 ( = ) Resultado Bruto  3.907.636  1.624.195
 ( +/- ) Despesas/Receitas Operacionais  (753.185)  (1.262.585)
 Despesas Administrativas  (218.443)  (227.904)
 Despesas Comerciais  (331.483)  (1.064.659)
 Despesas Tributárias  (28.540)  (2.686)
 Despesas Financeiras  (428.046)  (14.131)
 Receitas Financeiras  253.328  46.795
 ( = ) Resultado Operacional Líquido  3.154.451  361.610
 ( = ) Resultado Antes dos Impostos  3.154.451  361.610
 ( - ) Contribuição Social sobre o Lucro  (77.614)  (39.951)
 ( - ) Imposto de Renda  (142.186)  (77.315)
 ( = ) Resultado Líquido do Exercício  2.934.651  244.344

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em reais
Capital Lucros ou

     Social       AFAC  Prejuízos         Total
Saldo em 31/12/15  8.091.539  1.185.500  (114.901)  9.162.137
Movimento do Ano/2016
Resultado Apurado no ano de 2016  – –  2.934.651  2.934.651

– –  2.934.651  12.096.788

Demonstração do Fluxo de Caixa - Em reais
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/16 31/12/15
Lucro ou Prejuízo do Período  2.934.651  244.344
Contas a receber de Curto Prazo  (5.993.993)  (3.212.668)
Estoques  (6.246.243)  2.625.056
Impostos a Recuperar  (46.281)  (2.779)
Despesas Antecipadas  128.537  (196.771)
Fornecedores  701.690  271.352
Débitos Diversos  9.123.614  1.095.081
Obrigações Tributárias  279.370  136.789
( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais  881.345  960.404
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –  24.000
( = ) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento –  24.000

 ( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa  881.345  984.404
Aumento de Caixa e Equivalentesde Caixa:
 Disponibilidade no início do exercício
  (Caixa + Bancos + Aplicações)  1.296.615  312.211
 Diposnibilidade no final do exercício
  (Caixa + Bancos + Aplicações)  2.177.960  1.296.615
 ( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa  881.345  984.404

SPE QDI Augusta Empreendimento Imobiliário S/A
CNPJ nº 14.310.119/0001-75

Demonstrações Financeiras - (Valores expressos em reais)

Diretoria: Luiz Guilherme Lutti Ribas - Diretor
 Claudio José Carvalho de Andrade - Diretor - Mapah Contadores São
Paulo SS - Kesley Paulineli Rocha Silva - CRC.: 2SP-033079/O



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

Página 10 São Paulo, terça-feira, 04 de abril de 2017

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: MICHEL HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
desenvolvedor web, nascido em São Paulo - SP, aos 18/02/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Cicero dos Santos e de Neide Aparecida 
Andrade; A pretendente: BRÍGIDA VANESSA DA SILVA, brasileira, solteiro, vendedora, 
nascida em Paudalho - PE, aos 03/03/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Claudia Patricia da Silva.

O pretendente: ERIVALDO TENORIO CALHEIROS, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido 
em Maceió - AL, aos 07/03/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Calheiros Barros e de Cecilia Tenorio Verçosa; A pretendente: NIELBA 
VICENTE DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Maceió - AL, aos 16/09/1975, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Vicente da Silva e 
de Marinalva Maria da Conceição Silva.

O pretendente: RICHARD XAVIER DA COSTA, brasileiro, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em Praia Grande - SP, aos 22/07/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Clayton de Souza Costa e de Maria Regina da Silva Xavier; A 
pretendente: STEPHANIE APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS, brasileiro, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 04/06/1999, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Aparecido Xavier dos Santos e de Elisabete 
de Almeida Xavier dos Santos.

O pretendente: EVERTON DE ALBUQUERQUE CARVALHO, brasileiro, solteiro, técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 07/11/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gervásio Borges Carvalho e de Maria de Lourdes 
Ernesto de Albuquerque; A pretendente: REGINA GRAZIELA DE PAULA, brasileira, 
solteira, técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 10/01/1983, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ciro de Paula e de Isolde Jacinto 
de Paula.

