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“Aqueles que 
corrompem a 
opinião pública são 
tão funestos como 
aqueles que roubam 
as fi nanças públicas”.
Adlai Stevenson (1900/1965)
Politico estadunidense

BOLSAS
O Ibovespa: +0,56% Pontos: 
63.760,61 Máxima de +1,19% 
: 64.163 pontos Mínima de 
-0,03% : 63.388 pontos Volume: 
6,64 bilhões Variação em 2017: 
5,87% Variação no mês: -1,88% 
Dow Jones: +0,85% Pontos: 
20.578,71 Nasdaq: +0,92% 
Pontos: 5.916,78 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1548 Venda: R$ 3,1553 
Variação: +0,29% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1447 Venda: R$ 
3,1453 Variação: +0,51% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1100 
Venda: R$ 3,2830 Variação: 
+0,18% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
 CDB prefi xado de 30 dias, 11,13% ao 
ano. - Capital de giro, 14,09% ao ano. 
- Hot money, 1,53% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.287,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: +1,56%.

Cotação: R$ 3.161,50 Variação: 
+0,14% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,0717 Venda: US$ 1,0717 
Variação: +0,06% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3800 Venda: R$ 
3,3820 Variação: +0,33% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2970 
Venda: R$ 3,5330 Variação: 
+0,66%.

turo: +0,44% Pontos: 64.505 
Máxima (pontos): 65.080 Míni-
ma (pontos): 64.245. Global 40 
Cotação: 912,963 centavos de 
dólar Variação: -0,43%.

O presidente Michel Te-
mer usou seu discurso, 
na cerimônia de forma-

tura dos novos diplomatas, 
para rebater críticas que a 
ex-presidente Dilma Rous-
seff tem feito ao governo em 
palestras no exterior. Dilma 
alega que foi vítima de um 
golpe para deixar o cargo. 
Sem citar a antecessora, que 
está em Washington, Temer 
destacou que a Constituição 
é cumprida, ao contrário do 
que se diz lá fora, como se o 
Brasil fosse “um paiseco”.

“É aí que a política externa 
tem papel a desempenhar 
nessa obra conjunta, que é 

     

Sem citar Dilma, Temer 
faz apelo contra imagem 
de que Brasil é ‘paiseco’

recuperação do Brasil porque, 
muitas e muitas vezes, são le-
vados ao exterior dados, fatos, 
informações que não coincidem 
com aquilo que está na Cons-
tituição e as pessoas lá fora 
imaginam que esse País é um 
paiseco, que vai fazendo coisas 
sem aparo legal, sem amparo e 
Constituição”, afi rmou.

Na fala, Temer, ao se referir 
ao “conturbado cenário inter-
nacional”, disse que ele está “se 
esgarçando” “a olhos vistos” e 
que “nós vivemos, na verdade, 
tempos de incerteza e de ins-
tabilidade”. Na opinião dele, 
esses “focos de efervescência 
geopolítica não dão sinais de 

ceder”. O presidente deu um 
recado sobre a nova orientação 
da política internacional de seu 
governo, ao afi rmar que os di-
plomatas têm de servir ao Brasil 
“acima de partidos e ideologia” 
e que os trabalhos serão con-
duzidos não por ideologia, “mas 
pelo interesse do País”. 

Para ele, é preciso “garan-
tir lugar do Brasil no mundo 
em mutação”. O presidente 
defendeu um “ativismo lúcido 
que não se deixa intimidar” 
e declarou que trabalha pela 
reativação do Mercosul e pela 
aproximação com a Aliança 
com o Pacífi co. “Precisamos de 
união”, disse Temer, que falou 

Temer ressaltou a importância dos diplomatas.

que está também impulsionan-
do as negociações econômicas 
entre o bloco da América do Sul 
e União Europeia como forma 
de inaugurar “novas frentes” 
de negócios.

Temer voltou a criticar os 
governos petistas, mais uma 
vez sem citá-los, ao advertir que 
“avanços” econômicos tinham 
sido “colocados em xeque”. 
“Depois do Plano Real, já não se 

toleram fl ertes com a infl ação”, 
avisou ele, ao salientar que o 
País “está voltando ao rumo” 
e que está “reconstruindo o 
caminho do desenvolvimento, 
com harmonia” (AE).

São Paulo - Mais uma vez se 
defendendo das delações de 
executivos da Odebrecht, o 
governador Geraldo Alckmin, 
afi rmou na quinta-feira (20), 
que não há nada “mais duro” 
do que ser injustiçado. Ele 
nega todas as acusações de que 
teria recebido recursos ilícitos 
em campanhas eleitorais e fez 
a declaração comentando a 
estratégia do PSDB paulista de 
defender o legado do partido e 
evitar o mesmo destino do PT 
na Operação Lava Jato. 

De acordo com o jornal 
“Folha de S.Paulo”, o PSDB 
paulista fez uma reunião com 
jovens lideranças do partido 
para pedir apoio em defesa ao 
governador e a outros tucanos 
investigados na Operação. 
Nessa estratégia, há uma 
sugestão para que a legenda 
envie uma carta aos fi liados 
pedindo altivez na defesa. 
“Delação não é prova. Delator 
é alguém que é réu confesso 
e está tentando escapar, fazer 
alguma coisa para que, no mí-
nimo, sua pena seja diminuída. 
Então é preciso verificar”, 
disse o governador, quando 
perguntado sobre a estratégia 
de defesa do partido.

Governador Geraldo Alckmin.

A venda de títulos públicos 
a pessoas físicas pela internet 
atingiu recorde em março. 
Segundo números divulgados 
pelo Tesouro Nacional, as ven-
das somaram R$ 2,648 bilhões, 
o maior montante mensal desde 
a criação do Programa Tesouro 
Direto, em 2002. O recorde 
anterior havia sido registrado 
em janeiro, quando as vendas 
tinham totalizado R$ 2,474 bi-
lhões. Os títulos mais demanda-
dos pelos investidores no mês 
passado foram os vinculados à 
taxa Selic, que concentraram 
43,5% das vendas.

Os papéis corrigidos pela 
inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) repre-
sentaram 39,9% do total. Os 
títulos prefi xados, com juros 
defi nidos no momento da emis-
são, corresponderam a 16,6%. 
Os investimentos de menor 
valor continuaram a liderar a 
preferência dos aplicadores. 
As vendas abaixo de R$ 5 mil 
concentraram 61,2% do volume 
aplicado no mês. Em março, o 
número de investidores ativos 
(que efetivamente possuem 
aplicações) subiu 19.566, 
alcançando 461.535, alta de 
68,3% nos últimos 12 meses.

Em março, o número de investidores ativos subiu 19.566, 

alcançando 461.535, alta de 68,3% nos últimos 12 meses.

Dia Nacional do Perdão 
A partir deste ano, 30 de agosto 

será lembrado como o ‘Dia Nacional 
do Perdão’. A lei que institui a data foi 
sancionada pelo presidente Michel 
Temer e publicada no Diário Ofi cial 
da União. O projeto foi aprovado em 
abril de 2015 na Câmara e no último 
dia 18 no Senado. A deputada Keiko 
Ota, autora do texto, escolheu a 
data em alusão ao dia da morte de 
seu fi lho, Ives Ota, sequestrado e 
assassinato aos 8 anos.

Washington - O crescimento 
potencial do Brasil hoje é de 
2,5%, mas com a aprovação 
de reformas estruturais como 
a da Previdência e trabalhista, 
o País pode ter ritmo maior 
de expansão do PIB, de forma 
sustentável, que pode ser su-
perior à média de 3,3% ao ano 
registrada nas duas últimas 
décadas, disse o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles. 
“O ritmo de alta do PIB no 
começo de 2018 será acima de 
3%, em termos anualizados”, 
comentou. 

Em apresentação no Atlan-
tic Council em Washington, o 
ministro mostrou um slide no 
qual apontava que o potencial 
do PIB é de 2,5% em 2018 e 
2019 e de 2,6% em 2020. “Nossa 
projeção para o PIB neste ano é 
de expansão de 0,5%”, apontou 
Meirelles, destacando que o 
nível de atividade neste começo 
de ano está sendo afetado pelo 
carregamento estatístico sur-
gido de queda do PIB de 3,6% 
em 2016. “É um momento im-

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

‘O ideal seria 
Congresso disciplinar 
foro privilegiado’

Brasília - Contrário ao foro 
privilegiado, o ministro Marco 
Aurélio Mello, do STF, disse 
que o Congresso Nacional de-
veria disciplinar o alcance do 
foro privilegiado. O tema será 
levado ao plenário da Corte 
no dia 31 de maio, quando os 
ministros julgarão uma ação 
penal proposta pelo MP contra 
o atual prefeito de Cabo Frio 
(RJ), Marcos da Rocha Mendes 
(PMDB), por crime eleitoral 
nas eleições de 2008.

O relator no Senado do 
projeto que extingue o foro 
privilegiado, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), avaliou 
que o STF deveria “aguardar” 
para analisar o tema contra “o 
risco” de que o STF acabe legis-
lando em seu lugar. O caso do 
prefeito fl uminense já subiu e 
desceu para diversas instâncias 
por causa dos diferentes cargos 
ocupados pelo peemedebista 
no período. 

O relator do processo no STF, 
ministro Luís Roberto Barroso, 
defende uma interpretação 
mais restritiva sobre o alcance 
do foro privilegiado, que teria 
caráter excepcional, limitando-
se especifi camente aos crimes 
cometidos durante o mandato 
de políticos e que dizem respei-
to estritamente ao desempenho 
daquele cargo. O julgamento 
pode trazer impacto direto à 
Operação Lava Jato (AE).

São Paulo - O ex-ministro 
Antonio Palocci pediu a palavra 
na quinta-feira (20), durante 
seu interrogatório na Operação 
Lava Jato, para fazer uma oferta 
enigmática ao juiz Sérgio Moro. 
Ao fi m do depoimento, o petista 
sugeriu entregar informações 
“que vão ser certamente do 
interesse da Lava Jato”.

“Fico à sua disposição hoje e 
em outros momentos, porque 
todos os nomes e situações que 
eu optei por não falar aqui, por 
sensibilidade da informação, 
estão à sua disposição o dia 
que o sr. quiser. Se o sr. estiver 
com a agenda muito ocupada, 
a pessoa que o sr. determinar, 
eu imediatamente apresento 
todos esses fatos com nomes, 
endereços, operações rea-
lizadas e coisas que vão ser 
certamente do interesse da 
Lava Jato”.

Ex-ministro Antonio Palocci, 

no seu interrogatório na 

Operação Lava Jato.

Rússia proíbe 
Testemunhas 
de Jeová 

O Ministério da Justiça da 
Rússia condenou e suspendeu 
na última quinta-feira (20) 
todas as atividades religiosas 
das Testemunhas de Jeová 
defi nindo a organização como 
“extremista”, informou a agên-
cia “Tass”. No último dia 15 de 
março, a Suprema Corte do país 
informou ter recebido a ação do 
ministério. Com a aprovação 
do processo, os fi éis da Rússia 
também terão seus donativos 
confi scados ao Estado.

Segundo membros religiosos, 
eles poderão perder as proprie-
dades usadas para adoração e 
quase 400 entidades jurídicas 
no país poderão ser dissolvidas. 
A organização religiosa afi rmou 
que irá recorrer a decisão. No 
entanto, cada um dos mais de 
170 mil testemunhas de Jeová 
poderá ser processado crimi-
nalmente apenas por se reunir 
para adoração, ler a Bíblia em 
grupo ou falar sobre sua fé 
(ANSA/COM ANSA).
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Palocci diz a Moro que está disposto 
a revelar ‘nomes e operações’

pressivos do PT. O ex-ministro, 
preso desde setembro de 2016, 
disse que a Lava Jato “realiza 
uma investigação de impor-
tância”. “Acredito que posso 
dar um caminho, que talvez vá 
dar um ano de trabalho, mas 
é um trabalho que faz bem ao 
Brasil”, acenou.

Palocci foi interrogado em 
ação penal sobre lavagem de di-
nheiro e corrupção ativa e pas-
siva relacionados à obtenção, 
pela empreiteira Odebrecht, 
de contratos de afretamento de 
sondas com a Petrobras. 

Segundo a denúncia, entre 
2006 e 2015, Palocci estabe-
leceu com altos executivos da 
Odebrecht “um amplo e perma-
nente esquema de corrupção” 
destinado a assegurar o atendi-
mento aos interesses do grupo 
empresarial na alta cúpula do 
governo federal (AE).

Palocci surpreendeu o ma-
gistrado ao derramar elogios 
à maior operação contra a 
corrupção já desfechada no 
País - por obra do próprio Moro 
-, e que levou para a cadeia ele 
próprio e outros quadros ex-

Crescimento potencial 
atualmente é de 2,5%

portante para o Brasil, que está 
saindo da maior recessão da 
história. Mas da crise também 
surgem oportunidades”. 

Meirelles comentou que o 
Brasil está em pleno processo 
de reforma da Previdência. 
“Estamos confi antes sobre a 
atuação do Congresso a favor 
da reforma da Previdência”, co-
mentou o ministro, ao destacar 
que agora no Brasil ocorre um 
processo positivo de debate 
sobre as questões envolvendo a 
reforma da Previdência (AE).

Aplicações no Tesouro Direto 
atingem recorde em março

De acordo com o Tesouro 
Nacional, as mulheres respon-
deram por 68,6% dos novos in-
vestidores cadastrados no pro-
grama no mês passado, maior 
percentual da série histórica 
para um mês. Segundo o órgão, o 
aumento refl ete uma campanha 
de incentivo promovida no Dia 
Internacional da Mulher. Em fe-
vereiro, o ingresso de mulheres 
tinha correspondido a apenas 
31,9% dos cadastros.

Com o resultado de março, 
o estoque de títulos públicos 
aplicados no Tesouro Direto 
subiu 1,5% em relação a fe-
vereiro, alcançando R$ 43,6 
bilhões. A variação do estoque 
representa a diferença entre as 
vendas e os resgates, mais o 

reconhecimento dos juros que 
incidem sobre os títulos.

Em março, os resgates so-
maram R$ 2,383 bilhões, dos 
quais R$ 838,8 milhões foram 
relativos a recompras (quando 
o Tesouro recompra títulos em 
circulação) e R$ 1,544 bilhão, 
aos vencimentos (quando o 
prazo do papel acaba e o Tesouro 
paga os investidores). O Tesouro 
Direto foi criado em janeiro de 
2002 para popularizar esse tipo 
de aplicação e permitir que 
pessoas físicas possam adquirir 
títulos públicos diretamente do 
Tesouro, via internet, sem inter-
mediação de agentes fi nanceiros. 
O aplicador só tem de pagar uma 
taxa à corretora responsável pela 
custódia dos títulos (ABr). 

Alckmin: “Não há nada 
mais duro que você 

ser injustiçado”

Alckmin voltou a falar que 
confia “absolutamente” na 
Justiça ao punir culpados 
e inocentar quem é não co-
meteu delitos. Nos acordos 
de colaboração premiada 
com o MPF, três delatores 
da Odebrecht afi rmaram que 
o governador recebeu por 
meio de um cunhado R$ 10,3 
milhões do setor de propinas 
da empreiteira a pretexto de 
contribuição eleitoral - R$ 2 
milhões no ano de 2010 e R$ 
8,3 milhões no ano de 2014, to-
das somas não contabilizadas. 
Ele nega que tenha recebido 
qualquer valor ilícito em sua 
vida pública (AE).



Mario Enzio (*)

Usos e 
costumes

Costumes estão ligados 

aos usos, que se 

baseiam na cultura ou 

na moda vigente de um 

lugar e em seu tempo. 

Quanto mais enraizados 
são os costumes, mais 
difícil é de ser deixado 

de praticar. Quanto tempo 
leva para se deixar de lado 
um costume? Ou quem está 
disposto a mudar? Diz-se que 
a oportunidade faz o meliante, 
não é? Pois a resposta é: não! 
Ele, o gatuno, já tem tendência 
latente ao delito, apenas se faz 
manifestar. 

Está enraizado nos seus 
princípios. Podendo, ainda, 
estar ligada à ganância, luxú-
ria, inveja, alguns pecadinhos 
dessa natureza humana. 
Essa cultura do querer levar 
vantagem enraíza pelo corpo 
social, impregnada de manias 
de pequenos a grandes delitos, 
será difícil de ser extinta ou 
extirpada em curto prazo. 

Vamos a uma analise: como 
de querer perdoar os crimes 
praticados em corrupção 
daqui para frente. É um ato 
simples para quem legisla. 
Basta criar uma lei em que os 
crimes do colarinho branco 
sejam, digamos, esquecidos, 
abrandados, aceitos, até ago-
ra. E, daqui para frente, como 
fi cam? Quem for descoberto 
terá pena aumentada? Mas, 
se não foi investigado, nem 
julgado, não é culpado. Não 
haverá reincidência. Sabe-se 
no Direito que se não há lei 
não há pena. 

E, como fi ca todo dinheiro 
desviado, todo presentinho 
recebido ao longo, desses 
digamos trinta anos, seria sim-
plesmente considerado parte 
de uma pequena vontade 
desmedida ou descontrolada? 
Mas, daqui para frente tudo 
vai ser diferente. Ninguém 
mais na história desse país irá 

pedir uma ajuda para aliviar 
um problema nessa nova era 
política que se abrirá. 

Você crê que com essa casta, 
esse grupo de políticos, que 
jogam esse jogo de interesses 
nem sempre claros, será pos-
sível acreditar que se houver 
esse perdão sem culpa, essa 
anistia total e irrestrita, po-
derá haver uma mudança no 
padrão de comportamento?

Estudos nessa linha falam 
que pau que nasce torto fi cará 
desse jeito até ser cortado. 
Dica para uma única resposta: 
acredita que se livrar a cara de 
um corrupto agora, irá deixar 
de tê-los daqui para frente? 
Toda vez que lideranças ide-
ológicas se vêem divididas, 
buscam soluções paliativas, 
querem acomodar os prejuí-
zos acumulados em comum. 
Já que há perdas, danos e 
feridos para todos os lados, 
qual seja, olhando à esquerda 
ou à direita. 

Duas soluções, sendo uma 
um ato legal: de acabar com 
essa cultura da impunidade, 
de pensar que iremos resolver, 
mas vemos que o processo se 
enfraquece ou se desmonta 
quando não se apresentam 
provas – nosso sistema não 
aceita essa acusação verbal - e 
tantos recursos que estendem 
numa defesa excessivamente 
protelatória, talvez até injusta, 
mesmo sendo dado o devido 
processo legal. E, outra, um 
ato individual, de que preci-
samos reverter esse quadro 
de querer levar vantagem, 
porque os políticos fazem irei 
fazer também. 

Esse momento favorece a 
implantação de ideias boas, 
que sejam construtivas e não 
apelativas. Isso é: temos que 
acabar com esse ciclo de que-
rer levar vantagem. 

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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A Argentina promulgou ontem 
(19) a lei que autoriza o uso me-
dicinal da maconha. A norma irá 
garantir a pacientes de tratamen-
tos específi cos o acesso ao óleo 
da cannabis, além de autorizar 
sua importação até que seja 
produzido no país. O projeto já 
tinha sido aprovado pela Câmara 
em novembro do ano passado e 
em março pelo Senado. 

A luta pela aprovação do 
uso medicinal da maconha na 
Argentina foi estimulada por 
mães de crianças portadoras de 
patologias, como a epilepsia, há 
cerca de um ano. “Agora temos 

O papa Francisco canonizará 
no dia 15 de outubro, na Basílica 
de São Pedro, no Vaticano, os 
primeiros mártires brasileiros, 
os sacerdotes André de Soveral, 
Ambrósio Francisco Ferro e 
o laico Mateus Moreira, além 
de outras 27 pessoas assassi-
nadas em 1645. O anúncio foi 
realizado durante assembleia 
de cardeais dirigida pelo papa, 
onde foram defi nidas as datas 
das cerimônias de canonização 
de vários futuros santos.