O pretendente: RICARDO ALVES DA COSTA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 11/06/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Walter da Costa e de Marilene Alves da Costa; A pretendente: RICHELLE 
MAURY PACHECO GONÇALVES, brasileira, solteira, terapeuta, nascida em Picos - PI, 
aos 21/11/1992, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de Mauricio de Sousa 
Gonçalves e de Luzinete Pacheco Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ ADEILDO MELO, brasileiro, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido 
em Pesqueira - PE, aos 08/11/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Maria Auxiliadora Melo de Oliveira; A pretendente: SELMA DOS SANTOS 
PASSOS, brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascida em Andradina - SP, aos 
29/08/1967, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Doracy Passos 
e de Sedelina dos Santos Passos.

O pretendente: VALDEMIR ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, controlador 
de acesso, nascido em Distrito Santa Elisa, Município Umuarama - PR, aos 27/08/1971, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Bernardino Roberto dos 
Santos e de Maria Epifania dos Santos; A pretendente: MARIA APARECIDA FERREI-
RA DIAS, brasileira, divorciada, aposentada, nascida em Bauru - SP, aos 28/12/1955, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adonias Liberato Dias e 
de Maria Rosa Dias.

O pretendente: CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em Brasília - DF, aos 07/09/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Pedro Almeida da Silva e de Maria de Fátima Queiroz da Silva; A pretendente: 
MARLENE DE SALES, brasileira, solteira, do lar, nascida em Senador Firmino - MG, 
aos 11/11/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jacinto 
Leonardo de Sales e de Maria José da Silva Sales.

O pretendente: LUCAS SILVA SENA, brasileiro, solteiro, motoboy, nascido em São 
Paulo - SP, aos 09/08/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Lourival Barros Sena e de Helenice da Conceição Silva Sena; A pretendente: KELLY 
CRISTINA FERREIRA SOARES, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 03/05/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Messias Bruno Soares e de Angela Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: KLEBER SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, assistente de recursos 
humanos, nascido em Linhares - ES, aos 15/01/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Helio dos Santos e de Cleusa da Silva dos Santos; A pretendente: 
ALINE OLIVEIRA SOARES, brasileira, solteira, assistente comercial, nascida em São 
Paulo - SP, aos 06/06/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Sergio Soares e de Lucia Souza de Oliveira Soares.

O pretendente: DIEGO AUGUSTO SANTOS, brasileiro, divorciado, service desk, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/01/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Augusto Chagas Santos e de Cicera Oliveira dos Santos; A pretendente: 
IRIS MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 27/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Severino Otavio da Silva e de Maria da Conceição Ferreira.

O pretendente: JOSUEL DE ARAUJO SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo - SP, aos 06/01/1995, residente e domiciliado na Vila 
Calu, São Paulo - SP, fi lho de Josuel de Araujo Silva e de Izabel Oliveira Araujo Silva; A 
pretendente: STEFANY PEREIRA CECILIO, brasileira, solteira, analista contábil, nascida 
em São Paulo - SP, aos 25/03/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Xisto Cecilio e de Maria Cristina Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ JAILTON DA SILVA, brasileiro, solteiro, vigilante, nascido em 
Monteiro - PB, aos 18/03/1973, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Inacio Barbosa da Silva e de Maria de Lourdes Silva; A pretendente: JOSEFA DE 
JESUS RIBEIRO, brasileira, solteira, promotora de vendas, nascida em Monte Santo - BA, 
aos 19/05/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro de 
Jesus Ribeiro e de Josefa Pereira de Jesus Ribeiro.

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, pintor de móveis, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/04/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sebastião Guilherme da Silva e de Maria do Amparo dos Santos 
Pinheiro; A pretendente: VIVIANE DO CARMO BARBOSA, brasileira, solteira, auxiliar 
de produção, nascida em Viçosa - MG, aos 15/01/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Jeronimo Barbosa e de Maria do Carmo Lopes 
Barbosa.

O pretendente: EDMILSON RODRIGUES LESSA, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido 
em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 30/10/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudivino de Oliveira Lessa e de Maria Rodrigues Lessa; A preten-
dente: CELESTE PÉTULA CASSIANO SOUZA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Bom Jesus da Lapa - BA, aos 25/12/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo dos Santos Souza e de Célia Maria Ferreira Cassiano.

O pretendente: DANILO AUGUSTO AMÂNCIO, brasileiro, solteiro, assistente de logis-
tica, nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Augusto Amâncio e de Simone de Toledo; A pretendente: 
GILMARA DE ALBUQUERQUE LIMA, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida 
em Belo Jardim - PE, aos 19/08/1986, residente e domiciliada na Cidade Tiradentes, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Alves de Lima e de Josefa Maria de Albuquerque Lima.

O pretendente: VALDIR BONATE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 18/04/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Nivaldo Alves dos Santos e de Leonides Bonate dos Santos; A pretendente: MARIA 
LOURENÇO SOARES, brasileira, solteira, analista contábil, nascida em São Miguel do 
Tapuio - PI, aos 02/02/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Pedro Soares e de Maria Lourenço de Santana Soares.

O pretendente: ELTHON JOHN SANTOS NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josias da Silva Nogueira e de Eliana Santos de Oliveira; 
A pretendente: JOSICLEIDE MARANHÃO DA COSTA, brasileira, solteira, gerente admi-
nistrativo, nascida em Arara - PB, aos 18/09/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Maranhão da Costa e de Marizete Maranhão Mélo.

O pretendente: FABIO REIS MENDES MIRANDA, brasileiro, divorciado, porteiro, nascido 
em Uberaba - MG, aos 29/12/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Francisco Miranda Neto e de Doralice Mendes de Oliveira; A pretendente: 
BIANCA CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, divorciada, microempresária, nascida em 
Recife - PE, aos 26/02/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Valdir Alves da Silva e de Ana Maria da Conceição.

O pretendente: EVANDRO SOARES, brasileiro, solteiro, repositor, nascido em Vicência - 
PE, aos 21/12/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria 
de Lourdes da Conceição Filha; A pretendente: VANILLY OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 26/04/1994, residente e domiciliada e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Santana da Silva e de Erlandir 
Araujo Oliveira da Silva.

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

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Alcobaça, BA, no dia (28/03/1990), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jovenildo Cardoso Almeida e de Sandra Gonçalves da Silva. A 
pretendente: ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Buerarema, BA, no dia (26/11/1994), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo da Silva e de Rosilânia Oliveira da Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (15/12/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benedito Dirceu Gomes e de Josefa Angelo da Silva Gomes. A 
pretendente: CRISLANE MARIA BARRETO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Teresina, PI, no dia (01/05/1989), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco Pereira da Costa e de Edina 
Maria Barreto da Costa.

O pretendente: ISRAEL DA COSTA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de suporte, nascido em Caieiras, SP, no dia (20/02/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Dias do Nascimento e de Ivani Regina da 
Costa Nascimento. A pretendente: ELIANE DA SILVA CAMPOS, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (20/09/1988), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elson Oliveira Campos e de Aparecida 
Alves da Silva Campos.

O pretendente: JÉLISSON COSTA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante líder, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (05/03/1992), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gilberto Dionizio da Silva e de Oselia Julia Costa Silva. A pretendente: 
TAMARA CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia (31/12/1995), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Batista dos Santos e de Rosineide Moreira 
Rodrigues.

O pretendente: DEILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
pintor, nascido em Brasília de Minas, MG, no dia (06/01/1953), residente e domiciliado em 
Limeira, SP, fi lho de Luiz Fernandes da Silva e de Josefa Maria de Jesus. A pretendente: 
MARIA DE LOURDES DE JESUS MOTA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em Manga, MG, no dia (30/08/1955), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha 
de Reginaldo da Mota Pinheiro e de Aguida de Jesus Pinheiro.

O pretendente: MATIAS FERREIRA DA HORA, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em Ibicarai, BA, no dia (24/02/1970), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Felicio da Hora e de Maria Ferreira da Hora. A pretendente: 
GILDETE ROCHA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Presidente 
Dutra, BA, no dia (29/11/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Martinho Teixeira da Gama e de Apolinária Rocha Teixeira.

O pretendente: PAULO CELÇO LOPES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Garanhuns, PE, no dia (18/03/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Celço Lopes da Silva e de Maria Socorro da 
Silva Lopes. A pretendente: DANIELE DE FREITAS GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (04/10/1997), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdir Bezerra Gomes e de Cristiane Alves de Freitas.