Para que sejam canonizados, 
eles não necessitaram nenhum 
milagre, apenas o parecer posi-
tivo dos membros da Congrega-
ção para as Causas dos Santos, 
que reiterou o assassinato por 
“ódio à fé”. Eles são os primeiros 
mártires e santos brasileiros 
assassinados entre os dias 16 
de julho e 3 de outubro de 1645 
pelos protestantes calvinistas 
holandeses instalados em Brasil 
naquela época. Muitos foram 
assassinados em Cunhaú e Uru-

Papa Francisco canonizará em outubro os primeiros

mártires brasileiros.

O presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, disse 
que “a revolução bolivariana 
fracassou” e que assim tinha 
advertido há seis anos o en-
tão presidente do país, Hugo 
Chávez. “Há 6 anos, adverti a 
Chávez: a revolução bolivariana 
fracassou”, escreveu Santos em 
seu Twitter. Este é o terceiro 
pronunciamento do chefe de 
Estado colombiano sobre a 
situação na Venezuela. 

Antes, ele tinha feito a ad-
vertência para expressar “séria 
preocupação” com o anúncio 

do presidente Nicolás Maduro 
sobre um plano para expandir 
a Milícia Bolivariana, armando 
milhares de civis. Santos pediu 
ontem à chanceler María Ángel 
Holguín que denuncie a decisão 
à ONU.

A Colômbia e a Venezuela 
compartilham uma fronteira 
terrestre de 2.219 quilômetros 
e por isso a crise no país vizinho 
é seguida com atenção pelas 
autoridades de Bogotá. O go-
verno colombiano acompanha 
os fatos recentes ocorridos na 
Venezuela (Agência EFE).

Refl orestamento 
da bacia do Rio 
Doce exigirá até 
20 milhões de 
mudas

Para reflorestar uma área 
de mais de 40 mil hectares 
na bacia do Rio Doce serão 
necessários até 20 milhões 
de mudas nativas. Essa é a 
estimativa inicial da Funda-
ção Renova, responsável por 
gerir os programas ambien-
tais vinculados à tragédia de 
Mariana. Para atender a de-
manda, teve início neste mês 
um levantamento dos viveiros 
de mudas existentes ao longo 
da bacia do Rio Doce.

A Fundação Renova é man-
tida pela Samarco conforme 
previsto em acordo firmado 
entre a mineradora, suas 
acionistas Vale e BHP Billi-
ton, o governo federal e os 
governos de Minas Gerais e 
Espírito Santo. Neste mesmo 
acordo, ficou acertado que 
deveriam ser recuperados os 
2 mil hectares de vegetação 
impactados na tragédia e, 
como medida compensatória, 
outros 40 mil hectares degra-
dados da bacia do Rio Doce. 
Para esta contrapartida, é 
previsto o plantio direto de 10 
mil hectares. Nos demais 30 
mil hectares, seria conduzida 
uma regeneração natural. O 
trabalho também abrangerá 
5 mil nascentes, que recebe-
rão o plantio de árvores no 
entorno. 

A Fundação Renova estima 
que apenas a compra das 
mudas possa chegar a R$ 50 
milhões. O mapeamento dos 
viveiros será feito em duas 
etapas. Inicialmente estão 
sendo reunidos dados como 
as localizações de cada um, 
tempo de atuação e listas das 
espécies produzidas. Num se-
gundo momento, os viveiris-
tas serão entrevistados sobre 
sua capacidade produtiva e 
detalhes técnicos (ABr).

O ministro do STF, Marco 
Aurélio, revogou um dos 
mandados que sustentam a 
prisão do ex-diretor da Área 
Internacional da Petrobras, 
Renato Duque. Apesar da 
decisão favorável, Duque con-
tinuará preso porque existem 
outros mandados que foram 
expedidos pelo juiz federal 
Sérgio Moro na Operação Lava 
Jato. Na decisão, o ministro 
revogou a prisão que foi de-
cretada contra Renato Duque 
na Operação Sangue Negro, 
da Polícia Federal. 

A operação investiga pro-
pina paga pela empresa ho-
landesa SBM Offshore para 
ex-funcionários e diretores 
da Petrobras, em troca de 
negócios com a estatal, entre 

Ex-diretor da Área 

Internacional da Petrobras, 

Renato Duque.

Segundo o diretor-presidente da Empresa de Planejamento e 
Logística (EPL), José Carlos Medaglia Filho, da forma como 
o projeto foi concebido, com altos investimentos públicos, o 

projeto não é viável. “A situação do país não é a mesma, o apetite 
para investimentos nesse volume não é o mesmo e a possibilidade 
daquele modelo que foi preconizado lá atrás, que era de termos 
um investimentos muito grande com recurso público, hoje não 
está mais no nosso horizonte”.

Os estudos de construção de um trem-bala para ligar as duas 
capitais começaram em 2005, e o governo adiou a licitação do 
projeto diversas vezes. Em 2011, o trem chegou a ir a leilão, mas 
não houve interessados em investir na construção do transporte. 
Segundo Medaglia, a única forma de trazer de volta a ideia da 
construção do trem-bala seria por meio de uma concessão à ini-
ciativa privada. “Reestudando trechos, prazos de implantação, 
buscando uma equação fi nanceira que não conte exclusivamente 
com recursos públicos e, provavelmente, mobilizando outros 
meios para dar atratividade, como desenvolvimento imobiliário Diretor-presidente da EPL, José Carlos Medaglia Filho.
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Trem-bala só seria viável 
hoje por meio de concessão
A construção do Trem de Alta Velocidade, conhecido como trem-bala, que ligaria São Paulo ao Rio de 
Janeiro, não está entre as prioridades do governo neste momento

ao longo do trecho, que são coisas mais modernas, utilizadas em 
outros países”, explica.

Mesmo assim, o diretor-presidente afi rma que o governo não 
abandonou a ideia de ter um trem de alta velocidade ligando 
São Paulo e o Rio de Janeiro. “Não quer dizer que a gente não 
possa, a qualquer momento, trazer de novo para o topo dos 
nossos estudos. Nós, absolutamente, não abandonamos esse 
plano, mas dentro daquele critério de maturidade ele hoje não 
tem uma equação viável”, diz Medaglia. A EPL foi criada em 
2012, originalmente com a fi nalidade de cuidar da implantação 
do trem-bala no Brasil. Com o adiamento do projeto, a empresa 
está agora vinculada ao Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI) e cuida dos estudos para embasar as decisões do governo 
sobre as concessões no setor de logística (ABr).

Renato Duque consegue 
habeas corpus no STF

Justiça do Rio de Janeiro. Na 
Lava Jato, Duque foi preso 
no dia 16 de março de 2015 
por determinação de Moro. 
Ele está preso no Complexo 
Médico-Penal, em Pinhais, 
na região metropolitana de 
Curitiba. 

Segundo o juiz, mesmo após 
a defl agração da operação, 
em março de 2014, Duque 
continuou cometendo crime 
de lavagem de dinheiro, ocul-
tando os valores oriundos de 
propinas em contas secretas 
no exterior, por meio de em-
presas offshore. A defesa de 
Duque alega que a prisão é 
ilegal e que o ex-diretor não 
cobrou propina de empreitei-
ras durante o período em que 
esteve no cargo (ABr).

1997 e 2012. De acordo com 
o ministro, o ex-diretor está 
preso há mais de um ano sem 
que tenha sido julgado pela 

Papa canonizará em outubro os 
primeiros mártires brasileiros

acu, no Rio Grande do Norte, 
durante uma missa dominical 
celebrada por André de Soveral. 
Eles tinham sido beatifi cados 
pelo papa João Paulo II em 
março de 2000, na Basílica de 
São Pedro.

Os mártires brasileiros serão 
canonizados em uma cerimô-

nia ao lado de dois meninos 
mexicanos conhecidos como 
Mártires de Tlaxcala; o espa-
nhol Faustino Miguez, funda-
dor do Instituto Calasancio 
Filhas da Divina Pastora e o 
sacerdote franciscano italiano 
Luca Antonio Falcone (Agên-
cia EFE).

Presidente da Colômbia diz que 
“revolução bolivariana fracassou”

Argentina promulga lei para uso 
medicinal da maconha

um marco legal quanto ao uso 
para pesquisa e tratamento e pro-
dução em cannabis medicinal. 
Não havia nada na Argentina e 
foi o que nós, como mães e orga-
nizações conseguimos”, declarou 
Ana Maria Garcia, presidente 
da Cannabis Medicial Argentina 
(Cameda). Com a lei, diversos ór-
gãos científi cos estatais passam 
a estar autorizados a produzir 
o óleo para fi ns de pesquisa. 
O cultivo particular continua 
sendo proibido no país e, quem 
for pego com a droga, pode ser 
punido com até 15 anos de prisão 
(ANSA/COM ANSA).
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Resiliência é palavra-
chave para o futuro

da segurança

Resiliência é a 

capacidade de voltar ao 

estado natural depois de 

ter sofrido alguma ação 

crítica, a habilidade 

de se recuperar e de se 

adaptar às mudanças

Recentemente, autores 
e estudiosos da área 
de tecnologia criaram 

o termo “resiliência digital”, 
relacionado ao fato de como 
as empresas devem enfrentar o 
risco, sobreviver às ameaças e 
reduzir ao máximo os prejuízos 
causados pelos ataques ciber-
néticos. Há pouco tempo, o 
foco da segurança corporativa 
era evitar o risco a qualquer 
custo, barrar as ameaças e 
bloquear os ataques antes que 
estes acontecessem. No entan-
to, o cibercrime evoluiu tanto 
e as ameaças se expandiram 
de tal forma que não é mais 
possível conter o risco. 

De uma forma ou de outra 
o ataque vai acontecer, cabe 
às empresas e equipes de TI 
enfrentarem a situação e se-
guirem em frente com o menor 
dano possível. Atualmente, 
todas as empresas, grandes e 
pequenas, estão inseridas em 
uma grande cadeia produtiva 
global e ao entrarem nessa 
cadeia já estão assumindo o 
risco. Mesmo se fosse possível 
blindar uma empresa contra 
todas as ameaças, alguns de 
seus dados, em algum momen-
to, seriam compartilhados com 
parceiros, clientes, fornecedo-
res, instituições fi nanceiras, 
funcionários terceirizados, en-
tre outros, e todos eles também 
estão sujeitos a ataques. 

Uma corporação pode ter 
uma estratégia de segurança 
muito bem planejada, mas 
pode ser amplamente afetada 
se um dos seus fornecedores, 
distribuidores ou prestadores 
de serviço, independentemen-
te do porte, sofrerem algum 
tipo de ataque, pois todos 
estão conectados. Um ataque 
cibernético pode realmente 
destruir uma empresa ao 
bloquear o acesso a dados im-
portantes, vazar informações 
estratégicas, corromper dados 
fi nanceiros, etc. 

Além de parar a opera-
ção, pode também afetar 
seriamente a credibilidade da 
companhia. Com milhares de 
novas ameaças sendo criadas 

a cada dia, o mais importante 
no cenário atual não é evitar 
o risco, mas estar preparado 
para a reagir aos ataques. Toda 
estratégia de segurança deve 
ser elaborada considerando 
tripé: pessoas, processos e 
tecnologia. A tecnologia só 
entra quando os outros dois 
pontos já estiverem funcionan-
do. Sem processos defi nidos e 
sem pessoas conscientizadas 
e bem treinadas, a tecnologia 
não faz efeito. 

Diversas formas de ataques 
complexos e avançados ame-
açam as empresas mas, na 
maioria das vezes, é ao clicar 
em um e-mail fraudulento 
que abrimos a porta para os 
cibercriminosos. A educação e 
a conscientização já produzem 
um efeito signifi cativo e com 
pouco investimento. Existe 
uma série de medidas capazes 
de reduzir os danos no caso de 
um ataque. A primeira regra é 
manter um processo efi ciente 
de classificação de dados: 
definir quais são os dados 
mais críticos para o negócio 
e cuidar do que pode ou não 
pode ser compartilhado, saber 
onde está cada informação e 
quem tem acesso a cada dado 
crítico. 

Além da classificação é 
preciso conhecer o tráfego da 
informação, criptografar os da-
dos mais estratégicos, investir 
em tecnologias contra ameaças 
avançadas no endpoint e tam-
bém nunca abrir mão da fi ltra-
gem da web. Os fornecedores 
de segurança também estão 
se adaptando às mudanças, 
criando componentes mais 
rígidos e mais resistentes para 
aguentar o tranco. Soluções 
automatizadas, plataformas 
integradas e o aumento da cola-
boração no setor também estão 
entre os pontos que devem ser 
considerados para aumentar a 
segurança e tornar as empresas 
mais resilientes. 

As necessidades da segu-
rança estão mudando rapida-
mente. O foco não é apenas 
gerenciar e sim conviver com o 
risco, o trabalho da segurança 
não mais é impedir o risco, 
mas sim tratá-lo de maneira 
inteligente, avaliar muito bem 
quais são as vulnerabilidades e 
evitar o comprometimento de 
dados catastrófi cos. 

(*) - É gerente de Inside Sales & SMB 
da McAfee.

Marcus Almeida (*)

A - Autoritarismo e Dor 
Na próxima quarta-feira (26), às 19h00, o Centro Cultural Brasil-Turquia 
(Rua Comendador Elias Zarzur 537, Santo Amaro) realiza o “Encontro - 
Perseguição na Turquia: autoritarismo e dor”, com a presença de vítimas 
dessa violência. O objetivo é chamar atenção para o cenário de sofrimento 
que a população da Turquia passa - principalmente os refugiados. Onde 
os direitos humanos estão sendo desprezados sobram histórias tristes 
de pessoas – inclusive brasileiros - que sofreram perseguição na Turquia 
e fugiram para o Brasil. Com 231 jornalistas presos a Turquia se tornou 
a maior prisão do mundo para imprensa livre.

B - Bebê a Caminho
Não sabe o que vestir para chegar e sair da maternidade? É preciso levar 
muita ou pouca roupa? E para o bebê? Quantas peças de recém-nascido? 
Tem diferença se o parto for natural ou agendado? E o apartamento na 
maternidade, como enfeitar para a chegada tão esperada? Como receber 
visitas? Que tipo de lembrancinha oferecer? Quer uns dias a sós com seu 
bebê? Como avisar familiares e amigos com delicadeza? É um momento 
delicado e de extrema alegria, que precisa ser tratado com carinho e 
muito profi ssionalismo, para que não haja erros. Aí entra a Bespoke Life, 
que cuida de tudo. Outras informações no tel. 98245-0414 ou (www.
bespokelife.com.br).

C - Soluções para o Varejo
O Centro de Excelência em Varejo da Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas realiza nesta quarta-feira (26), a 
partir das 8h30, um seminário reunindo especialistas para abordar as principais 
tendências e temas apresentados durante a Euroshop 2017 (maior evento 
de varejo do mundo que ocorre na Alemanha a cada três anos) em áreas 
como visual merchandising, design de loja, marketing do ponto de venda, 
omnichannel e tecnologia. É voltado para diretores, gerentes, profi ssionais 
do varejo, seus fornecedores e demais interessados no tema. Inscrição: (www.
fgv.br/cev). Informações:  (apoiocev@fgv.br) tel. 3799-7970. 

D - Exclusão do ICMS 
A Roncato Advogados realiza nesta terça-feira (26), às 9h30, a palestra 
“Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS”. O advogado 

Rodolfo Rodrigues, coordenador da área de Direito Tributário, abordará 
os desdobramentos da decisão do STF sobre o tema. A programação 
inclui discussão sobre como fi cam os recolhimentos a partir de agora 
e o prognóstico dos processos em andamento. A palestra é voltada 
para administradores, diretores, gestores, supervisores e controllers. 
Acontece no Auditório Roncato Advogados, na Vila Mariana. A inscrição 
gratuita pelo e-mail (comunicacao@roncatoadvogados.com.br) ou tel. 
3171-0588. 

E - Salton na Wine
A Salton, uma das principais vinícolas do Brasil, escolheu a Wine.com.
br, maior operação de e-commerce de vinhos da América Latina, para 
comercializar seus principais rótulos no canal de vendas e-commerce, 
com exclusividade para todo o país. A nova loja possui lançamentos 
exclusivos, vídeos e informações, como dicas de harmonização, que 
facilitam a experiência de compra e ajudam os clientes na escolha 
dos vinhos. A plataforma permite a seleção, indicação, entrega e re-
lacionamento, e também comodidade de receber vinhos de qualidade 
em casa, por meio de uma experiência de compra segura, cômoda, 
confortável e rápida. 

F - Primeiro Emprego no ABC
Nos próximos dias 25 e 26 (terça e quarta), das 10h00 às 17h00, a rede 
de Gestores de RH, da região do ABC paulista, realiza a 3º Edição da 
Feira de Qualifi cação Profi ssional e Primeiro Emprego, em parceria com 
o Atrium Shopping e com o apoio da Prefeitura de Santo André. Com 
foco em jovens e estudantes que buscam seu primeiro emprego, o evento 
contará com diferentes atividades. Haverá emissão da primeira via da 
carteira de trabalho, além da presença de agências de empregos que 
cadastrarão estagiários e jovens aprendizes. Também reunirá estandes 
de escolas profi ssionais e universidades para apresentação tanto de 
cursos rápidos como de formação superior. Mais informações: (www.
atriumshopping.com).

G - Evento do Gás 
A Associação Brasileira de Distribuidoras de Gás Natural e o Governo 
de Santa Catarina comunicam a abertura do processo de inscrições 
para agenda do dia 22 de maio, em Florianópolis, do evento da In-

ternational Gas Union. Com a coordenação da Companhia de Gás de 
Santa Catarina, o encontro reunirá cerca de 30 países, 50 técnicos e 
especialistas do setor do gás natural e um público de mais de 200 pro-
fi ssionais do setor de energia e mercado consumidor do gás natural. Já 
têm presença confi rmada o Ministério de Minas e Energia, autoridades 
da Bolívia e Noruega e players como Engie, Shell, TBG, Gaspetro, Gas 
Natural Fenosa e Comgás. Os interessados devem acessar o site (www.
igufl oripa2017.com.br).

H - Escola Cidadã
Valorizar e incentivar o ensino de Arte no Brasil são os objetivos do Prêmio 
Arte na Escola Cidadã, realizado pelo Instituto Arte na Escola por meio 
da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco Bradesco. Desde 
sua primeira edição, em 2000, o Prêmio conta também com a cooperação 
da Unesco. Hoje, o país tem mais de 500 mil professores ministrando a 
disciplina de Artes na Educação Básica. Com a missão de reconhecer 
e dar visibilidade a projetos exemplares nessa área, o prêmio mapeia 
trabalhos desenvolvidos em escolas das cinco regiões do país. Nesta 18ª 
edição, os professores poderão se inscrever até o próximo dia 28. Saiba 
mais em: (www.artenaescola.org.br). 

I - Profi ssionais Freelancer
Acaba de entrar no ar a Nosotros.cc, um marketplace para profi ssionais 
freelancer. Pelo sistema, empresas e agências poderão contratar criativos, 
designers, redatores e outros profi ssionais para seus projetos. Um dos 
grandes diferencias em relação a outras plataformas é a curadoria do 
profi ssionais e a possibilidade de formar equipes dentro da plataforma. 
Após o “match”, os freelancers ganham acesso a projetos, ferramentas 
de gestão de projetos e não precisam se preocupar com cobrar pelo 
serviço. Depois de alguns meses de incubação, a meta agora é colocar 
a plataforma em outra escala, selecionando 600 profi ssionais a partir 
de uma curadoria de 2 mil currículos. As inscrições vão até 5 de maio. 
Para saber mais, acesse: (www.nosotros.cc). 

J - Setor Ótico
Entre os dias 24 e 27 de maio, no Transamérica Expo Center, acontece 
a 15ª edição da Expo Abióptica. Promovido pela Associação Brasileira 
das Indústrias Ópticas (Abióptica), o evento é o mais importante 
do segmento na América Latina e o terceiro maior do mundo. As 
principais marcas nacionais e internacionais apresentarão suas no-
vidades recheadas de cores, formatos e lentes para todos os gostos, 
ocasiões e necessidades.  A expectativa da Associação é que neste 
ano o setor registre crescimento de 5% em relação a 2016, quando o 
faturamento foi de R$19,6 bilhões. O público terá acesso a palestras, 
consultorias de negócios e as principais tendência em tecnologia, 
saúde ocular, moda e acessórios. Mais informações no site (www.
expoabioptica.com.br).

A - Autoritarismo e Dor
Na próxima quarta-feira (26), às 19h00, o Centro Cultural Brasil-Turquia 

Rodolfo Rodrigues, coordenador da área de Direito Tributário, abordará
os desdobramentos da decisão do STF sobre o tema. A programação
inclui discussão sobre como ficam os recolhimentos a partir de agora

Percentual 
de cheques 
devolvidos 
atingiu 2,29%

O número de cheques devol-
vidos (segunda devolução por 
falta de fundos), como propor-
ção do total de cheques movi-
mentados, atingiu 2,29% em 
março, registrando diminuição 
em relação ao mesmo mês do 
ano anterior, quando alcançou 
2,59%. O que representa menos 
cheques devolvidos sobre o 
total de cheques movimentados 
na comparação interanual.

Já na comparação mensal o 
percentual de cheques devol-
vidos sobre os movimentados 
obteve elevação (em fevereiro 
o nível foi de 2,06%), com o 
aumento de 51,8% nos cheques 
devolvidos e 36,2% para os che-
ques movimentados. O Indica-
dor de Cheques Devolvidos da 
Boa Vista SCPC é a proporção 
de cheques devolvidos (2ª devo-
lução) sobre o total de cheques 
movimentados, que é o total de 
cheques compensados somados 
aos devolvidos.

A prévia da infl ação ofi cial, 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo–15 (IPCA-15), regis-
trou 0,21% em abril. A taxa 
– apurada entre 12 de março 
e 12 de abril - é maior que o 
0,15% da prévia de março, mas 
inferior ao 0,51% de abril do 
ano passado. Esse é o menor 
percentual para os meses de 
abril desde 2006 (0,17%), 
segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografi a e Estatística 
(IBGE).

Em 12 meses, o IPCA-15 
acumula 4,41%, a mais bai-
xa desde janeiro de 2010 
(4,31%). O índice também 
está abaixo do centro da 
meta de infl ação do governo 
federal, que é 4,5% (em um 
intervalo entre 2,5% e 6,5%). 
Entre os principais respon-
sáveis pela taxa de 0,21% de 
abril estão a saúde e cuidados 
pessoais, com inflação de 
0,91%, e os alimentos, que 

Infl ação pelo IPCA-15 é de 0,21%, a menor para os meses de 

abril nos últimos 11 anos.

Os dados foram divulgados 
no Rio de Janeiro, pelo 
Ibre da FGV. O indicador 

estima mensalmente o PIB em 
volume e tem por objetivo, 
segundo a fundação, “prover 
a sociedade de um indicador 
mensal do PIB, tendo como 
base a mesma metodologia das 
Contas Nacionais do IBGE”.

Para o coordenador do mo-
nitor Claudio Considera, os 
dados confirmam os sinais 
de que a economia brasileira 
vem se recuperando. “É uma 
recuperação consistente e que 
já vem se verifi cando desde o 
ano passado”.

Ele disse que os números 
da média móvel trimestral, ao 
fechar fevereiro com expansão 
de 0,15%, confi rmam a recupe-
ração. Na comparação com o 
trimestre terminado em novem-
bro de 2016, o PIB, ao expandir 
0,15%, acusou a primeira taxa 
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Produto Interno Bruto cresce 
0,78% de janeiro para fevereiro

O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB) da FGV indica que o PIB (a soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país) cresceu 0,78% de janeiro para fevereiro na série com ajuste sazonal, registrando 
a segunda variação mensal positiva consecutiva da série

Os dados 

confi rmam os 

sinais de que 

a economia 

brasileira vem 

se recuperando.

fevereiro, quando comparada 
com o mesmo período do ano 
anterior, apresentou queda de 
0,9%. Nesta comparação, no 
entanto, o PIB tem apresentado 
recuperação desde janeiro de 
2016 quando a taxa apresentou 
recuo de 6%. 

No setor industrial, a única 
variação negativa apresen-
tada nesta comparação é a 
da atividade de construção 
(-7%), enquanto que, no setor 
de serviços, apenas serviços 
imobiliários (+0,1%) e ad-
ministração pública (+0,1%) 
tiveram variações positivas. O 
consumo das famílias recuou 
2% no trimestre fechado  em 
fevereiro na comparação com 
o mesmo trimestre de 2016. 
Já em termos monetários, o 
PIB de fevereiro, em valores 
correntes, alcançou R$ 530,46 
bilhões, acumulando no ano R$ 
1,53 trilhão (ABr).

positiva após oito trimestres 
negativos consecutivos. 

“É de se esperar que este ano 
o PIB volte a fechar positivo, 
embora ainda não se possa 

mensurar a magnitude do cres-
cimento”, afi rmou Considera.

A FGV ressaltou, porém, que 
a taxa trimestral móvel do PIB 
no trimestre encerrado em 

Prévia da infl ação é a menor 
para abril desde 2006

tiveram aumento de preço de 
0,31%, de acordo com a prévia 
do mês.

Ao mesmo tempo, os trans-
portes, com uma defl ação de 
0,44%, e os artigos de resi-
dência, com queda de preços 
de 0,43%, ajudaram a frear a 
infl ação de abril, colaborando 

para que ela fosse a mais baixa 
dos últimos 11 anos.

As demais classes de despe-
sas tiveram as seguintes taxas 
na prévia de abril: habitação 
(0,39%), vestuário (0,44%), 
despesas pessoais (0,23%), 
educação (0,14%) e comuni-
cação (0,18%) (ABr).

A GM anunciou a suspensão de todas as suas 
operações na Venezuela depois que o governo 
de Nicolás Maduro confi scou uma unidade da 
montadora no centro industrial de Valencia. A GM 
informou também que pretende tomar todas as 
"ações legais" para defender seu patrimônio. 

"A fábrica da GM na Venezuela foi inespera-

damente tomada pelas autoridades públicas, 
impedindo as operações normais. Além disso, 
outros ativos da companhia, como veículos, 
foram retirados ilegalmente de suas instala-
ções", disse a empresa em um comunicado. A 
Venezuela enfrenta uma profunda crise social e 
política que divide o país e provoca situações de 

desabastecimento e instabilidade econômica. 
Nos últimos dias, milhares de venezuelanos 

têm saído às ruas para protestar contra o governo 
de Nicolás Maduro. Há 20 dias, as manifestações 
ocorreram e cada vez ganham mais apoio, mas con-
frontos com apoiadores de Maduro e com a polícia 
já deixaram sete mortos (ANSA/COM ANSA).

GM paralisa operações na Venezuela
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O Brasil de costas
para sua indústria

A indústria sempre 

teve um papel decisivo 

nos ciclos econômicos 

mundiais, seja nos 

movimentos de 

crescimento ou de 

recessão

Esse dado é perceptível 
na história de países 
de todas as dimensões 

e continentes. Quando o vetor 
de uma nação é de decréscimo, 
normalmente sua indústria 
tem sérios problemas. O in-
verso também é verdadeiro. 
Quando o país está bem, o 
setor secundário está puxando 
a frente. Não é diferente do 
que vemos, agora, no Brasil, 
embora as causas não sejam 
apenas atuais. 

Faz tempo que a área recla-
ma por uma visão estratégica 
dos governos, calcada numa 
política nacional duradoura 
para a indústria, bem como 
de medidas que protejam a 
competitividade imediata dos 
produtos brasileiros. Não raras 
vezes, nossas empresas são 
lesadas por práticas desleais 
de comércio internacional, sem 
uma reação proporcional das 
nossas representações. Nas 
últimas décadas, em governos 
de todas as matizes, não fomos 
bem em nenhuma das duas 
dimensões, isto é, nem na visão 
de longo prazo, tampouco no 
combate conjuntural.

Veja-se, por exemplo, a situa-
ção do setor de bens de capital, 
a chamada indústria de fazer 
indústria. A cadeia em questão 
amargou uma queda de quase 
50% no faturamento em com-
paração a 2013. No mercado in-
terno, a baixa chega a 60% das 
receitas no mesmo período. As 
consequências não podiam ser 
outras: desemprego, queda de 
renda do trabalhador, parques 
industriais desativados, venda 
de empresas para grandes 
grupos internacionais, perda 
de competitividade, defici-
ência nas exportações e um 
sem-número de outros danos 
diretos e indiretos. Como já se 
disse, a indústria é uma espécie 
de motor do PIB. 

Impressiona, porém, que, 
mesmo com a série histórica 
e com as consequências ex-
plícitas na atualidade, erros 
semelhantes continuem ocor-
rendo. Na segunda quinzena de 
fevereiro, o governo mudou as 
regras da política de Conteúdo 
Local, reduzindo em 50%, em 
média, a exigência mínima de 
equipamentos e serviços pro-
duzidos no país para licitação 
de exploração de petróleo e 
gás. Isso abre portas para que o 
mesmo viés se repita em outras 
áreas. Na prática, afeta direta-
mente milhares de empresas 

nacionais e satisfaz meia dúzia 
de petroleiras, dentre as quais 
a Petrobras. 

Claro que a proteção da 
indústria local precisa ser 
graduada dentro da dinâmica 
do livre mercado, afastada a 
nociva superproteção. Mas não 
deve ser demonizada. Nossa 
aposta estratégica apenas em 
commodities é inconsistente, 
pois tem pouca capacidade 
de agregação de valor. Paí-
ses como Noruega, Estados 
Unidos, Reino Unido e Arábia 
Saudita adotam a política de 
Conteúdo Local, enquanto 
Venezuela, Nigéria, Angola e 
Iêmen não adotam. Essa lista 
deixa claro em qual grupo deve 
estar nossa inspiração. Outro 
exemplo: O Japão protegeu 
sua indústria de automóveis 
por mais de quatro décadas, a 
ponto de a Toyota bater a GM. 
Ora, quem poderá dizer que foi 
uma decisão equivocada dos 
japoneses? 

Cito outro sinal de desprestí-
gio para a indústria brasileira: 
a equipe econômica estaria 
disposta a mudar o cálculo da 
TJLP (Taxa de Juros de Longo 
Prazo), utilizada pelo BNDES 
para fi nanciar investimentos. 
A intenção maior seria redu-
zir a diferença entre SELIC e 
TJLP, o que é meritório, mas 
isso pode ocorrer por meio da 
desaceleração da taxa básica. 
Assim, num futuro breve, o 
Tesouro fi caria desobrigado 
de subsidiar operações do 
BNDES. O que não pode é 
ocorrer por meio da inibição 
direta dos investimentos de 
longo prazo, sinônimo de tirar o 
pouco oxigênio que ainda resta 
no mercado. O efeito imediato 
será a progressiva substituição 
da produção local e, mediato, 
o aumento ainda maior do 
desemprego. 

Estamos tratando, portanto, 
da assimetria entre produzir 
aqui ou produzir no exterior. 
Simples assim. Pragmático 
assim. A sustentabilidade do 
setor secundário passa pela 
abordagem adequada de temas 
como Conteúdo Local, política 
industrial, juros civilizados, 
investimentos e, sim, ajuste 
fi scal. Vejam: Todas as pautas 
se confundem com a susten-
tabilidade do próprio país. E 
não há um Brasil próspero com 
uma indústria fraca. Assim 
como não haverá saída da crise 
sem o potencial deste setor. É 
hora de o governo demonstrar, 
na prática, que tem a clara 
dimensão do que signifi ca a 
indústria brasileira.

(*) - Ex-governador do Rio Grande 
Sul, é presidente do Instituto 

Reformar de Estudos Políticos e 
Tributários, membro do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social 
da Presidência da República e diretor 

de Ação Política da ABIMAQ
(www.germanorigotto.com.br).

Germano Rigotto (*)

A MP que permitiu a alteração 
dos preços dos remédios em 
qualquer época do ano provoca 
discordâncias entre autoridades, 
empresas da indústria farmacêu-
tica e também entre parlamen-
tares. Entre as preocupações 
estão a alta dos preços e perda 
de equilíbrio do mercado, como 
mostrou a audiência pública 
realizada pela comissão mista 
que examina a medida.

Até a edição da MP, em 
dezembro de 2016, os preços 
dos remédios só podiam ser 
reajustados uma vez por ano. 
A decisão sobre aumentar 
ou reduzir o valor e defi nir o 
percentual de reajuste ainda 
cabe ao Conselho de Ministros 
da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos. Só 
que pelo novo marco legal, o 
preço agora pode ser defi nido 
a qualquer tempo.

Para o subprocurador geral 
da República, Oswaldo José 
Barbosa Silva, que participou 

A decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de considerar que o 
Fundo de Assistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural) está de acordo com 
a Constituição, deve impor uma dívida 
bilionária a produtores rurais, segundo 
o senador Dário Berger (PMDB-SC). Ele 
lembrou que parte considerável dos mé-
dios e pequenos agricultores deixaram 
de recolher o tributo, que chegou a ser 

declarado inconstitucional.
Em março, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) considerou constitucional o agricul-
tor recolher o Funrural com base na receita 
bruta adquirida com o comércio da sua 
produção. A preocupação maior é a de que 
o governo passe a cobrar de forma imediata 
o passivo do fundo. Para o parlamentar, 
o Senado precisa discutir com o governo 
federal  uma saída para o problema de 

forma a evitar prejuízos no setor.
“Precisamos, sim, na minha opinião, 

proteger e amparar, neste momento difícil 
que vivem os produtores rurais brasileiros, 
sobretudo os médios e pequenos, dessa 
situação dramática que acabou envolven-
do esse setor. Temos aqui, certamente, o 
dever e a obrigação de ajudar o governo 
federal a encontrar uma solução”, avaliou 
(Ag.Senado).

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
proposta que defi ne as respon-
sabilidades do poder público em 
relação às atividades desenvolvi-
das por mulheres marisqueiras. 
O texto aprovado, que segue para 
o Senado, é o do projeto da de-
putada Tia Eron (PRB-BA). Ele 
defi ne as mulheres marisquei-
ras como aquelas que extraem 
artesanalmente mariscos de 
manguezais de maneira contí-
nua, autônoma ou em regime de 
economia familiar, para sustento 
próprio ou comercialização de 
parte da produção.

Pelo texto aprovado, cabe-
rá ao poder público oferecer 
crédito às atividades desen-
volvidas pelas marisqueiras; 
garantir saúde e capacitação 
das trabalhadoras; e priorizar 

a construção de creches em 
regiões onde elas desenvolvem 
suas atividades. A proposta 
também estimula a criação de 
cooperativas ou associações de 
mulheres marisqueiras.

Relatora, a deputada So-
raya Santos (PMDB-RJ) ar-
gumentou que, em razão de 
exercerem a atividade em 
condições precárias, recebendo 
em média R$ 80 por semana, 
as marisqueiras merecem ter 
benefícios assegurados para 
melhorar suas condições de 
trabalho e de vida. “Nada vejo 
no texto do projeto que mereça 
crítica negativa desta comissão 
quanto à constitucionalidade, 
a juridicidade ou a técnica 
legislativa”, disse a deputada, 
ao recomendar a aprovação do 
texto (Ag.Câmara).

O senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL) citou uma série 
de juristas que tem manifes-
tado posições críticas à forma 
como vem sendo conduzida a 
operação Lava Jato, da Polícia 
Federal. Um dos citados por 
Renan foi Lenio Streck, que é 
membro da Academia Brasilei-
ra de Direito Constitucional. 
Para este jurista, a Lava-Jato é 
“uma performance, uma mar-
ca, como se fosse uma série de 
TV”, e busca a criação de ce-
nários junto à opinião pública 
visando o constrangimento de 
tribunais superiores, uma vez 
que estes podem reconhecer 
as irregularidades e nulidades 
nos processos.

“Presenciamos o envene-
namento da democracia pelo 
açodamento na desmoraliza-
ção de homens públicos de 
bem. Já são ‘condenados’ an-
tes mesmo da instauração de 
algum processo, uma afronta 
ao poder eleito - afi rmou o 
senador, para quem a gene-
ralização é um dos “engodos 
de cruzadas moralistas que so-
terram os direitos fundamen-
tais”. Renan também citou 
palestra dada pelo ministro 
Marco Aurélio Mello, do STF, 
no 7º Congresso Brasileiro de 
Sociedades de Advogados. 

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL).
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No último encontro da co-
missão, o relator leu seu 
voto, mas um pedido de 

vista coletivo impediu a análise 
do texto. 

A reunião foi marcada por 
divergência entre os senadores 
que queriam votar e outros 
que pediram mais tempo para 
análise. Diante da divergência, 
o presidente da CCJ, senador 
Edison Lobão (PMDB-MA) 
bateu o martelo:

“Poderia conceder [vista] por 
24 horas, por 48 horas. Mas 
concederei vista coletiva por 
cinco dias, marcando a próxima 
reunião para quarta-feira. Nós 
não admitiremos mais obstru-
ção e nenhuma outra chicana 
regimental”, afi rmou Lobão.

O voto de Requião tem como 
base os projetos do senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
e de Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), que reproduz sugestões 

MPE investiga 
fraude na cota 
de mulheres em 
Minas

O Ministério Público Eleitoral 
(MPE) investiga as candidatu-
ras de 1.734 mulheres que não 
receberam nenhum voto nas 
eleições municipais de 2016, 
ocorridas em Minas Gerais. 
Elas concorriam ao cargo de 
vereadora e sequer votaram em 
si mesmas. A suspeita dos pro-
curadores é de que as candida-
turas eram fi ctícias e buscavam 
apenas burlar o cumprimento 
da cota feminina exigida pela 
legislação. Todo partido ou 
coligação deve contar, nas 
eleições proporcionais, com o 
mínimo de 30% de candidatos 
de cada sexo. 

Se confi rmada a fraude, os 
vereadores eleitos por estas le-
gendas nas cidades onde ocor-
reram as irregularidades podem 
ter o mandato cassado.

De acordo com dados do 
TRE-MG, as 1.734 candidaturas 
femininas sem voto ocorreram 
em 540 municípios e estão 
distribuídas por 31 partidos. 
Considerando que há 35 legen-
das registradas no TSE, apenas 
quatro, seguramente, não estão 
envolvidas neste tipo de fraude: 
Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), Partido da Causa Ope-
rária (PCO), Partido Socialista 
dos Trabalhadores Unifi cado 
(PSTU) e Partido Novo.

O partido com o maior nú-
mero de ocorrências de can-
didaturas femininas sem votos 
é o PMDB, com 152 casos. Há 
mulheres que concorreram 
pela sigla em 112 cidades e 
não foram lembradas nas urnas 
por nenhum eleitor. Na lista 
das cinco legendas com mais 
ocorrências estão o PSDB, 
com 130; o PDT, com 105; o 
Democratas com 104; e o PR, 
com 98. O MPE já instaurou 890 
procedimentos de investigação 
para apurar os fatos e ajuizou 20 
ações penais contra dirigentes 
ou representantes de partidos 
políticos e coligações por falsi-
dade ideológica eleitoral. 

Conforme a legislação, os 
dirigentes são responsáveis 
pela apresentação dos pedidos 
de registro de candidatos. Se 
condenados, eles deverão pagar 
multa e cumprir uma pena de 
até 5 anos de reclusão. Também 
já foram ajuizadas 186 ações de 
impugnação do mandato e 46 
ações de investigação judicial 
eleitoral, tendo como alvos os 
candidatos eleitos pelos parti-
dos e coligações que teriam se 
benefi ciado da fraude (ABr).