O pretendente: WESLLEY SALOMÃO MACHADO DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão cozinheiro, nascido em Jandira, SP, no dia (26/02/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco da Silva e de Sonia Machado 
da Silva. A pretendente: THAINA TEODORO TOMAZ, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/10/1995), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Tomaz e de Izabel Cristina Teodoro.

O pretendente: CHARLIE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/10/1992), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Oscar Rodrigues da Silva e de Sonia Maria da Silva. A 
pretendente: GRAZIELE DA SILVA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (04/08/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Martins e de Maria Quitéria da Silva Martins.

O pretendente: CLAUDEMIR CAVALHEIRO DE ANDRADE, estado civil divorciado, 
profi ssão eletricista, nascido em Campo Mourão, PR, no dia (30/06/1979), residente e 
domiciliado neste Distrito, Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Cavalheiro de Andra-
de e de Nair da Silva Andrade. A pretendente: ALINE DAMASCENO SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/07/1988), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rafael José da Silva e de 
Adelvira de Souza Damasceno da Silva.

O pretendente: RODRIGO WASHINGTON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estu-
dante, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (07/06/1999), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sueli de Fátima da Silva. A pretendente: 
CAROLINA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Araraquara, SP, no dia (05/11/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vanderlei Telli da Silva Santos e de Eliana Cristina da Silva.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA JACÓ, estado civil solteiro, profi ssão borra-
cheiro, nascido nesta Capital, Butantã, SP, no dia (07/09/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rivanée Jacó e de Maria Julia Mendes 
de Oliveira da Silva. A pretendente: CRISTINA NERIS DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão diarista, nascida em Osasco, SP, no dia (17/06/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues de Souza e de Maridalva Neris 
da Silva.

O pretendente: FRANKLIN RONALD LEANDRO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/03/1976), residente e 
domiciliado neste Distrito, Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jonas Alves da Costa e de Ro-
semary Leandro Costa. A pretendente: ADRIANA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, SP, no dia (04/09/1984), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Marcolino da Silva 
Filho e de Maria Risonilda da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO BEZERRA VIDAL, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Conceição, PB, no dia (25/02/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Bezerra Sobrinho e de Francisca Vidal Bezerra. A 
pretendente: MARILEIDE BOMFIM DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cui-
dadora de idosos, nascida em Ubatã, BA, no dia (02/02/1981), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Queiroz dos Santos e de Marivalda 
Bomfi m dos Santos.

O pretendente: MAURICIO REIS GYURU DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico em sistema de transporte, nascido nesta Capital, SP, no dia (06/01/1973), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wesley Amaro de Souza e de Nelza 
Gyuru de Souza. A pretendente: REGIANE CARLOS DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (04/05/1981), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Carlos de Sousa 
e de Vilma de Souza.

O pretendente: DAVID DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (22/02/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ari de Castro e de Dirce Vaz de Castro. A pretendente: ÁGATHA 
CRISTIAN PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em 
Caieiras, SP, no dia (18/04/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Souza dos Santos e de Lindete Raimunda Pereira dos Santos.

O pretendente: SIVANILDO BRITO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Nova Floresta, PB, no dia (28/05/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arnilo de Sousa e de Valdecir Brito de Sousa. A pretendente: 
FRANCISCA SILVANA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Tauá, CE, no dia (06/05/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Alves de Oliveira e de Angelina Severina de Oliveira.

 

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:

O pretendente: RAFAEL DE FRANÇA SANTANA FRAGELLI, profi ssão: consultor junior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 22/10/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Angelo Fragelli e de Santina de França 
Santana Fragelli. A pretendente: GRAZIELLA LAURENTINI DA MOTA, profi ssão: su-
pervisora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, nascido 
aos: 10/09/1988, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de João Carlos da 
Mota Filho e de Gina Laurentini da Mota.

O pretendente: WESLLEY NOVAES DOS ANJOS, profi ssão: gerente de restaurante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 01/12/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Zeruá dos Anjos e de Renilda dos Santos No-
vaes. A pretendente: VANESSA WERTHSCHULTE, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 18/07/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Bernadete Werthschulte.