Senador Roberto Requião (PMDB-PR) apresentou um substitutivo 

para os projetos  que tratam de abuso de autoridade.
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Abuso de autoridade será votado 
nesta quarta-feira pelo Senado

A Comissão de Constituição, Justiça do Senado tem reunião marcada para a próxima quarta-feira 
(26), com um único item na pauta: o substitutivo do senador Roberto Requião (PMDB-PR) para as duas 
propostas que defi nem os crimes de abuso de autoridade

agentes públicos em sentido 
amplo, incluindo militares, 
servidores públicos e pessoas 
a eles equiparadas, além de 
integrantes do Ministério Pú-
blico e dos poderes Judiciário 
e Legislativo de todas as esfe-
ras da administração pública: 
federal, estadual, distrital e 
municipal.

O substitutivo de Requião 
estabelece mais de 30 tipos 
penais, punindo, por exem-
plo, o juiz que decretar prisão 
preventiva, busca e apreensão 
de menor ou outra medida de 
privação da liberdade em des-
conformidade com a lei. Tam-
bém considera crime fotografar, 
fi lmar ou divulgar imagem de 
preso, internado, investigado, 
indiciado ou vítima em processo 
penal sem seu consentimento 
ou com autorização obtida me-
diante constrangimento ilegal 
(Ag.Senado).

entregues ao Legislativo no fi m 
de março pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, a 
partir de sugestões de procura-
dores. Requião optou por con-
siderar prejudicado um e levar 

adiante o outro, por considerar 
este último mais adequado para 
o tratamento da matéria.

O texto a ser analisado pelos 
integrantes da CCJ abrange os 
crimes de abuso cometidos por 

Renan diz que a condução da Lava 
Jato ‘fere direitos da democracia’

Sem se referir diretamente 
à Lava Jato, segundo o Renan, 
o ministro teria afi rmado que 
as delações premiadas devem 
ser “espontâneas, não caben-
do prender uma pessoa para 
fragilizá-la e assim obter a 
delação”. Mas para o senador, a 
maioria das delações no âmbito 
da Lava Jato padecem de “vício 
de origem”, por não serem es-
pontâneas. No caso da delação 
do executivo Claudio Melo, 
da Odebrecht, para Renan o 
registro em vídeo deixa clara 
a insistência do procurador em 
vincular seu nome a alguma 
irregularidade.

“Mas como não tinha nada de 

criminoso pra relatar, o executi-
vo disse ter entendido que ter-
ceiros falavam em meu nome, 
algo que jamais autorizei - disse. 
Renan ainda lembrou que para 
Marco Aurélio Mello as deten-
ções cautelares devem ser uma 
exceção, o que no entender do 
senador não é o método da Lava 
Jato, que adota como regra as 
prisões preventivas sem prazo. 
Renan também chamou de 
“aberrações jurídicas” o inqué-
rito e o pedido de instauração 
de processo criminal a que 
responde no âmbito da Lava 
Jato, informando já ter apre-
sentado sua defesa preliminar 
(Ag.Senado).

Projeto benefi cia 
catadoras de mariscos

Especialistas criticam MP e mostram 
preocupação com preços de remédios

da audiência pública, é positivo 
permitir que a variação de pre-
ços acompanhe a realidade dos 
custos do mercado doméstico 
e internacional. Mas disse que 
deve haver equilíbrio na regu-
lação do poder fi nanceiro da 
indústria farmacêutica.

“Se o Estado não tiver meca-
nismos sufi cientes para evitar o 
monopólio, o ajuste prévio de 
preços ou o exercício ilegítimo 
do direito de patente, então 
estaremos reféns da indústria 
farmacêutica em algo que é de 
segurança nacional que é saúde 
pública”, alertou.

O deputado federal Toninho 
Pinheiro (PP-MG) afi rmou o 

preço médio dos remédios no 
Brasil está bem acima do que 
deveria. Mas para o senador 
Valdir Raupp (PMDB-RO), 
no longo prazo, os preços dos 
medicamentos vêm caindo 
bastante. 

“Principalmente depois da 
introdução dos medicamentos 
genéricos, os preços despenca-
ram aqui no Brasil. Em relação 
aos EUA, Inglaterra e outros 
países, o Brasil está aplicando 
preços muito mais baixos”, 
garantiu. Depois de analisada 
pela comissão mista, a medida 
provisória será votada nos Ple-
nários da Câmara e do Senado 
(Ag.Senado).

Prejuízos de pequenos agricultores com o Funrural
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Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais     2016     2015
Lucro (Prejuízo) do Exercício (11.790) 9.428
Ajustes para Reconciliar o Lucro do Exercício com
  o Caixa Gerado Pelas Atividades Operacionais:
Depreciações e Amortizações 18.127 18.028
Participação dos Administradores - 1.048
Resultado na Venda de Bens do Imobilizado 751 602
Juros e Variação Monetária de Mútuos Ativos
  e Passivos com Partes Relacionadas 3.208 2.960
Juros e Variação Monetária sobre Financiamentos 5.941 27.539
Juros e Variação Monetária
  sobre Outros Ativos e Passivos 36.186 19.247
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos (5.743) 1.612
Aumento (Redução) nos Ativos Operacionais:
Contas a Receber (2.818) (8.029)
Adiantamentos Concedidos (2.659) 939
Estoques 1.519 (9.936)
Tributos a Recuperar 10.044 2.310
Depósitos Judiciais 388 (501)
Outros Ativos Operacionais (37.694) (23.609)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:
Fornecedores (3.629) 1.078
Salários, Comissões e Encargos Sociais (932) 4.534
Tributos a Recolher 608 (6.779)
Tributos e Encargos Sociais Parcelados (6.826) 8.167
Provisão para Contingências 8.790 4.787
REFIS (19.828) (17.558)
Outros Passivos Operacionais    3.715    8.959
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (2.642) 44.826
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Adições aos Intangíveis (457) (179)
Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado   (7.270) (18.415)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento (7.727) (18.594)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Líquido de Empréstimos e
  Financiamentos Obtidos e Liquidados (2.953) (21.281)
Mútuos com Partes Relacionadas      (875)    7.364
Caixa Líquido Gerado pelas
  Atividades de Financiamento (3.828) (13.917)
Aumento Líquido de Caixa
  e Equivalentes no Exercício (14.197) 12.315
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício 22.837 10.522
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício 8.640 22.837

Ativo Nota
Circulante Explicativa      2016      2015
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 8.640 22.837
Contas a Receber de Clientes 4 191.362 185.083
Estoques 5 106.682 108.201
Tributos a Recuperar 6 30.538 37.515
Outros Créditos     5.722   10.411

Total do Ativo Circulante  342.944  364.047
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Tributos a Recuperar 6 7.862 10.929
Tributos Diferidos 6 10.992 5.249
Valores a Receber 7   96.276   51.623
Total do Realizável a Longo Prazo  115.130   67.801
Imobilizado 8 154.208 165.508
Intangível 9        805        655

Total do Ativo não Circulante  270.143  233.964
Total do Ativo 613.087 598.011

Passivo e Patrimonio Líquido Nota
Circulante Explicativa      2016      2015
Fornecedores 10 47.314 44.659
Empréstimos e Financiamentos 11 77.427 74.222
Salários, Provisões e Encargos Sociais 24.114 24.166
Dividendos e Participações 10.893 10.893
Tributos a Recolher 13 7.809 7.223
Financiamentos de Tributos 12 27.933 25.101
Contas a Pagar e Outros Passivos 14   13.385   14.559

Total do Passivo Circulante  208.875  200.823
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos 11 32.649 32.786
Tributos a Recolher 13 – 6
Financiamentos de Tributos 12 268.784 266.402
Provisão para Contingências 15 34.618 26.102
Empresas Ligadas 21 53.786 51.452
Pessoas Ligadas     9.755     4.030

Total do Passivo não Circulante  399.592  380.778
Patrimônio Líquido
Capital Social 16 70.001 70.001
Prejuízo Acumulado  (65.381)  (53.591)

Total do Patrimônio Líquido     4.620   16.410
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 613.087 598.011

Nota
Explicativa      2016      2015

Receita Líquida de Vendas 17 725.901 726.612
Custo dos Produtos Vendidos (534.022) (502.953)
Lucro Bruto  191.879  223.659
Despesas Operacionais
Vendas (96.749) (91.936)
Gerais e Administrativas (66.046) (64.418)
Outras Despesas Operacionais, Líquidas        233    (1.154)

(162.562) (157.508)
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro 29.317 66.151
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras 18 7.045 7.465
Despesas Financeiras 18 (55.979) (59.367)
Variação Cambial, Líquida 18     2.084        416

(46.850) (51.486)
Lucro (Prejuízo) Antes do IRPJ e da CSLL (17.533) 14.665
Imposto de Renda e Contribuição Social     5.743    (5.237)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (11.790) 9.428
Resultado por Lote de Mil Ações - em R$ (168,43) 134,68

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

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Em milhares de reais - R$)

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

TROMBINI EMBALAGENS S/ATROMBINI EMBALAGENS S/ATROMBINI EMBALAGENS S/ATROMBINI EMBALAGENS S/ATROMBINI EMBALAGENS S/A
CNPJ/MF  11.252.642/0001-02
Relatório da Administração

medidas voltadas ao retorno dos valores à Sociedade mediante tratativas
com a adquirente das participações societárias, com firme estimativa de
sucesso. Evento subsequente: em 21/02/2017 a sociedade recebeu par-
te do valor em negociação (R$ 5.924).
8. Imobilizado: O imobilizado é composto de:       2016       2015
Edificações 29.567 19.673
Instalações 4.711 4.532
Máquinas e Equipamentos 166.419 163.077
Equipamentos de Informática 2.799 2.095
Florestas Próprias 31.970 29.134
Móveis e Utensílios 1.097 1.094
Veículos 294 436
Outros 841 826
Imobilizado em Andamento 2.317 12.629
Depreciação/ Exaustão Acumulada   (85.807)   (67.988)
Imobilizado Líquido   154.208   165.508
A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

      2016       2015
Saldo inicial em 31/12/2015 165.508 164.999
Adições:
Edificações 2 2.399
Instalações 8 232
Máquinas e Equipamentos 685 6.866
Equipamentos de Informática 164 114
Móveis e Utensílios 5 53
Florestas Próprias 2.836 3.086
Outros 76 127
Imobilizado em Andamento      3.824      5.591

Totais de Adições 7.600 18.468
Baixas:
Máquinas e Equipamentos (459) (262)
Equipamentos de Informática (27) (14)
Veículos (203) (3)
Outros         (62)        (323)

Totais de Baixas (751) (602)
Transferências: (330) (54)
(-) Depreciações/Exaustões (17.819) (17.303)
Saldo no Final do Exercício   154.208   165.508
As adições contemplam aquisições de novas máquinas industriais e outras
imobilizações inerentes ao aprimoramento e modernização do parque fabril
das unidades operacionais. Não foram identificados indicadores de possível
redução do valor recuperável dos ativos da Sociedade (impairment).
9. Intangível: O intangível é composto de:       2016       2015
Direito de Uso de Software 8.882 8.424
Marcas e Patentes 9 9
Amortização Acumulada     (8.086)     (7.778)
Intangível Líquido         805         655
10. Fornecedores: A composição dos fornecedores é:

      2016       2015
Nacionais 45.394 43.628
Estrangeiros      1.920      1.031

   47.314    44.659
11. Empréstimos e Financiamentos: As obrigações por financiamentos e
empréstimos são resumidas como segue:
Linha de Crédito                     Encargos       2016       2015
Moeda Nacional
Capital de Giro - Banrisul CDI + 6,17% 10.909 13.424
Capital de Giro - Bradesco CDI + 5,2954% 11.080 11.121
Capital de Giro - Santander CDI + 6,10% 11.958 19.112
Capital de Giro - CCB Brasil CDI + 7,44% 4.872 3.482
Capital de Giro - Paraná Banco CDI + 7,44% 2.275 7.109
Capital de Giro - Safra CDI + 8,085% 12.897 –
Finep TJLP + 7% a.a 2.203 4.237
Leasing 1,40% A.M            7          20

56.201 58.505
Moeda Estrangeira
PPE - Santander VC + CDI + 3,44% a.a 10.161 –
Export Development
  Canada VC + Libor + 5,25% a.a.    22.077    26.459

32.238 26.459
ACC (Santander, Banrisul e CCB) VC + 4,90%    21.637    22.044
Totais   110.076   107.008
Detalhamento dos vencimentos a longo prazo:
Ano    Saldos
2018 25.225
2019      7.424
Total    32.649
As obrigações são garantidas pelos respectivos bens objetos dos financia-
mentos, hipotecas, por avais dos administradores ou empresas ligadas, ou
pelos bens móveis em operação.
12. Financiamentos de Tributos: Em 2014 a Sociedade aderiu ao Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS, estabelecido pela Lei nº. 12.996/2014, con-
solidando os Tributos Federais a recolher, parcelados e em discussão.
Natureza Encargos       2016       2015
ICMS FCA 16.063 18.027
IPI Selic 6.787 7.968
PIS Selic 531 624
COFINS Selic 2.437 2.861
Contib. Previdenciária Selic 1.202 1.411
REFIS Selic   269.697   260.612
Total 296.717 291.503
Passivo Circulante 27.933 25.101
Passivo não Circulante 268.784 266.402
Detalhamento dos vencimentos a longo prazo:
Ano    Saldos
2018 27.933
2019 27.933
2020 23.614
Após 2020   189.304
Total   268.784
13. Tributos a Recolher: O saldo de Tributos a Recolher está demonstrado
como segue:
Natureza       2016       2015
PIS e COFINS 877 424
IPI 2.062 1.447
ICMS 2.815 390
IRPJ – 2.629
CSLL – 996
Outros      2.055      1.343
Totais 7.809 7.229
Passivo Circulante 7.809 7.223
Passivo não Circulante – 6
14. Contas a Pagar e Outros Passivos: O saldo de contas a pagar e outros
passivos está demonstrado como segue:
Natureza       2016       2015
Energia Elétrica 6.879 8.594
Fretes 1.628 793
Comissões a Pagar 3.771 4.317
Outras      1.107         855
Totais    13.385    14.559
15. Provisão para Contingências: Baseada na opinião de seus assessores
jurídicos, a Sociedade constituiu provisão para contingências em montantes

considerados suficientes para cobrir eventuais perdas que possam advir do
desfecho de processos cíveis, trabalhistas, tributárias e previdenciários em
andamento, para aqueles casos em que o risco de perda foi considerado
provável, como segue:
                                                    Movimentação do Exercício

Saldo Anterior Adições Baixas Atualização    2016
Trabalhistas 3.149 – – – 3.149
Tributárias             23.788 8.552 – – 32.340
(-) Depósitos
  Judiciais                (835) (194) 432 (274)     (871)
Totais            26.102 34.618
Contingências possíveis: A Sociedade adota procedimentos tributários para
aproveitamento de créditos na apuração de tributos que estão sendo discu-
tidos administrativa e judicialmente, não havendo trânsito em julgado quanto
à sua admissibilidade. A Sociedade, com base na opinião de seus advoga-
dos, considera que um resultado desfavorável é possível. A provisão para
contingência tributária acima detalhada contempla parte dos valores origi-
nais envolvidos. Há também outros processos ou autuações fiscais que
ocorreram no curso normal dos negócios, inclusive decorrentes de altera-
ções societárias ocorridas no passado. A Sociedade, com base na opinião
de seus advogados, considera que um resultado desfavorável é possível.
Estas contingências não foram provisionadas e estão distribuídas na área
cível e tributária. 16. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2016, o capital
social integralizado está representado por 70.001.000 ações ordinárias no-
minativas sem valor nominal, equivalentes a R$ 70.001 mil.
17. Composição da Receita Bruta       2016       2015
Receita Bruta de Vendas 915.545 901.470
Impostos Incidentes Sobre Vendas (182.906) (168.665)
Devoluções e Abatimentos     (6.738)     (6.193)
Receita Operacional Líquida   725.901   726.612
18. Resultado Financeiro: Os resultados financeiros eram compostos como
segue:

      2016       2015
Juros Empréstimos Empresas Ligadas 1.856 1.594
Juros Auferidos 2.663 4.752
Demais Receitas Financeiras      2.526      1.119

Totais das Receitas Financeiras 7.045 7.465
Juros Empréstimos Empresas Ligadas (5.064) (4.554)
Juros sobre Financiamentos (11.810) (10.792)
Juros sobre Tributos e Encargos (31.868) (36.179)
IOF sobre Financiamentos (944) (289)
Gastos Bancários (1.807) (1.633)
Demais Despesas Financeiras     (4.486)     (5.920)

Totais das Despesas Financeiras (55.979) (59.367)
Variações Cambiais, Líquidas      2.084        416
Totais Resultados Financeiros   (46.850)   (51.486)
19. Instrumentos Financeiros: As operações que envolvem instrumentos
financeiros ativos e passivos, conforme abaixo, estão registradas contabil-
mente pelos valores compatíveis com as atuais taxas de mercado para as
operações de prazos e riscos similares. Os principais instrumentos financei-
ros, na data do balanço, são os seguintes: Caixa e equivalente de caixa: Os
valores contábeis desses instrumentos financeiros são representados por
numerários em caixa, bancos e aplicações financeiras com liquidez imediata
e sem perda de valor. Contas a receber e contas a pagar: Os montantes
divulgados no balanço patrimonial em contas a receber e contas a pagar,
aproximam-se de seus valores de mercado, considerando as provisões
constituídas e o seu vencimento a curto prazo. Empréstimos e financia-
mentos: Os valores foram determinados utilizando-se as taxas de juros fixa-
das junto aos credores, com taxas similares as praticadas pelo mercado,
considerando as condições e a natureza dessas operações. Concentração
de riscos de crédito: As vendas financiadas da Sociedade são administra-
das através de rigoroso programa de qualificação e concessão de crédito.
Os créditos de liquidação duvidosa estão adequadamente cobertos por pro-
visão para fazer face às eventuais perdas na sua realização. As contas a
receber são pulverizadas e não há concentração de crédito significativa.
Risco de taxa de câmbio: A Administração da Sociedade monitora as oscila-
ções de mercado da taxa de câmbio sobre a posição patrimonial. A Sociedade
não mantém ou contrata operações com derivativos financeiros para proteção
das transações que envolvem câmbio ou com propósitos especulativos.
Ativo Circulante     2016     2015
Contas a Receber de Clientes (Nota Explicativa nº 4) 17.501 17.105
Adiantamento a Fornecedores 14 9
Passivo Circulante
Fornecedores (Nota Explicativa nº 10) 589 264
Empréstimos e Financiamentos (Nota Explicativa nº 11) 10.768 6.921
Passivo não Circulante
Empréstimos e Financiamentos (Nota Explicativa nº 11)    3.961    5.500
Posição Ativa (Passiva), Líquida    2.197    4.429
20. Seguros: A política adotada pela Sociedade é a de manter cobertura de
seguros corporativa do imobilizado, estoque e lucros cessantes para todas
as empresas do Grupo em face dos riscos envolvidos. O valor segurado dos
bens compreende o montante de R$ 248.038 mil em 2016.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Expressas em milhares

de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: A Sociedade atua em cinco unidades operacionais
localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
produzindo e comercializando os seguintes produtos: - Embalagens de papel
e papelão ondulado; - Celulose e aparas de papel; - Papel reciclado e virgem;
A atividade operacional é desenvolvida com ativos próprios e com ativos
arrendados da empresa associada Sulina Embalagens Ltda.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Con-
tábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, tributária e demais instrumentos legais aplicáveis, que incluem as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que regula-
mentou as disposições do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As
seguintes principais práticas contábeis foram observadas na preparação
das demonstrações contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa - represen-
tado por numerários em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras
de liquidez imediata sem perda de valor. As aplicações financeiras são ava-
liadas como disponível para venda. Os títulos e valores mobiliários adquiri-
dos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados são con-
tabilizados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos no
período, e ajustados ao valor de mercado, quando aplicável e, estão classi-
ficados no ativo circulante. Os rendimentos, as valorizações e as desvalori-
zações sobre esses títulos e valores mobiliários são reconhecidos no resul-
tado. b) Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa
- as contas a receber são registradas e mantidas nas demonstrações contá-
beis pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provi-
são para créditos de liquidação duvidosa é constituída por meio de análise
individual dos créditos em atraso. A provisão constituída é considerada su-
ficiente pela Administração para cobrir prováveis perdas na realização das
contas a receber. c) Estoques - estão avaliados ao custo médio de aquisição
ou produção, que não excedem o valor de mercado ou de realização. d)
Imobilizado - está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção. A
sociedade optou por não efetuar ajustes correspondentes ao valor justo dos
bens no exercício de 2016 por entender irrelevantes os efeitos dos possí-
veis ajustes advindos. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas
consideradas razoáveis para refletir o desgaste dos bens em operação. e)
Intangível - está demonstrado ao custo de aquisição e formação, deduzido
da amortização. As amortizações são calculadas pelo método linear com
base no prazo em que os respectivos benefícios econômicos futuros serão
consumidos pela Sociedade. f) Ativos e passivos vinculados a moeda es-
trangeira ou sujeitos a atualização monetária - são convertidos ou atuali-
zados com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas dos balanços e em
índices oficiais de atualização monetária. g) Passivo circulante e não
circulante - demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetá-
rias ou cambiais incorridos até a data dos balanços. h) Contingências - os
passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis
quando, com base na opinião de assessores jurídicos e da Administração,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administra-
tiva, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações
e quando os montantes envolvidos forem passíveis de mensuração. i) Im-
posto de renda e contribuição social - São apurados com base no lucro real
determinado de acordo com a legislação tributária em vigor. j) Uso de estima-
tivas - As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e
subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens sig-
nificativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil do
ativo imobilizado e intangível, provisão para crédito de liquidação duvidosa e
provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade revisa as estima-
tivas e premissas, no mínimo, anualmente. k) Ajustes a valor presente de
direitos e obrigações - Os direitos e obrigações de curto prazo, exceto
empréstimos mantidos com instituições financeiras, são efetuados a prazo
médio inferior a 90 dias, sendo irrelevante o efeito de eventual ajuste a valor
presente em tais valores, que, portanto, não foi efetuado.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa       2016       2015
Caixa 47 38
Bancos - Conta Corrente 4.487 6.675
Aplicações Financeiras      4.106    16.124
Totais      8.640    22.837
O saldo de aplicações financeiras é composto por títulos de CDB Bancos
Bradesco e Safra e títulos de capitalização Bancos Bradesco e Banrisul.
4. Contas a Receber de Clientes: A composição das contas a receber de
clientes é:

      2016       2015
Mercado Interno 148.793 128.415
Mercado Externo    57.026    66.782
Totais 205.819 195.197
(-) Perdas no Recebimento de Créditos   (14.457)   (10.114)
Totais   191.362   185.083
As contas a receber de clientes têm a seguinte composição por idade de
vencimento:

      2016       2015
A Vencer 152.788 150.864
Vencidos até 30 dias 14.254 16.078
Vencidos de 31 até 60 dias 4.675 5.993
Vencidos de 61 até 90 dias 2.997 556
Vencidos Acima de 91 dias    31.105    21.706
Total   205.819   195.197
5. Estoques: São representados por:       2016       2015
Produtos Acabados 21.407 27.371
Matérias-Primas 22.278 21.119
Peças de Reposição 49.539 46.108
Materiais Secundários 5.978 6.010
Almoxarifado - Outros      7.480      7.593
Totais   106.682   108.201
A Sociedade vem adotando medidas de identificação para eventual aliena-
ção ou ajuste de itens de estoque de Peças de Reposição com pouca utili-
zação no processo operacional.
6. Tributos a Recuperar: O saldo de tributos a recuperar está demonstrado
como segue:       2016       2015
ICMS 3.202 8.406
PIS e COFINS 12.762 14.403
IRPJ/CSLL Diferidos 10.992 5.249
IPI 16.502 16.502
Outros      5.934      9.133
Totais 49.392 53.693
Ativo Circulante 30.538 37.515
Ativo não Circulante 18.854 16.178
O IRPJ e a CSLL diferidos possuem expectativa de realização vinculada à
geração de lucros tributáveis futuros. Os saldos de IPI, PIS e COFINS a
recuperar tem principal origem em possíveis créditos futuros que estão sen-
do discutidos judicialmente.
7. Valores a Receber: Referem-se principalmente a valores a receber por
conta de bloqueios judiciais originados em execuções fiscais de tributos
em participações societárias alienadas em 2010 pela Controladora
(R$ 630), bem como antecipações para pagamento de parcelas dos tribu-
tos que foram incluídos no REFIS (R$ 95.587) pela detentora das participa-
ções no passado alienadas. A Sociedade entende que há fatores contro-
versos na origem dos tributos parcelados. Encontram-se em andamento

Senhores Acionistas: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V. Sas. o relatório das atividades, as
demonstrações contábeis e o relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

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

Reserva para
Capital Retenção Prejuízo
 Social      de Lucros Acumulado    Totais

Saldos em 31/12/2014 70.001 – (60.780) 9.221
Lucro Líquido do Exercício – – 9.428 9.428
Destinação do Lucro
  Líquido do Exercício
Reserva Legal – 471 (471) –
Dividendos Propostos – – (2.239) (2.239)

Absorção do Prejuízo
  Pelas Reservas         –              (471)           471          –
Saldos em 31/12/2015 70.001 – (53.591) 16.410
Prejuízo do Exercício         –                  –      (11.790) (11.790)
Saldos em 31/12/2016 70.001 – (65.381) 4.620

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis

À Trombini Embalagens S/A. At. Diretoria. Opinião sobre as demonstrações
contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis da Trombini Embala-
gens S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findado naquela
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira da Trombini Embalagens S/A em 31 de dezem-
bro de 2016, o desempenho de suas operações para o exercício findado
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. So-
mos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropri-
ada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis: A administração da Sociedade é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-

dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacida-
de de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria
realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da companhia. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da socieda-
de. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em
continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 31 de Março de 2017.
Odirlei Acir Tedesco

Contador
CRC-PR 27.910/O-0 “S” SP

AXCEL
Auditores Independentes S/S.
CRC-PR 005261/O-2 “S” SP

Diretoria:           • Italo Fernando Trombini Filho -  Diretor Industrial             • Ricardo Lacombe Trombini - Diretor Comercial             • Paulo Adalberto Putrique - Contador CRC 1PR 031077/O-7 'S' SP - CPF: 457.086.229-20

21. Saldos e Transações com Partes Relacionadas: Em 31 de dezembro, a posição junto às empresas do Grupo, está demonstrada como segue:
Empréstimos de Empréstimos de Receitas (Despesas)

               Mútuo Ativo            Mútuo Passivo    Custo Arrendamento                  Financeiras
     2016      2015      2016      2015      2016      2015      2016      2015

Trosa S/A Administração e Participação 38.021 33.927 5.471 5.471 – – 1.856 1.594
Sulina Embalagens Ltda 100.582 91.923 161.843 141.924 15.646 16.476 (3.375) (2.667)
GSM Administração e Participação S/A    15.712     9.175   40.787   39.082           –           –    (1.689)    (1.887)
Totais 154.315 135.025 208.101 186.477 15.646 16.476 (3.208) (2.960)
Saldo           –           –   53.786   51.452   15.646   16.476    (3.208)    (2.960)
Os saldos de mútuo são corrigidos à base de 0,5% ao mês. Os preços e as condições comerciais praticados nas operações acima e nos contratos de
aluguéis são acordados entre as partes relacionadas.

Certifi cação 
de assento 

de carro para 
crianças

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara 
aprovou, em caráter con-
clusivo, proposta que torna 
obrigatória a certificação 
dos assentos especiais (as 
cadeirinhas) usados em 
veículos para o transporte 
de crianças de até dez anos. 
Foi aprovado o projeto do de-
putado Sóstenes Cavalcante 
(DEM-RJ), em cujo texto a 
certifi cação deverá se basear 
em testes de impacto frontal 
e lateral realizados pelo In-
metro ou por certifi cadora 
equivalente. 

Além disso, a realização 
dos testes deverá ser regula-
mentada pelo Contran, que, 
em 2008, passou a exigir a 
utilização de dispositivos de 
retenção para o transporte 
de crianças em veículos. 
Hoje, uma portaria do Inme-
tro já exige a certifi cação das 
cadeirinhas de criança. 

Em parecer favorável, a 
deputada Soraya Santos 
(PMDB-RJ) observou que as 
alterações previstas respei-
tam a Constituição e estão 
em conformidade com a ju-
ridicidade e com as regras de 
técnica legislativa vigentes. 
O texto, que altera o Código 
de Trânsito Brasileiro e se-
gue para análise do Senado 
(Ag.Câmara).

Senador pede 
ajuda para 
salvar UERJ

O senador Romário (PSB-
RJ) pediu socorro ao governo 
federal e ao governador do 
estado, Luiz Fernando Pe-
zão, em nome da Universida-
de Estadual do Rio de Janeiro 
(Uerj), que vem enfrentando 
verdadeiro desmonte, sem 
recursos orçamentários, e 
levando consigo décadas de 
pesquisas.

Os salários dos professo-
res estão atrasados desde 
março, o 13º salário de 2016 
dos funcionários não foi 
pago, obrigando-os a vender 
patrimônio ou se endividar 
com empréstimos. Os estu-
dantes carentes estão sem 
receber bolsa-permanência, 
colocando em risco os estu-
dos e a vaga na instituição, 
e nem mesmo o bandejão, 
restaurante com preços 
subsidiados que serve a 
funcionários e alunos, está 
funcionando.

“Isso não pode acontecer. 
Eu faço um apelo ao gover-
nador Luiz Fernando Pezão e 
ao governo federal para que, 
juntos, encontrem uma solu-
ção para que a UERJ retome 
a normalidade. Entendo que 
o Rio de Janeiro todo está em 
crise, mas peço aos políticos 
e gestores que encontrem 
uma solução, ainda que 
temporária”, afi rmou (Ag.
Senado).

Senador Romário (PSB-RJ).

Edilson Rodrigues/Ag.Senado
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LRF
MATERIAL

COMPETENCIA
DAACANV

MODALIDADE
SALINAOS
UATCASA
BARROCOQ
JMFALOU

AQUARTELADA
NVECOIT

ETERHBOI
DILATADOC

VMODESTA
ROMANOSUS

Revidar; 
desagravar

É evitado
pelo claus-

trófobo

(?) esco-
lar, despe-
sa de início

de ano

Pelicano,
pato e

cegonha
(Zool.)

Alçada;
atribuição
(p. ext.)

Natália 
do Valle,

atriz
carioca

Categoria
na prática

de um
esporte

Para mais
adiante

Solução
como o

soro
fisiológico

Sentimento
entre Mon-
téquios e
Capuletos 

Antissép-
tico de
cheiro
forte

Conjunto
de galhos 
de uma
planta

(?)-Bum-
bá, festa
de Parin-
tins (AM)

Segunda
pessoa do
discurso

Simples;
humilde
(fem.)

Sistema
de saúde

criado 
em 1988

Repetição
de sons

Tonelada,
em inglês

Alargado
O império
de Nero
(Ant.)

Metal de reatores 
nucleares (símbolo)

Que causa impressão
agradável

“Assim (?) Zaratustra”,
livro de Nietzsche
Thomas Edison:

inventou o fonógrafo

Encanto
pessoal

Chefe, em
inglês

Item imo-
biliário

Formação
óssea

Mau chei-
ro (bras.)
(?) Gore,
político

FalecidaSímbolo do programa 
“Luz para Todos” (BR)
Forma de conjugação 
de “houvesse” (Gram.)

Cidade na ilha de Ro-
des, com casas e praias bran-
cas, além do sítio arqueológico

da Acrópole (Grécia)

Recolhida 
em espaço

militar

Estilo ar-
quitetônico
das cidades
históricas
mineiras

3/ton. 4/boss. 6/lindos. 8/retaliar. 11/aquartelada. 14/modo subjuntivo

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

Esta segunda é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua transita plena em Áries neste começo de semana dá coragem 

para enfrentar situações diante das quais, normalmente, somos receosos. Emoções que estavam contidas serão 

expressas, liberadas e tudo retorna ao seu curso normal. Uma certa necessidade de apurar as coisas, de tomar 

providências adiadas e mesmo de urgência, orientará as pessoas. Impaciência diante de situações adiadas, não 

resolvidas ou atrasadas e diante da nossa própria coragem em enfrentá-las.
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Precisa valorizar o que já conquistou, 
evitando dar pouco valor ao que já 
tem em mãos. Evite a forte tendência 
à preguiça e ao desleixo. Com a Lua 
em Áries há certa necessidade de 
apurar as coisas, de tomar providên-
cias adiadas e mesmo de urgência 
89/589 – Vermelho.

O Sol em seu signo aumenta a energia 
e disposição para agir, desde que o 
faça com disciplina e cuidado. Há 
intensa busca por afi rmação do status 
e da posição social. Os resultados há 
muito esperados chegarão próximo 
ao seu aniversário, aguarde a data 
e comemore o seu novo ano astral. 
67/367 – Verde.

Precisa aumentar a dedicação e 
o esforço pessoal em suas ações. 
Organizem melhor o cotidiano ou 
planejem aquela viagem. Em breve 
terá satisfação de um desejo há 
muito tempo acalentado, saiba 
esperar. A afobação e a falta de 
disciplina provocam prejuízos. 
68/468 – Amarelo.

Grande atividade social e bons 
negócios em andamento irão trazer 
satisfação e equilíbrio. Faça ape-
nas aquilo que for objetivo e bem 
pensado para não se arrepender 
depois. Se surgir algum imprevisto 
será passageiro, mas tenha cuidado 
com tudo que lhe diga respeito. 
81/881 – Branco.

Sabendo agir irá melhorar sua carrei-
ra profi ssional, mas é preciso critério 
e bom senso ao agir. A responsabi-
lidade social e a conquista da ação 
são elementos positivos.  É tempo de 
alargar os horizontes, olhar adiante e 
preparar o futuro que pode ser muito 
melhor. 56/356 – Amarelo.

Mantenha a calma ao tentar resolver 
negócios de dinheiro, já que o dia 
pode trazer prejuízos. É hora da 
reserva e da cautela nas ações. Será 
necessário agir com muita cautela, 
pois podem surgir imprevistos em 
todos os setores de sua vida nesta 
semana. 89/289 – Verde.

Com o Sol em Touro, na casa sete, 
você pode firmar importantes 
alianças, parcerias e sociedades. 
Aproxime-se de pessoas objetivas, 
que lhe ajudem com conselhos 
úteis. Ótimo dia para a vida social 
e o contato familiar. Deve entrar 
em ação e obterá boas soluções. 
67/167 – Verde.

Pela manhã um bom período para 
pegar assunto de dinheiro. Viajar 
a lazer é sucesso garantido. Dedi-
que a atenção a algo que renderá 
benefícios se for feito com gosto 
e dedicação. Os planos devem ser 
seguidos, sem alterações de última 
hora e de forma fi rme e defi nitiva. 
40/540 – Azul.

Mais ação ao retomar suas atividades 
com maior força e dedicação. A Lua 
em Áries agiliza e dá vontade de agir 
imediatamente e cuidar dos detalhes 
práticos e aumentar os vínculos. Se 
precisar, até mesmo improvise em 
alguma coisa, para os planos se con-
cretizarem. 28/528 – Amarelo.

Devem melhorar suas condições 
de vida, mas não deve gastar mais 
dinheiro do que ganha. Na parte 
emocional, analise friamente a situa-
ção, corte excessos. Aproxime-se de 
pessoas objetivas, que lhe ajudem 
com conselhos úteis. Na relação fa-
miliar haverá harmonia e conciliação. 
46/746 – Azul.

A Lua minguante aconselha a ter-
minar tudo que fi cou pendente no 
feriadão. Os impedimentos come-
çam a se dissipar gradativamente 
com o Sol em Touro, mas é preciso 
critério e bom senso em suas ações. 
O dia não é bom para especular, 
pode perder ao tentar ganhar mais. 
57/757 – Branco.

Pessoa afastada irá se aproximar 
mais uma vez trazendo harmonia 
e satisfação. Mantenha-se atento 
para captar ideias que trarão novos 
rumos à sua vida. Em breve terá 
o que deseja desde que continue 
acreditando que é possível nesta 
segunda. 93/393 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 24 de Abril de 2017. Dia de São Fidélis de Sigmaringa, 
Santa Maria Eufrásia, São Honório e Dia do Anjo Menadel, cuja virtude é 
a alegria. Dia Internacional do Jovem Trabalhador, Dia do Agente 

de Viagens, e Dia do Boi. Hoje aniversaria o senador e ex-presidente 
José Sarney que faz 87 anos, o comediante Agildo Ribeiro que nasceu 
em 1932, a atriz e bailarina Shirley MacLaine que nasceu em 1934 e a 
atriz e cantora Bárbara Streisand que completa 75 anos. 

O nativo do dia O nativo de Touro deste dia e grau é uma 
pessoa determinada e com espírito indepen-

dente amante da natureza, das artes e da beleza. Usa o charme para 
divertir as pessoas. Possui habilidade para tomar decisões com rapidez 
e a intuição pode ajudá-lo a enfrentar desafi os. Têm boa visão crítica, 
mas ofendem-se com facilidade e tende a ser perfeccionista. No amor, 
deve lembrar-se de que o essencial está muitas vezes oculto aos sentidos 
puramente físicos. No lado negativo terá que superar a tendência a ser 
impaciente e exigente e confi ar mais, não fi car tanto na defensiva.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, 
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no 
joga. Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres, 
sonhar com bolsa é aviso de felicidade no amor e 
que seus desejos se tornarão realidade. Números de 
sorte:  20, 29, 32, 45 e 68

Simpatias que funcionam S i m p a t i a 

p o d e r o s a 

para ter sorte no amor: Vênus é conhecido como o 
planeta que protege os apaixonados. Para que ele lhe 
traga sempre sorte no amor, você terá de preparar o 
seu patuá num domingo, quando o sol estiver se pondo. 
Consiga 1 pedacinho de fi o de cobre e faça dele um anel. 
Coloque esse anel em 1 saquinho de veludo vermelho 
e feche com linha também vermelha. Leve este patuá 
sempre com você, na sua carteira ou na bolsa.
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Musical
A Fraternal Companhia de Arte e Malas-Artes apresenta o espetáculo 

épico-musical inédito Nosotros. Com direção de Ednaldo Freire, drama-
turgia de Alex Moletta, a peça traz no elenco os atores Aiman Hammoud, 
Mirtes Nogueira, Carlos Mira, Maria Siqueira, Giovana Arruda, Harley 
Nóbrega e Ian Noppeney. A partir de uma série de entrevistas com 
imigrantes de diversas nacionalidades, residentes em São Paulo, e de 
pesquisas sobre o universo mitológico da cultura andina e brasileira, 
a Fraternal criou a saga do personagem Juanito, um imigrante que sai 
de seu local de origem em busca de uma vida melhor para si e para sua 
família. Uma trupe de saltimbancos canta e dança a terra de Nosostros, 
liderada por Ekeko, Deus andino da prosperidade. Junto com Aracy, 
uma andarilha indígena brasileira, Ekeko narra a trajetória de Juanito, 
um imigrante andino em busca da Terra Sem Mal.

Serviço: Parque da Vila Guilherme-Trote, Av. Nadir Dias de Figueiredo, Vila Maria, tel. 
2905-0165. Sábados e domingos às 15h. Entrada franca. 30/04.