O pretendente: JORGE HENRIQUE TRONCOSO, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Limão - SP, nascido aos: 27/03/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Horacio Troncoso e de Regina Marta 
Rovieiri Troncoso. A pretendente: RENATA DE CASTRO FIGUEROA, profi ssão: empre-
sária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 12/10/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Figueroa Pedrozo e de 
Claudia de Castro Figueroa.

O pretendente: GUILHERME SILVA QUADRANTE, profi ssão: estágiario em informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 20/07/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Luppo Quadrante e de 
Cintia Filomena da Silva Quadrante. A pretendente: KAREN MORAES DOS SANTOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
17/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Moreira dos 
Santos e de Andrea Moraes dos Santos.

O pretendente: ADOLFO MARTINS MIRANDA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Londrina - PR, nascido aos: 29/05/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jovino Martins Miranda e de Maura Ricardo Honorio Mi-
randa. A pretendente: LUCICLEIDE BARBOSA DE LIRA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Buíque - PE, nascido aos: 28/03/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luis Barbosa da Silva e de Maria de Lourdes 
Correia de Lira.

O pretendente: CLAUDINEI JOÃO DIAS, profi ssão: servidor público, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 18/08/1983, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Claúdio Benedito Dias e de Alzira Euzebia Pereira 
Dias. A pretendente: SIMONE GOMES EUZÉBIO, profi ssão: servidora pública, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 06/09/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nivaldo Euzébio e de Maria Leonor Pinheiro 
Gomes Euzébio.

O pretendente: GIOVANI ZIMOVSKI, profi ssão: gráfi co, estado civil: divorciado, natura-
lidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, nascido aos: 25/09/1969, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Izidoro Zimovski e de Shirley Gimenes. A pretendente: 
CELIA MARIA MACEDO PRETO, profi ssão: administradora de empresas, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Angola, nascido aos: 01/07/1969, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Manuel Alberto Preto e de Maria Ernestina de Abreu Macedo.

O pretendente: ANDRÉ CECCHETO BALIEIRO, profi ssão: analista de serviço, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 19/05/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Sergio Balieiro e de Roseli 
Aparecida Ceccheto Balieiro. A pretendente: REBECA MOSCARDO DE PAULA, profi s-
são: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, nascido 
aos: 16/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jorge de Paula 
e de Lourdes Moscardo de Paula.

O pretendente: HELDER RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, nascido aos: 21/08/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Henrique de Souza e de Maria do Socorro 
da Silva Rodrigues Souza. A pretendente: THAMIRES HENRIQUE SILVA, profi ssão: 
fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha 
- SP, nascido aos: 14/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Marco Antonio da Silva e de Ana Paula Henrique.

O pretendente: LEANDRO FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: diretor de TI, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 27/10/1980, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vanderlei Alves de Souza e de Sonia 
Maria Ferreira da Silva Souza. A pretendente: DANIELE MIRIAN DA CRUZ, profi ssão: 
designer gráfi co, estado civil: solteira, naturalidade: em São Leopoldo - SP, nascido aos: 
20/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antônio José Moraes 
da Cruz e de Maria Celeste da Cruz.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES, profi ssão: operador de monitoração, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 07/03/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Cleusa Rodrigues. A pretendente: DÉBORA VIEIRA DA 
SILVA, profi ssão: auxiliar de biblioteca, estado civil: solteira, naturalidade: em São Vicen-
te - SP, nascido aos: 02/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Benedito Vieira da Silva Filho e de Sonimar Aparecida Nadona Vieira Silva.

O pretendente: MARIO TADEU FERNANDES DE SOUZA, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 22/10/1982, residente e 
domiciliado São Paulo - SP, fi lho de Mario de Souza Filho e de Maria da Conceição 
Loreto Fernandes Abelha de Souza. A pretendente: MARÍLIA MIHO VIVAN MIZUNO, 
profi ssão: marketeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
21/12/1981, residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de Henry Mizuno e de Suzete 
de Campos Vivan Mizuno.

O pretendente: IVAN RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, nascido aos: 22/09/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Rodrigues de Souza e de Raimunda 
Alzira de Souza. A pretendente: ELIDA APARECIDA CLEMENTINO, profi ssão: analista de 
tesouraria, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 
20/08/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Clementino 
e de Maria Helena Clementino.