Ivan Lins

O cantor, compositor e pia-
nista Ivan Lins apresenta o 
show Duo, dia 25. Em formato 
intimista, Ivan divide o palco 
com o pianista Marco Brito. O 
show conta concanções que 
são sucessos do grande públi-
co e também algumas faixas do 
CD América Brasil,lançado em 
2015. No repertório, clássicos 
como Madalena (lançada por 
Elis Regina), Abre Alas, So-
mos Todos Iguais Essa Noite, 
Começar de Novo, Dinorah, 
Dinorah, Bandeira do Divino, 
Bilhete, Desesperar, Jamais, 
Vitoriosa, Lembra de Mim, 
Depende de Nós, Novo Tempo, 
Meu País, entre outras.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Terça (25) às 21h. Ingressos: 
R$ 180 e R$ 130.

Novidades
Luiza Possi apresenta um repertório 

cheio de sucessos que marcaram sua 
carreira e que construíram a nova 
roupagem que a cantora e compositora 
traz atualmente. No show, não faltará 
“Tudo Certo” e “Paisagem”, do álbum 
“Bons Ventos Sempre Chegam” (2009), 

“Me Faz Bem”, de “A Vida é Mesmo 
Agora” (2009), “Tempo em Movimen-
to” e “Dois Perdidos”, do disco “Sobre 
Amor e o Tempo” (2013), trazendo a 
linearidade da carreira, até chegar aos 
hits do “LP”, seu disco mais recente, 
lançado ano passado. Entre elas “Insi-
ght”, “Me Beija” e “Sigo”, canção de sua 
autoria em parceria com os produtores 

Rodrigo Gorky e Arthur Gomes.Luiza 
é acompanhada pelo quinteto Ramon 
Montagner (bateria), Bruno Coppini 
(baixo), Ivan Teixeira (teclado), Will 
Bone (sax e violão) e Zeca Loureiro 
(guitarra).

Serviço: Teatro Bradesco, R. Palestra Itália, nº 500. Terça 
(25), às 20h30. Ingressos: De R$ 40 a R$ 160.

Humor
 “Trocando as Calcinhas” 

é um espetáculo que conta a 
estória de Lara e Larissa Kelly, 
duas irmãs completamente 
diferentes que dividem um 
apartamento em São Paulo. 
Após terem uma grande briga, 
maior do que todas as outras 
que já tiveram, vão dormir 
brigadas e acordam tendo que 
descobrir como viver na pele 
uma da outra é mais difícil do 
que imaginam. Essa trama 
vem para mostrar que não é 
tão fácil se colocar no lugar do 
outro e que as aparências en-
ganam, muito. Com Carolyne 
Nonato, Mabel Lopes, Lukkas 
Martins e Matheus Cirilo.

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

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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Três amigos se reúnem para falar 
de suas aventuras e desventuras 
amorosas, sexuais e eróticas

Atriz convidada, Sabrina Korgut completa 
o elenco vivendo sete mulheres que tran-
sitam pelas vidas de Fernando, Honório 

e Mattar. “E Aí, Comeu?” parte da premissa de 
que toda mulher tem curiosidade de saber o 
que os homens estão falando quando estão em 
grupo, com isso a peça pretende satisfazer esta 
curiosidade feminina e despertar o entendimento 
do novo papel do homem perante a mulher na 
sociedade contemporânea. Uma comédia dinâ-
mica e séria que apresenta os muitos tipos de 
homens e mulheres e tudo o que pensam sobre 

o sexo oposto. Na história, após ser deixado pela 
mulher, o romântico Fernando fi ca desolado e 
estimulado pelos amigos de infância passa a 
sair com outras para esquecer a ex. Honório e 
Mattar também têm seus questionamentos. Um 
é jornalista e machão a moda antiga, casado, sus-
peita que a mulher o trai. O outro é um escritor 
que não quer compromisso, se relaciona com 
prostitutas e mulheres comprometidas. Entre 
as diferentes mulheres que Sabrina Korgut dá 
vida, estão uma adolescente e uma prostituta, 
passando por Fernanda, a ex de Fernando. 
Com Sabrina Korgut, João Vitti, Marcelo Pio e 
Sergio Abreu. 

Serviço: Teatro Nair Bello (Shopping Frei Caneca), R. Frei Caneca, 
569, Bela Vista, tel. 3472-2414. Sextas e sábados às 21h e domingos 
às 18h. Ingresso: R$ 60. Até 04/06.

E Aí, Comeu?
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EM TORNO DA FELICIDADE: Em matéria de felicidade convém 
não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. 
Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha 
mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade 
será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fi zermos 
para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no socorro 
que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar 
e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na 
consciência tranqüila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo 
determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria liber-
tação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de 
reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo 
de alguém. Estude a si mesmo, observando que o auto-conhecimento 
traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força 
da vida e trabalho vinculado ao amor é usina geradora da felicidade. 
Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chaman-
do o seu coração para vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a 
derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo 
e na beleza das fl ores que surgirão no jardim. (De "Sinal Verde", de 
Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz)



São Paulo, sexta a segunda-feira, 21 a 24 de abril de 2017 Página 7

ALUFER S.A. ESTRUTURAS METÁLICAS
CNPJ/MF n° 50.220.417/0001-38

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016 (em Reais)

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas

Roberto Palenga Guido Romolo Giovanni Palenga Marcio Quilez Ferreira Nelson Penteado Junior
Diretor Diretor Diretor Contador CRC 1SP1177899/O-0

Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas., o balanço encerrado em 31 de dezembro de 2016 com todos 
os demonstrativos contábeis e fi nanceiros correspondentes e permanecemos ao seu inteiro dispor para os esclarecimentos que julguem necessários. 
São Paulo, 31 de janeiro de 2017. A DIRETORIA

Ativo Notas 31/12/2016  31/12/2015
Ativo Circulante
Caixa  4  24.361,93  12.895,26
Bancos  4  111.679,65  159.287,32
Aplicações Financeiras  4  35.904.769,50  43.298.984,96
Clientes  5  1.905.289,63  3.215.667,56
Estoques  6  22.368.313,81  24.917.726,56
Adiantamentos   10.616,40  49.043,35
Impostos a Recuperar   211.203,65  211.203,65
Total do Ativo Circulante   60.536.234,57  71.864.808,66
Ativo Não Circulante
Imobilizado
Imóveis   17.539.634,38  17.539.634,38
Equipamentos e Instalações   13.735.781,98  13.432.760,98
Veículos   757.436,59  629.557,59
Depreciação Acumulada  (17.177.163,08)  (17.177.163,08)
Total do Imobilizado   14.855.689,87  14.424.789,87
Total do Ativo Não Circulante   14.855.689,87  14.424.789,87
Total do Ativo   75.391.924,44  86.289.598,53

Passivo  Notas 31/12/2016  31/12/2015
Passivo Circulante
Fornecedores  7  490.479,06  1.137.119,13
Obrigações Fiscais e Trabalhistas  8  1.323.026,35  1.401.882,20
Transações com Partes Relacionadas  9  2.982.311,00  -
Total do Passivo Circulante   4.795.816,41  2.539.001,33
Passivo Não Circulante
Contas Diferidas
Receitas Diferidas 10 5.717.965,10  6.720.452,37
Custos e Despesas Correspondentes 10  (4.866.781,69)  (10.259.393,47)
Total Contas Diferidas   851.183,41 -3.538.941,10
Patrimônio Líquido
Capital Realizado  11  10.000.000,00  10.000.000,00
Reserva Legal   2.000.000,00  2.000.000,00
Reserva de Reavaliação   12.997.485,45  12.997.485,45
Reserva de Lucros   44.747.439,17  62.292.052,85
Total do Patrimônio Líquido   69.744.924,62  87.289.538,30
Total do Passivo   75.391.924,44  86.289.598,53

Receitas Operacionais Notas  31/12/2016  31/12/2015
Vendas  16.070.654,41  24.537.623,64
Devoluções   (55.794,30)  (45.655,86)
Impostos Incidentes   (3.497.862,07)  (4.259.501,00)
Receitas Líquidas  12  12.516.998,04  20.232.466,78
Custo Industrial   (23.996.518,32)  (19.561.189,91)
Lucro Bruto   (11.479.520,28)  671.276,87
Despesas Operacionais
Departamento Técnico   (693.334,62)  (1.194.061,40)
Despesas de Vendas   (1.624,68)  (935,65)
Despesas Administrativas   (1.423.740,96)  (1.561.313,89)
Outras Despesas Operacionais   (656.008,88)  (305.636,00)
Total das Despesas Operacionais   (2.774.709,14)  (3.061.946,94)
Movimentação Financeira
Receitas Financeiras   4.696.720,73  4.720.661,53
Despesas Financeiras   (641.612,90)  (5.672,25)
Resultado Financeiro Líquido  13  4.055.107,83  4.714.989,28
Lucro Operacional   (10.199.121,59)  2.324.319,21
Receitas e Despesas Não Operacionais
Despesas Não Operacionais  14  (6.102.457,89)  -
Outras Receitas Não operacionais   261.779,88  246.376,95
Resultado Não Operacional   (5.840.678,01)  246.376,95
Resultado antes do Imposto de Renda  (16.039.799,60)  2.570.696,16
Encargos sobre o Lucro
Contribuição Social   (663.195,11)  (780.692,90)
Imposto de Renda   (841.618,97)  (1.030.681,68)
Lucro Líquido do Exercício   (17.544.613,68)  759.321,58
Lucro Líquido por Ação   (1,75)  0,08

Atividades Operacionais  31/12/2016  31/12/2015
Lucro Líquido Consolidado  (17.544.613,68)  759.321,58
Lucro Ajustado  (17.544.613,68)  759.321,58
Variação do Ativo
Contas a Receber  1.310.377,93 3.991.351,83
Variação dos Estoques  2.549.412,75  (2.274.185,90)
Demais Ativos  38.426,95  1.669.843,99
Total  3.898.217,63  3.387.009,92
Variação do Passivo
Fornecedores  (646.640,07)  (98.149,65)
Demais Contas a Pagar  2.903.455,15  394.355,61
Total 2.256.815,08  296.205,96
Geração de Caixa Antes das
  Atividades Financeiras  (11.389.580,97)  4.442.537,46
Variação de Resultados Diferidos  4.390.124,51  (4.386.319,12)
Geração Operacional de Caixa  (6.999.456,46)  56.218,34
Atividades de Investimento
Investimento no Imobilizado  (430.900,00)  (1.637.951,34)
Caixa Utilizado no Investimento  (430.900,00)  (1.637.951,34)
Variação do Capital Circulante Líquido  (7.430.356,46)  (1.581.733,00)
Variação do Caixa e Equivalente  (7.430.356,46)  (1.581.733,00)
Saldo Inicial  43.471.167,54  45.052.900,54
Saldo Final  36.040.811,08  43.471.167,54

Capital Reserva Reserva Reserva Resultado Patrimônio
Descrição Social Legal de Lucros de Reavaliação do Exercício Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2014  10.000.000,00  2.000.000,00  61.532.731,27  12.997.485,45  -  86.530.216,72
Lucro do Exercício  - -  - 759.321,58  759.321,58
Destinação Proposta: -
- Reserva de Lucros  - - 759.321,58 -  (759.321,58)  -
Saldos em 31 de dezembro de 2015  10.000.000,00  2.000.000,00  62.292.052,85  12.997.485,45  -  87.289.538,30
Lucro do Exercício  - - - - (17.544.613,68)  (17.544.613,68)
Destinação Proposta: -
- Reserva de Lucros  - - (17.544.613,68) -  17.544.613,68  -
Saldos em 31 de dezembro de 2016  10.000.000,00  2.000.000,00  44.747.439,17  12.997.485,45  -  69.744.924,62

Nota 1 - A Companhia tem por objeto social a fabricação e o fornecimento 
de estruturas metálicas de médio e grande porte sob encomenda. Nota 2 - 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas 
nas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09; pronunciamentos técnicos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, tendo 
optado pela adoção do Pronunciamento Técnico CPC-PME–Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas e normas do Conselho Federal de 
Contabilidade, que são, em geral, convergentes ou em acordo com as 
normas internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standard Board (IASB). Nota 3- Principais práticas contábeis adotadas: 
a) As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, moeda 
funcional e de apresentação; b) O resultado foi apurado pelo regime de 
competência dos exercícios; c) As disponibilidades estão representadas 
por saldo de caixa e depósitos bancários a vista e aplicações financeiras 
de liquidez imediata; d) As contas a receber são registradas no balanço 
pelo valor nominal dos títulos; e) Os bens do Ativo Imobilizado tiveram 
seus preços corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e 
foram depreciados a taxas correspondentes a vida útil e a desvalorização 
econômica dos mesmos; f) Os serviços em andamento e os custos diferidos 
foram contabilizados pelo valor de execução e são mencionados na nota 
explicativa nº 10; g) O Imposto de Renda e a Contribuição Social foram 
calculados com base nos lucros tributáveis, de acordo com a legislação 
tributária brasileira, à taxa de 15% de imposto de renda, com adicional de 
10% sobre o excedente a R$ 240.000,00 e 9% de Contribuição Social; h) 
Os demais ativos, passivos circulantes e não circulantes são demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e variações 
monetárias incorridas, quando aplicável.
4 - Caixa e Equivalente a Caixa  2016 2015
Bancos Conta Movimento  24.361,93 12.895,26
Banco Itau S.A.  109.784,16 153.360,53
Banco Santander S.A.  1.881,31 5.510,11
Outras Instituições Financeiras  14,18 416,68
Aplicações Financeiras
Banco Itau S.A.  19.812.619,33 27.551.687,20
Banco Santander S.A.  16.032.509,05 15.693.439,65
Outras Instituições Financeiras  59.641,12 53.858,11
    36.040.811,08 43.471.167,54

As Aplicações Financeiras referem-se a títulos de renda fixa do tipo certi-
ficados de depósito bancário e operações compromissadas bancárias ou 
fundos de investimentos lastreados em título de renda fixa. Todas com liqui-
dez imediata e taxas de juros praticadas de acordo com as de mercado.
Nota 5 - Contas a Receber  2016  2015
Clientes   1.905.289,63  3.215.667,56
(-) Provisão para Créditos de Difícil Liquidação  -  -
    1.905.289,63  3.215.667,56

A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa não foi constituída, pois 

todos os títulos ainda são considerados recebiveis.
Nota 6 - Estoques  2016 2015
Matéria-Prima  9.495.394,47 11.707.807,90
Material de Embalagem  173.773,65 185.828,08
Material de Revenda  820.610,90 721.777,18
Outros Materiais  631.925,71 622.235,21
Produtos em Processo  - 709.846,11
Produtos Acabados  11.246.609,08 10.970.232,08
     22.368.313,81 24.917.726,56
Nota 7 - Fornecedores  2016 2015
Liebherr Werk Ehingen GMBH  326.543,95 326.543,95
Gerdau Aço Minas S.A.  - 158.968,76
Nacional Aços Industriais Ltda  - 137.768,60
Gerdau Aços Longos S.A.  - 74.685,32
Outros  163.935,11 439.152,50
     490.479,06 1.137.119,13
Nota 8 - Obrigações Fiscais e Trabalhistas
Trabalhistas  2016 2015
Salários e Ordenados  405.364,31 101.072,67
INSS a Recolher  173.822,02 208.778,53
FGTS a Depositar  105.966,31 108.315,52
Outras Obrigações Trabalhistas  192.003,50 146.003,66
     877.156,14 564.170,38
Fiscais   2016  2015
IRPJ e CSLL a Recolher   421.147,31  662.017,72
ICMS a Recolher   11.133,87  109.382,90
Cofins a Recolher   5.442,00  47.904,61
PIS a Recolher   1.179,10  10.379,32
Outras Obrigações Fiscais   6.967,93  8.027,27
     445.870,21  837.711,82
     1.323.026,35  1.401.882,20
Nota 9 - Transações com Partes Relacionadas 2016  2015
Mútuo com Alufer S.A. Construções   1.828.032,41  -
Mútuo com Alufer S.A. Aço Estrutural   1.154.278,59  -
     2.982.311,00  -
O mútuo com as empresas coligadas não são atualizados e não têm 
prazo de vencimento. Nota 10 - Contas Diferidas: A utilização do grupo 
de contas denominado Contas Diferidas permite demonstrar o real efeito 
dos valores no tempo. Pelas características operacionais da Companhia, 
o simples lançamento pelo regime de competência dos valores recebidos 
ou custos incorridos distanciaria o faturamento de determinada encomenda 
de seu custo efetivamente aplicado, causando distorções na real apuração 
do resultado. Diferindo os recebimentos de adiantamentos de clientes e os 
custos incorridos para confrontar ambos no real momento de faturamento 
corrige-se esta distorção.  2016 2015
Receitas Diferidas  5.717.965,10 6.720.452,37
Custos e Despesas Correspondentes  (4.866.781,69) (10.259.393,47)
     851.183,41 (3.538.941,10)

Nota 11 - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e está dividido em 10.000.000 (dez
milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, assim distri-
buídas:                              Ações
     2016 2015
Siro Palenga S.A. Administração de Bens 9.600.000 9.600.000
Luigia Rosio Palenga  0 200.000
Roberto Palenga  200.000 100.000
Guido Romolo Giovanni Palenga  200.000 100.000
     10.000.000 10.000.000
Nota 12 - Receitas Líquidas  2016 2015
Venda de Estruturas Metálicas  16.065.316,91 24.526.362,39
Venda de Sucatas  5.337,50 11.261,25
Impostos sobre Vendas e Devoluções  (3.553.656,37) (4.305.156,86)
     12.516.998,04 20.232.466,78
Nota 13 - Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras  2016  2015
Aplicações Financeiras   4.676.471,91  4.701.421,62
Juros e Outras Receitas Financeiras   20.248,82  19.239,91
Despesas Financeiras
Juros e Encargos Bancários  (4.510,81) (5.672,25)
Outras Despesas Financeiras  (637.102,09) -
     4.055.107,83 4.714.989,28
Nota 14 - As Despesas não Operacionais correspondem a baixa do custo 
incorrido sobre determinada encomenda contratada que após fabricada foi 
cancelada pelo cliente. Devido a particularidade do projeto não houve possi-
bilidade de recuperação de nenhuma parte do material utilizado.

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas do Atacadão S.A. para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua George 
Eastman, nº 213, Vila Tramontano, em São Paulo/SP, no dia 28/04/2017, às 10 horas, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Exame, discussão e votação das contas da administração e das 
demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31/12/2016; (ii) Aprovação da 
destinação do lucro líquido do exercício social fi ndo em 31/12/2016, conforme proposta da Administração 
da Companhia; e (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 19 de abril de 2017.

Pierre Jean Jérôme Sivignon
Presidente do Conselho de Administração

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS - PROCESSO Nº 1000576-
33.2015.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ROGÉRIO GUALBERTO NASCIMENTO, CPF. 260.817.718-22, que AMC - SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 
23.434,84 (atualizado até Março/2017), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, 
CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandado 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, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ nº 53.854.394/0001-01 - NIRE 35.300.104.692

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária 
da Companhia que se realizará no dia 28/04/17, às 11:00 horas, na sede social, situada na 
Rua Max Mangels Sênior, 777, Mezanino, sala 1, Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 
com o objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomada de contas dos 
administradores, exame, discussão e votação das demonstrações  nanceiras referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/16; (b) destinação do resultado do referido 
exercício; e (c)  xação da remuneração da diretoria. Estão à disposição dos acionistas 
na sede social da Companhia, os documentos a que se refere ao Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76 relativos ao exercício  ndo em 31/12/16. São Paulo, 18 de abril de 2017. Robert 
Max Mangels - Diretor-Presidente (20, 21 e 25)

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-a

br
/1

7

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2017

TICKET REFEIÇÃO PARA OS SÓCIOS
Empresa pode comprar ticket refeição para os acionistas da empresa 
usando os benefícios do PAT? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR COZINHEIRA PARA TRABALHAR EM 
UM CANTEIRO DE OBRAS, COMO PROCEDER?

Informamos que não há impedimento na contratação de uma cozinheira 
para trabalhar em um canteiro de obra, sendo registro feito normal-
mente como qualquer outro empregado. Orienta-se que no contrato de 
trabalho seja colocado o local de onde se dará a prestação de serviço.

REGISTRADO EM DUAS EMPRESAS
Funcionário pode trabalhar como gerente em duas empresas, sendo o 
mesmo local de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Qual a cota de menor aprendiz para cada tipo de empresa, a jornada de 
trabalho e o valor mínimo de salário? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O MEI ESTÁ OBRIGADO A ENTREGAR DA RAIS NEGATIVA?  
Informamos que o MEI que não contratar empregado fica dispen-
sado de apresentar a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. 
Base Legal – Resolução CGSN nº94/11, art.99.

EXAME DE BAFÔMETRO NOS MOTORISTAS
Empresa pretende realizar exame de bafômetro em seus motoristas, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORÁRIO DE TRABALHO FLEXÍVEL
Funcionário horista que deve cumprir 04hs diárias pode fazer ter horário 
flexível? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® ABRIL/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em atendimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

SAINTSAINTSAINTSAINTSAINT-GOBAIN VIDROS S.A.-GOBAIN VIDROS S.A.-GOBAIN VIDROS S.A.-GOBAIN VIDROS S.A.-GOBAIN VIDROS S.A.
CNPJ 60.853.942/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de Reais)

Ativo      2016      2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ............................. 49.114 82.845
Instrumentos financeiros derivativos ................... – 121
Contas a receber .................................................. 130.439 102.383
Estoques .............................................................. 85.651 71.342
Emprestimos a receber - IVN ............................... – 33.154
Tributo a recuperar ............................................... 9.631 13.137
Outros ativos ....................................................... 2.177 7.293

277.012 310.275
Não circulante
Tributos a recuperar ............................................. 5.603 7.777
Depósitos judiciais e cauções .............................. 2.375 2.657
Imposto de renda e contribuição social diferido ... 57.480 13.529

65.458 23.963

Investimentos ....................................................... 129.585 162.998
Intangível ............................................................. 2.149 2.846
Imobilizado ........................................................... 253.966 255.201

385.700 421.045

Total do ativo ....................................................... 728.170 755.283

Passivo e patrimônio líquido      2016      2015
Circulante
Fornecedores ....................................................... 52.626 56.120
Instrumentos financeiros derivativos ................... – 109
Salários, bônus e encargos sociais ..................... 14.507 14.679
Tributos a recolher ................................................ 16.418 15.132
Emprestimos intra grupo - SG Vetri ...................... – 178.993
Emprestimos financeiros ...................................... 5.467 55.103
Outras provisões .................................................. 151.285 –
Outros passivos ................................................... 8.771 17.625

249.074 337.761
Não circulante
Emprestimos financeiros ...................................... 21.860 –
Provisões para Contingências .............................. 13.274 14.408
Total do passivo ................................................... 284.208 352.169
Patrimônio líquido, capital e reservas
Capital social ........................................................ 528.773 371.159
Reserva de lucros ................................................ – 23.801
Prejuizos Acumulados .......................................... (92.965) –
Reservas de lucros legal ...................................... 8.154 8.154

443.962 403.114
Total do passivo e patrimônio líquido ................ 728.170 755.283

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
do Exercício Findo em 31 de Dezembro - (Em milhares de Reais)

     2016      2015
Lucro bruto ........................................................... 141.841 116.612
Despesas operacionais
Com vendas, gerais e administrativas .................. (45.542) (35.434)
Outras despesas operacionais líquidas ................ (216.232) (9.079)
Lucro operacional antes do resultado financeiro (119.933) 72.099
Resultado financeiro
Despesas financeiras, líquidas ............................. 20.122 (355)
Equivalência Patrimonial ........................................ (31.493) (27.841)
Lucro antes do Imposto de renda
  e da contribuição social .................................... (131.304) 43.903
Imposto de renda e contribuição social ................ (29.414) (18.728)
Imposto de renda e contribuição social diferidos .. 43.952 (5.313)
Lucro líquido do exercício ................................... (116.766) 19.862
Quotas em circulação
  no final do exercício (em milhares) ..................... 209.460 209.460
Lucro líquido por quotas do
  capital social no fim do exercício - R$ ................ (0,56) 0,09

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Em 31 Dezembro - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais      2016      2015
Lucro antes do imposto de renda
  e da contribuição social ..................................... (131.304) 43.903
Ajustes
Depreciação e amortização .................................. 35.862 32.169
Valor residual do ativo permanente baixado ......... 7.613 1.061
Resultado de equivalência patrimonial ................. 31.493 27.841
Instrumentos derivativos líquido .......................... 12 (118)
Outras provisões .................................................. 156.835 (2.472)

100.511 102.384
Variação nos Ativos e Passivos
Contas a receber .................................................. (30.858) (76.083)
Estoques .............................................................. (12.196) (3.520)
Emprestimos a receber ........................................ – (33.154)
Impostos a recuperar ........................................... 6.639 (3.719)
Outros ativos ....................................................... 4.157 (3.868)
Depósitos judiciais e recursais ............................. 282 412
Fornecedores ....................................................... (3.494) (312)
Emprestimos intra grupo - Vetri (1) ....................... – 178.993
Emprestimos financeiros ...................................... (27.776) 55.103
Salários e encargos sociais ................................. (172) 1.337
Impostos a recolher ............................................. (1.286) 2.085
Outros passivos ................................................... (8.854) 9.542
Caixa gerado pelas operações ............................. 26.953 229.200
Contingências baixadas por pagamento ............... (5.995) (8.023)
Imposto de renda e contribuição social pagos ..... (26.759) (14.495)
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais .............................. (5.801) 206.682
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aumento nos investimentos ................................. – (109.662)
Aquisições de bens do
  ativo imobilizado e intangível ............................. (35.927) (61.981)
Venda de ativo imobilizado ................................... 7.997 557
Caixa líquido aplicado
  nas atividades de investimento ......................... (27.930) (171.086)
Aumento (redução) líquido de caixa
  e equivalentes de caixa ..................................... (33.731) 35.596
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício ........................................ 82.845 47.249
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do exercício .......................................... 49.114 82.845
Variação no caixa e equivalência de caixa .......... (33.731) 35.596

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de Reais)

Capital Reserva Reserva de Lucros (Prejuizos)
  realizado       Legal        Lucros          Acumulados       Total

Em 31 de dezembro de 2014 371.159 7.161 4.932 – 383.252
Lucro líquido do exercício – – – 19.862 19.862
Constituição de reservas – 993 18.869 (19.862) –
Em 31 de dezembro de 2015 371.159 8.154 23.801 – 403.114
Lucro líquido do exercício – – – (116.766) (116.766)
Absorção de prejuízo com Reservas de lucros – – (23.801) 23.801 –
Aumento de capital 157.614 – – – 157.614
Em 31 de dezembro de 2016 528.773 8.154 – (92.965) 443.962

1. Contexto Operacional
A Companhia tem como atividade preponderante a industrialização e
comercialização de embalagens de vidro.
2. Principais Diretrizes Contábeis
(a) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência e abrange os 12 meses
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015.
(b) Ativos circulante e não circulante
A provisão para contas de cobrança duvidosa foi efetuada em bases
consideradas suficientes para cobertura de eventuais prejuízos na
realização dos créditos.
Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou produção
ou aos valores de realização quando os mesmos forem inferiores ao custo
de reposição. As importações em andamento são demonstradas ao custo
acumulado de cada importação.
Os demais ativos são apresentados pelo valor de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos monetários auferidos e os ajustes
necessários para atualizá-los ao valor presente.
(c) Permanente
Demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro
(quando aplicável), combinado com os seguintes aspectos:

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais)

DIRETORIA

Aleixo Raia Falci          Marlene Ayako Miwa         Alexandre Cristiano Caruso José Augusto Barreto
CRC RS 047826/0

CONTADOR

equivalência patrimonial ajustável quando aplicável.

levam em consideração a vida útil-econômica dos bens conforme
determinação da nova legislação.
(d) Passivos circulante e não circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, ajustados,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e provisões necessárias.
3. Patrimônio Líquido
(a) Capital social
O Capital social subscrito e integralizado está dividido em 209.460.245
ações ordinárias, sem valor nominal.
4. Seguros
A Companhia possui apólices de seguro de riscos globais que, em face da
descentralização das instalações industriais, é suficiente para cobrir
eventuais riscos sobre seus ativos e de responsabilidade civil.
5. Instrumentos Financeiros
O saldo da conta de títulos e valores mobiliários refere-se a aplicações
efetuadas a taxas e prazos normais de mercado. O valor contábil desses
títulos e dos demais ativos e passivos equivale ao valor justo de mercado.
A Companhia não mantêm instrumentos financeiros não registrados
contabilmente em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0055417-
18.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Lizianne Marques Curto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) FACTOR 
MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 11.200.703/0001-80, na pessoa de seu representante 
legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, por parte de EDUARDO JOSÉ 
BAPTISTA ABRAHÃO e EDNEIA COLOMBA FABRI ABRAHÃO, objetivando seja a mesma julgada 
procedente para declarar indevido os valores constantes nos cheques nºs 100573, 100574 e 100575 
no valor de R$ 3.520,00 cada e nos cheques nºs 100565, 100566, 100567, 100568 e 100569 no valor 
de R$ 2.778,33 cada, com a devolução dos mesmos aos requerentes, e ainda, a condenação da ré ao 
pagamento de indenização pelos danos morais causados, bem como ao pagamento de custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 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, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária, no dia 28 de abril de 2017, às 11 (onze) horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de deliberarem sobre as 
seguintes matérias: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 01. Apreciação das contas dos Administradores, exame, discussão 
e votação das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; 02. Deliberação sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; 03.  Fixação da verba anual de remuneração dos 
Administradores; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 01. Referendar o pagamento de juros sobre capital próprio 
referentes ao exercício de 2016; 04. Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 18 de abril de 2017.

BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ n° 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunir em assembléia geral 
ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2017, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
n.° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em
assembleia geral ordinária:(a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação
das demonstrações fi nanceiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fi xação da verba global destinada 
à remuneração anual dos administradores. São Paulo, 19/04/17. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

Câmara de 
São Paulo 

aprova a Lei 
do Xixi

Por 48 votos a favor e 2 con-
tra, foi aprovado na Câmara 
do Vereadores de São Paulo o 
projeto que prevê a aplicação 
de multa de R$ 500,00 (qui-
nhentos reais) para quem 
for flagrado urinando em 
vias ou logradouros públicos. 
De autoria do vereador Caio 
Miranda (PSB), o projeto 
visa municiar a população de 
uma ferramenta de controle, 
denúncia e que promova um 
convivio sustentável durante 
grandes eventos, como o 
Carnaval de Rua, a Virada 
Cultural, a parada LGBT e a 
entrada e saída de jogos de 
futebol.

Os fiscais das subprefei-
turas serão os responsáveis 
pela fiscalização - com a 
possibilidade de apoio da 
Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) - e aplicação da 
multa, que será atrelada ao 
CPF do infrator. Em caso de 
não pagamento da mesma, 
o cidadão notificado poderá 
ter seu nome inserido no ca-
dastro de inadimplentes do 
Serasa. “A ideia é dar ao po-
der público e aos moradores 
das regiões que recebem as 
festividades um dispositivo 
concreto de fiscalização que 
ajude a criar um hábito mais 
consciente do público. É 
uma ferramenta com cunho 
educativo”, explica Caio 
Miranda. 

“Só a elaboração do pro-
jeto e a sua repercussão 
positiva nas redes sociais 
e na mídia já criaram um 
debate importante na cida-
de sobre a necessidade de 
termos mais consciência e 
valorizar a cidade de São 
Paulo. E com a instalação de 
novos banheiros públicos e 
a reforma de tantos outros 
pelo prefeito João Dória, que 
já se mostrou simpático ao 
meu projeto, com certeza 
a cidade só tem a ganhar”, 
comemora o vereador. O 
prefeito terá 90 dias para 
sancionar o projeto.

EXATA PLASTIC COM. E IND. DE PLÁSTICOS LTDA EPP. torna público que requereu na
SEMA a Renovação de Licença de Operação, para Fabricação de Artefatos de Material
Plástico para usos industriais, sito à Av. Tamotsu Iwasse, nº 136. Complem. 126/140.
Vila Nova Bonsucesso. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo 6761/2017.
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Fotos: Divulgação

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

São Paulo com suas ruas e 
bairros de nomes polêmicos
Em recente visita à Coreia do Sul o prefeito João Doria anunciou que empresas coreanas sediadas na capital 
paulista irão revitalizar a região do Bom Retiro e, em agradecimento, pretende acrescentar ao nome do bairro, a 
denominação em inglês, “Little Seul”, ou seja, uma pequena Seul dentro da capital paulista. As reclamações nas 
redes sociais já começaram visto que a população paulistana, por tradição, é renitente a mudanças

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Os prefeitos, por sua vez, como mostra a história, 
seja por falta de sensibilidade, pura teimosia ou 
ainda interesse político, modifi cam ou acres-

centam nomes sem muita preocupação. O Bom Retiro 
sempre foi um lugar de comunidades. Os coreanos, por 
exemplo, começaram a se instalar na região pelo fi nal 
da década de 1980, passando a conviver com moradores 
de outras nacionalidades e seus descendentes. Gente 
da Itália morou neste bairro e a Rua dos Italianos, onde 
por sinal foi fundado o Corinthians, em 1910, já recebia 
pelo início do século XX a comunidade judaica. Vieram 
depois os gregos, sírio-libaneses, espanhóis, portugueses, 
peruanos, bolivianos e inúmeros brasileiros provenientes 
do Nordeste. 

Por este motivo, o Bom Retiro não é um bairro só de 
sul-coreanos, tanto que o comércio é variado e são diver-
sas as instituições culturais e religiosas ali instaladas. Há 
sinagogas, igrejas cristãs da linha ortodoxa, centros espí-
ritas, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e também, é 
claro, templos orientais. São Paulo continua sendo uma 
cidade cosmopolita como antigamente, quando italianos 
chegaram a morar no bairro da Liberdade, depois ocupado 
maciçamente, a partir da década de 1920, pelos orientais 
especialmente os japoneses. Mas há também hoje na 
região muitos chineses, taiwaneses e sul-coreanos. Nos 
anos 1970, a Liberdade teve suas ruas ornamentadas com 
luminárias que fazem lembrar os países do oriente, mas 

nem por isso algum prefeito teve a ousadia de chamá-la 
“Little Tokio” ou “Chinatown”. 

Quando o assunto passa a ser nome de rua, avenida, 
ou viaduto, aí então é que a confusão aumenta. A Rua 
Vergueiro aparece e desaparece do mapa várias vezes. 
Começa larga como uma avenida na Liberdade, segue 
pelo Paraíso e Vila Mariana para se transformar na Av. 
Professor Noé de Azevedo e depois voltar a ser uma 
rua apertada e sinuosa no Ipiranga, até o início da Via 
Anchieta. A Av. Sapopemba também é assim, larga e 
estreita, começa e acaba pelo caminho de quem a segue 
por automóvel. A Rua da Consolação é outro exemplo. 
Uma avenida com largas pistas nos dois sentidos e can-
teiro central para depois se transformar numa alameda 
de sentido único na região dos Jardins.  

Já o que acontece nas 
Marginais do Tietê e do 
Pinheiros é impressionan-
te. Primeiro, a via muda 
de nome durante o trajeto 
e nem se percebe. Na Vila 
Guilherme chama-se Av. 
Morvan Dias de Figueiredo 
e do outro lado, ao passar 
pelo Bom Retiro, Av. Cas-
telo Branco. Para se evitar 
confusão todos a chamam 
de Marginal e fi m de papo. 
O trajeto entre a zona norte 
e o Aeroporto de Congo-
nhas também vai mudando 
de nome. São as avenidas: 
Santos Dumont, Tiraden-
tes, 23 de Maio, Rubem 
Berta, Moreira Guimarães 
e Washington Luís. Para 
simplifi car, virou para os repórteres que acompanham 
o trânsito, Corredor Norte-Sul.

Após a Proclamação da República, em 1889, algumas 
ruas do centro tiveram também seus nomes alterados 
por questões políticas. Tudo o que lembrava o Império 
deixou de existir. A Rua da Imperatriz, passou a se cha-

mar XV de Novembro; a Rua 
do Príncipe virou Quintino 
Bocaiuva; e a da Princesa, 
Benjamin Constant, todos 
nomes republicanos. Um 
mapa de 1899 aponta que 
a Rua Direita teve modifi -
cada sua denominação para 
Floriano Peixoto e a Rua 
São Bento foi dedicada a 
Moreira César, um coronel 
massacrado na Revolta 
de Canudos. Mas o apelo 
popular fez com que a Rua 
Direita voltasse a se cha-
mar Direita e a São Bento, 
idem. O povo também ig-
norou quando mudaram o 
nome da Av. Paulista para 
Carlos de Campos, entre 
1927 e 1930 e a continuou 
chamando de Paulista. 

Um outro episódio interessante aconteceu na gestão 
Marta Suplicy em 2006. A pretexto de que o nome do 
Túnel Nove de Julho não era ofi cial, a ex-prefeita resolveu 
mudá-lo para Túnel Dr. Daher Elias Cutait, professor da 
Faculdade de Medicina da USP, da Santa Casa de Mise-
ricórdia e um dos fundadores do Hospital Sírio-Libanês. 
Ocorre que Nove de Julho é data sagrada para o povo 
de São Paulo.

Por esta razão alguns intelectuais ligados ao Instituto 
Histórico e Geográfi co recorreram da decisão. Foi então 
que a família do ilustre professor entrou na discussão, 
exigindo que se devolvesse o nome do túnel para o 
homenageado. Não se chegou a um acordo e hoje na 
entrada do túnel há uma placa ostentando dois nomes: 

Túnel Nove de Julho – Dr. 
Daher Elias Cutait. A deci-
são fez jurisprudência tanto 
que depois disso algumas 
pontes da Marginal do 
Tietê também passaram a 
apresentar dois nomes, é 
o caso da Ponte da Casa 
Verde - Adhemar Ferreira 
da Silva, ou ainda a Ponte 
Cruzeiro do Sul - Jornalista 
Ary Silva, fundador da Ga-
zeta da Zona Norte. 

Há mais o que contar 
sobre a duplicidade de 
nomes. A Rua Washington 
Luís, faz homenagem ao 
mesmo presidente que dá 
nome à avenida que passa 
em frente ao Aeroporto de 
Congonhas. Nas placas apa-
recem grafi as diferentes, 
em algumas o nome Luís 
vem com “S” e acento no 
“i”, noutras o nome Luiz 
aparece com “Z” e sem 

acento. Na Alameda dos Tajurás, no Morumbi, durante 
a gestão de Celso Pitta, em 1998, trocaram as placas e 
com elas veio a denominação errada. Em vez de Tajurás, 
foi escrito Alameda dos Tapurás e fi cou daquele jeito por 
um bom tempo. 

Mas, voltando ao assunto da intenção do atual prefei-
to João Doria de criar o nome Bom Retiro - Little Seul, 
acreditamos que a discussão quanto às denominações 
dos logradouros públicos tende a prosseguir. Na Rádio 
Bandeirantes, o jornalista e radialista José Paulo de An-
drade, tem comentado o assunto no programa “O Pulo do 
Gato”. Ele defende a retirada do nome de pessoas que 
nem fazem parte da história paulista, mas que batizam 
vias importantes da capital. 