O pretendente: FLAVIO FELISBINO SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 21/07/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Moreira Santos e de Angela Maria Felisbino Santos. 
A pretendente: ANDRÉA WARTANIAN, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 05/10/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Armene Wartanian e de Regina Stela de 
Araujo Wartanian.

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

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

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

O pretendente: THIAGO BENFICA AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 01/10/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orides Araujo Amorim e de Maria de Fátima 
Benfi ca de Amorim. A pretendente: RENATA APARECIDA PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 
03/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marga-
rida Regina Pereira. 

O pretendente: RAFAEL NATOLI PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão balconista de 
farmacia, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 06/05/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Raimundo Santana Pereira e de Maria 
de Lourdes Natoli Pereira. A pretendente: ANA PAULA ROSA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, 
no dia 11/08/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, Djalma 
Anacleto da Silva e Maria Eleonora dos Anjos Rosa da Silva.

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

Empresas & Negócios

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0112585-51.2007.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de
Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Claudia Maria Apolinário
Velho, CPF 114.286.058-27, RG 21.517.785, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por
parte de Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese, que a autora prestou atendimento
médico-hospitalar à ré, entre os dias 20 e 21 de julho de 2005, com internação em suas dependências,
gerando despesas no valor de R$ 5.286,25 representadas pelas notas ficais nºs 36754 e 36893, não
quitadas pela ré. Requer a condenação da ré ao pagamento da importância de R$5.286,25, atualizado,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2017.                                                                               (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002058-59.2015.8. 26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia
Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mariana Fernandes de Faria,CPF
380.690.878-89, RG 477192592, que nos autos da ação Cumprimento de Sentença, requerida por
União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor
de R$ 3.320,90 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% (art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2017.                           (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006460-23.2014.8. 26. 0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fabio Henrique Vettilo, CPF 288.725.868-01, RG 30648066-9, Solteiro,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$3.716,95 referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não cumprido. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017.                  (04 e 05)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009787-47.2016.8.26. 0011 A MM. Juíza de Direito
da 5ª VC, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Bassi de Melo, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a José Carlos Sato, Rua Doutor Queiros Guimaraes, 168, Jardim
Guedala - CEP 05609-000, São Paulo-SP, CPF 153.335.998-90, RG 19.993.919, Solteiro, Brasileiro,
Engenheiro, que lhe foi proposta uma ação de Produção Antecipada de Provas por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em síntese: O Réu firmou com a Autora Contrato de
Compra e Venda do lote 16 da Quadra AJ do empreendimento Terras De Sta Cristina IV, sito no
município de Arandú/SP. Embora tenha quitado integralmente o preço do imóvel, o Réu tornou-se
inadimplente em relação às taxas de conservação no valor de R$.12.159,52. Esgotadas as tentativas
de composição e por tratar-se de documento comum às partes, a Autora interpõe a presente a fim de
que o Réu seja compelido a exibir o instrumento contratual que se encontra em seu poder.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de março de 2017.                   (04 e 05)

        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 Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: BRUNO MARCHÊTTO, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tietê - SP, data-nascimento: 07/10/1987, residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Pércio Marchêtto e de Sônia Maria Rodrigues 
Marchêtto. A pretendente: FRANCINE VICO HILGERT, profi ssão: publicitária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Porto Alegre - RS, data-nascimento: 01/07/1983, residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Mazzotte Hilgert e de Nina 
Rosa Vico Hilgert.

O pretendente: LEONARDO FERRARI MESTIERI CESTARI SILVA, profi ssão: adminis-
trador, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/11/1985, 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Gonçalo José Pedro 
da Silva e de Maria Teresa Cestari da Silva. A pretendente: KARI OLSEN, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Cidade do Cabo, África do Sul, data-
nascimento: 10/05/1986, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha 
de Gregory Norman Olsen e de Alta Cloete.

O pretendente: VITOR DE FREITAS VASCONCELOS, profi ssão: fotógrafo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/09/1987, residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Edson da Silveira Vasconcelos e de 
Shyrlei de Freitas Vasconcelos. A pretendente: CAMILLA GRACIANO DE ARAUJO, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/02/1987, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Nelson de 
Araujo e de Oravia Graciano.