Por exemplo, Luís Eduardo Magalhães para um viaduto 
na região do Aeroporto. “Quanto ao Elevado, se tivessem 
dado o nome do cardiologista e ex-ministro Adib Jatene 
teria sido feita uma homenagem muito melhor do que 
a João Goulart que governou o país, mas nunca esteve 
ligado à cidade de São Paulo”, alfi neta o apresentador. 
Com a nova ideia do atual prefeito de rebatizar o Bom 
Retiro, a discussão sobre o nome dos bairros, avenidas 
e outros logradouros públicos continua.

do Nunes*

Já o que acontece nas Marginais do Tietê e do Pinheiros é impressionante. Primeiro, 
a via muda de nome durante o trajeto e nem se percebe. Na Vila Guilherme

chama-se Av. Morvan Dias de Figueiredo e do outro lado,
ao passar pelo Bom Retiro, Av. Castelo Branco. 

Na entrada do túnel há uma placa ostentando dois nomes:
Túnel Nove de Julho – Dr. Daher Elias Cutait.
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Incentivo e fi scalização
na inovação podem

salvar nossa economia

A economia brasileira 

passa por um momento 

extremamente 

conturbado

2017 vem sendo apontado 
como um ano de recupe-
ração de crise, mas todas 

as denúncias vindas com a 
“Operação Carne Fraca” aca-
baram diminuindo os ânimos 
e afetando drasticamente a 
economia do nosso país. O 
Brasil é um dos maiores ex-
portadores de carne do mundo. 
Só no ano passado, foram mais 
de 15 milhões de toneladas 
exportadas, responsáveis por 
16% da receita externa do 
agronegócio. Interferir num 
mercado que gerou quase 14 
bilhões de dólares em apenas 
um ano afeta a economia como 
um todo, pois todos os setores 
estão interligados e, quando a 
indústria e a exportação vão 
mal, alteram também comércio 
e serviços. Nas cidades que têm 
os frigorífi cos como base da 
sua economia já é possível ver 
claramente esses refl exos. 

Precisamos da ajuda dos 
governantes para reerguermos 
o país. Para acelerar nossa 
economia (que em 2016 passou 
pelo seu pior período desde o 
boom de 2010) acredito ser 
fundamental termos inovações 
que ofereçam mais facilidade 
para o nosso modo de consumir 
e viver em sociedade. 

Os pagamentos móveis, por 
exemplo, já são uma realidade. 
Temos diversas empresas, 
grandes e pequenas, desenvol-
vendo mecanismos para que 
dinheiro e cartão de crédito 
tornem-se coisa do passado. 
O consumidor vai até um bar 
ou restaurante e recebe uma 
comanda eletrônica, que pode 
ser visualizada no seu celular. 
Ele controla por ali os gastos 
e, na hora de pagar, desconta 
automaticamente da sua con-
ta através deste aplicativo. 
Tudo rápido, simples e fácil. 
O método é bom para os dois 
lados: gera praticidade para o 
cliente, que pode abandonar 
sua carteira tradicional, e para 
o comércio, que pode economi-
zar com as taxas do cartão de 
crédito além de ter menos tem-
po do seu funcionário tomado 
pelo momento do “fechar” e 
calcular a conta.

Essa é uma dessas inovações 
que estão prestes a fazer parte 
do dia a dia das pessoas e pode 
ser mais uma ferramenta que 
ajude a combater a sonegação 
de impostos. Já estar prepa-
rado para receber essa nova 
tecnologia pode evitar o que 
aconteceu durante anos com 
a Internet e os crimes virtuais, 
que por muito tempo foram 
julgados como crimes comuns 
e dependiam da interpretação 
de cada juiz. Não vou entrar em 
detalhes, mas tivemos um lon-

go caminho entre os primeiros 
crimes virtuais brasileiros e a 
criação de uma regulamenta-
ção que realmente se aproxi-
masse da realidade vivida por 
quem pratica e sofre com esses 
crimes. E essa é apenas uma 
amostra de como a conduta 
inadequada de alguns inter-
fere na vida dos muitos que 
agem corretamente, trazendo 
prejuízos sociais e econômicos 
para todos. Podemos colocar 
os investigados da “Operação 
Carne Fraca” nessa mesma 
categoria, já que nosso país 
está sofrendo sanções dos 
seus principais compradores 
devido a práticas altamente 
questionáveis de determinadas 
empresas. Por causa de alguns, 
muitos acabam sofrendo. 

Acredito que o governo, 
em parceria com a socieda-
de, tenha o poder de mudar 
este cenário. Como já disse, 
acredito realmente no poder 
da inovação para salvar nossa 
economia. E a tecnologia é 
o carro-chefe. Um caminho 
que considero interessante é 
investir em tecnologias que 
ajudem os pequenos comer-
ciantes, responsáveis por 52% 
dos empregos com carteira 
assinada e 27% do nosso PIB. 
As pequenas empresas têm 
o poder de fazer cada região 
crescer de forma independen-
te, sem precisar de um grande 
setor como base. O setor de 
serviços sempre apresenta um 
bom crescimento no nosso país 
e envolver tecnologias como 
o uso da carteira virtual, por 
exemplo, pode ajudar esse 
setor a se fortalecer ainda 
mais. As pequenas empresas 
movem a nossa economia e a 
inovação é capaz de melhorar 
o atual cenário. Mas para isso, 
precisamos de boas ações do 
governo.  

Recentemente tive a oportu-
nidade de participar do MWC, 
o Mobile World Congress, 
maior feira de tecnologia 
mobile do mundo, que reuniu 
as principais marcas do setor 
em Barcelona. Para conseguir 
apresentar nosso trabalho em 
meio a tantos gigantes, pude 
contar com a ajuda da Softex 
– Associação para Promoção 
da Excelência do Software 
Brasileiro. Vejo essa como uma 
ação de confi ança por parte do 
governo, uma ação de investi-
mento no futuro e incentivo 
para um trabalho de inovação 
bem feito. Acredito que este é 
o caminho para retomarmos o 
controle de nossa economia e 
oferecermos opções, dividindo 
a responsabilidade do nosso 
crescimento econômico entre 
setores já tradicionais e outros 
que ainda estão começando a 
se estabelecer.  

(*) É diretor geral da W5 Solutions, 
empresa brasileira que desenvolve 

soluções para Educação, ferramenta 
de BI e aplicativo para pagamento 

móvel.

Marcos Abellón (*)

News@TI
Disal lança aplicativo gratuito para 
professores de inglês
@O objetivo do aplicativo “Revista New Routes” é facilitar o acesso 

à leitura em qualquer parte do país e do mundo. O app está dispo-
nível nas versões Android, IOS e GooglePlay. Nele, é possível conferir 
as publicações recentes e, também, as edições anteriores. Lançada em 
1997 em versão impressa, a New Routes traz entrevistas exclusivas 
e artigos originais com assuntos pertinentes ao universo de ensino 
de idiomas, ajudando na atualização de professores e na dinâmica 
em sala. Ao longo deste período, discutiu as principais observações 
de mudança do perfi l de aluno e do próprio sistema de ensino, do 
estudante plural, globalizado, às inovações tecnológicas como aliadas. 
Em 2010 passou ao formato digital e hoje é distribuída virtualmente 
para 85 mil escolas, institutos e professores de todo o país.

Conteúdo adicional de Watch Dogs 2 “Sem 
Concessões” já está disponível para PS4 
@A Ubisoft acaba de anunciar que “Sem Concessões”, a terceira 

expansão de Watch Dogs 2, já está disponível para Playstation 4. 
O novo conteúdo adicional faz parte do Season Pass do jogo e em 18 
de maio será lançado também para Xbox One e PC. “Sem Concessões” 
tem diversos conteúdos inéditos, como uma operação do grupo secreto 
hacker DedSec em Moscou, na Rússia, repleta de missões. A ação 
começa quando Sitara pede um favor pessoal a Marcus Holloway e ele 
acaba hackeando um estúdio de fi lmes adultos que decidiu parodiar a 
DedSec em seu novo fi lme “DedSexxx”. Como consequência, os hackers 
planejam uma vingança constrangedora e acabam revelando uma ligação 
direta do diretor do fi lme com a máfi a russa. A expansão também traz 
um novo desafi o contra o relógio que inclui seis corridas single player 
em que os jogadores precisam dominar a direção de uma série de veí-
culos em um determinado limite de tempo. Este modo tem um ranking 
próprio em que usuários podem ver e comparar suas habilidades com 
as de outros competidores (http://watchdogs.ubisoft.com).

Quem precisa coordenar 
uma equipe de campo, 
então, enfrenta proble-

mas ainda maiores: os funcio-
nários não estão sempre ao seu 
alcance, muito pelo contrário, 
o ideal é que eles estejam 
justamente em campo a maior 
parte do tempo. Além disso, a 
comunicação nem sempre é 
feita de maneira direta, dando 
margem para desentendimen-
tos e possíveis erros.

A tecnologia avançou bastante e se tornou uma aliada indispen-
sável, mas ainda não é possível estar em dois lugares ao mesmo 
tempo. Por mais que você queira, não tem como acompanhar 
todas as etapas de uma venda e saber, de forma precisa, se o seu 
time está oferecendo os melhores produtos e proporcionando 
uma boa experiência para o cliente.

Algumas práticas podem ajudar a tornar a gestão de equipes 
uma tarefa mais fácil, eliminar parte dessas dúvidas e, consequen-
temente, atingir resultados melhores. No post de hoje separamos 
7 dicas que vão aprimorar o jeito como você gerencia seu time. 
Acompanhe!

1. Investir no planejamento

Tudo começa com um bom planejamento. Antes de cobrar 
resultados é preciso determinar e estabelecer metas. Invista 
nessa etapa e defi na os objetivos da sua equipe, tanto a curto 
quanto a longo prazo.

Conheça sua demanda e elabore as tarefas que vão ser execu-
tadas diariamente, evitando sobrecarga ou períodos ociosos. Hoje 
é possível contar com aplicativos e ferramentas que te ajudam a 
fazer quase tudo — de organizar as atividades do dia a lembrar 
de beber água em um determinado intervalo de tempo. Não tenha 
medo de recorrer a eles.

2. Fazer reuniões frequentes

As reuniões são temidas e encaradas como pouco produtivas 
por muitos, mas é importante manter a proximidade com seus 
funcionários. Os encontros para orientar e alinhar o que deve 
ser feito e o que é prioridade contribuem para um rendimento 
melhor.

O contato pessoal com sua equipe também é signifi cativo: ela 
precisa saber que não é gerida apenas por metas — KPI (Key 
Performance Indicator, ou Indicadores-Chave de Desempenho) 
e tempo médio de entrega. A periodicidade vai depender da 
disponibilidade de todos. Encontros diários são inviáveis por 
causa da rotina pesada? Tente reuniões semanais, ou até mesmo 
quinzenais.

3. Praticar a gestão por exceção

Como falamos anteriormente, é impossível saber o que cada 
um dos seus funcionários está fazendo o tempo todo. Em vez de 
se preocupar com todos eles, foque nos que são exceções, tanto 
para o bem quanto para o mal.

Se um vendedor tem difi culdade em atingir as metas, procure 
saber o que está acontecendo especifi camente com ele e o que 
deve ser feito para melhorar o desempenho. Ao mesmo tempo, 
procure saber o que aquele funcionário ideal, que sempre conse-
gue alcançar os objetivos primeiro, faz de diferente. O que está 
dando errado deve ser corrigido e o que está dando certo pode 
ser repassado como conhecimento para a equipe.

Gestão de equipes de campo: 
veja 7 melhores práticas
para gerenciar seu time

Ser responsável pela gestão de equipes que trabalham diariamente sob o seu comando, no mesmo 
espaço físico, com contato direto e pessoal é um grande desafi o. Ainda que todas as etapas sejam 
acompanhadas de perto, situações sairão do controle e imprevistos, sem dúvida, surgirão

4. Aplicar a melhoria contínua

Não adianta corrigir um erro para cometê-lo novamente pouco 
tempo depois. Resolver um problema é importante, mas garantir 
que ele não vai voltar a acontecer é fundamental. Por isso, estude 
o que deu errado e aprenda com o que melhorou.

A melhoria na gestão de equipes deve ser contínua e gerar 
benefícios para todos, evitando perda de tempo e recursos com 
a correção do mesmo problema por diversas vezes.

5. Analisar o desempenho

Os indicadores de desempenho estão disponíveis e devem ser 
usados. Mas é importante prestar atenção na forma como isso é 
feito e aplicado para melhorar o trabalho do funcionário, evitando 
uma poluição de indicadores.

Na prática, priorize os procedimentos mais importantes e 
selecione quais são dignos de alerta. Se o objetivo é aumentar 
o número de visitas de um técnico de manutenção naquele dia, 
avise-o apenas caso esse número esteja abaixo do que foi esta-
belecido como meta. Quando mais de um indicador está abaixo 
do ideal, é função da empresa e do gestor apontar no que é 
importante focar.

6. Mostrar como otimizar

Para o gestor, as ferramentas de otimização são fundamen-
tais: pense nelas como um “caminho das pedras”. Elas vão te 
dar todos os dados necessários para trabalhar o que precisa ser 
melhorado.

A análise dos número, porém, pode ser feita por praticamente 
qualquer pessoa. Aqui, o toque pessoal é o que vai falar mais 
alto. Cada vendedor, promotor ou técnico tem sua particulari-
dade, por isso é importante que cada um seja tratado de forma 
específi ca.

Ajude seu funcionário a enxergar, de maneira clara, como os 
objetivos podem ser atingidos com dicas e exemplos práticos.

7. Contar com a tecnologia

Bots que enviam mensagens automáticas; algoritmos que 
ajudam a calcular o potencial de consumo de uma região especí-
fi ca; consulta a comentários e reclamações publicadas em redes 
sociais; gamifi cation — não tenha medo de usar a tecnologia a 
seu favor. Ela nos ajudou a chegar ao ponto em que estamos e 
deve ser vista como aliada na gestão de equipes.

Se um software é capaz de indicar o quanto uma loja vai cres-
cer, e isso, consequentemente, pode indicar o tanto que a sua 
venda pode aumentar, aproveite. Foque nos dados do futuro para 
conseguir avançar, não nos do passado. Se um jogo pode tornar 
a busca por resultados uma atividade mais agradável e servir de 
incentivo para o funcionário, invista nesse formato.

O importante é lembrar que essas tecnologias funcionam como 
uma forma de facilitar o seu trabalho e não de substituí-lo. Refe-
rências, conhecimento pessoal e relacionamento com a equipe 
são únicos e não vão deixar de ser reconhecidos.

Uma gestão de equipes de campo ideal é o resultado da soma 
do avanço tecnológico e do toque individual do gestor. Para al-
cançar esse nível, é fundamental saber onde termina o limite da 
tecnologia e onde começa o trabalho do profi ssional.

Gostou das dicas e aprimorou seu conhecimento sobre gestão 
de equipes? Siga nossos perfi s no Facebook e no LinkedIn e não 
perca os próximos posts!

(*) É diretor de Marketing da MC1 - multinacional brasileira com foco em 
processos e inteligência de negócios utilizando a mobilidade como plataforma 

tecnológica. Presente em mais de 20 países com soluções de gestão de equipes 
de campo para vendas, trade marketing e serviços. Mais informações no site: 

http://www.mc1.com.br/

A startup ShopBack, especia-
lizada em tecnologia Big Data 
para a recaptura e engajamento 
de clientes, e destaque na For-
tune como uma das 500 startups 
mais interessantes do mundo, 
procura por profi ssionais para 
preencher 14 novas vagas em 
São Paulo, na região da Vila 
Olímpia.

As oportunidades estão 
divididas entre o time de tec-
nologia: desenvolvedores Front 
End e Full-Stack, nos níveis 
júnior e sênior e Data Scientist. 
Também há cargos disponíveis 
para Gerente de Marketing, 

Atendimento ao Cliente e Sales 
Executive.

“Acreditamos nas pessoas e 
valorizamos o profi ssional que é 
apaixonado por desafi os e pela 
inovação. Por isso, buscamos 
talentos para revolucionar a 
experiência do consumidor 
e acompanhar o crescimento 
da ShopBack, hoje referência 
internacional em tecnologia 
para retenção e engajamento 
de clientes”, afi rma Isaac Ezra, 
CEO da empresa.

Mais informações sobre vagas 
e inscrições em: https://shopba-
ck.recruiterbox.com/

ShopBack abre 14 vagas nas 
áreas de Tecnologia, Marketing 

e Comercial para São PauloCarlos Campos, Sócio Diretor 
da Nimbi, empresa especializada 
em soluções para a cadeia de 
suprimentos, aponta quatro erros 
que devem ser evitados na área 
de supply chain. Confi ra!

Tratar os processos da mesma 
forma: Para ser estratégico e ter 
uma melhor performance nas ne-
gociações, é preciso entender que 
cada categoria é diferente. O primei-
ro a se fazer é uma categorização, 
defi nindo itens de matéria-prima e 
os itens indiretos, como materiais 
de escritório, ferramentas, produtos 
para limpeza, entre outras coisas. 
Depois, para cada uma das cate-
gorias será adotada uma estratégia 
diferente. A relação com um forne-
cedor de um item estratégico para 
a empresa requer maior atenção e 
cuidado na negociação. Entenda o 
impacto do produto para o negócio 
e a complexidade do mercado – se 
há outros fornecedores do mesmo 
material.

Não dar atenção ao TCO - 
Total cost of ownership: não 
negocie um produto levando em 
conta apenas o seu preço. Ao 
realizar uma compra, o gestor 
deve considerar todos os custos 
envolvidos na operação, como 
frete e futuras manutenções. O 
TCO é um indicador de extrema 
importância, pois analisa todos 

os custos de uma empresa tem 
para manter ou adquirir certos 
tipos de ativos.

Não fazer processo de inves-
tigação dos fornecedores: uma 
investigação completa sobre os 
fornecedores é fundamental, pois 
sua qualidade gera impacto direto 
sobre o sucesso das operações. 
Essa também é uma forma de 
maximizar as vantagens e mini-
mizar riscos como má qualidade 
de produtos, difi culdades buro-
cráticas, origem duvidosa e até 
mesmo fraudes. Avalie a confi a-
bilidade do fornecedor utilizando 
a qualidade, origem e reputação 
como indicadores. Sempre há o 
risco de que os produtos sejam 
de precedência incerta, ou de 
que são produzidos de forma 
irregular, por meio de trabalho 
escravo ou infantil.

Não investir na qualifi cação 
de um profi ssional de compras: 
é muito importante ter conheci-
mento sufi ciente para realizar as 
operações de compra. Existem 
diversas técnicas de negociação, 
balizamento de preços e gestão 
que um gestor deve dominar. 
Muitas empresas de menor porte 
costumam atribuir essa função 
para um colaborador de outra 
área, como alguém da área ad-
ministrativa por exemplo.

Gestão de compras: quatro erros 
que as PMEs devem evitar
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de 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: FABIO VERI MARTINS, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 08/07/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Benedito José Martins e de 
Ermida Veri Martins. A pretendente: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Água Branca, distrito 
de Conceição da Vargem - MG, data-nascimento: 07/05/1978, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Aristeu Pereira da Silva e de Maria José 
Oliveira da Silva.

O pretendente: ERICKSON DE OLIVEIRA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 03/01/1963, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Izaias de Oliveira e de Angelina 
Duvesa de Oliveira. A pretendente: DENISE MARIE OGATA, profi ssão: encarregada 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-
nascimento: 30/03/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo 
Massataka Ogata e de Norio Wada Ogata.

O pretendente: RINALDO FERNANDES NOGUEIRA, profissão: gerente de logís-
tica, estado civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 
10/06/1968, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Argemiro Torres 
Nogueira e de Maria de Oliveira Fernandes Nogueira. A pretendente: PATRÍCIA 
RAGO PERFIDIO, profissão: assistente social, estado civil: divorciada, naturalida-
de: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 01/01/1971, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Perfidio e de Helena Rago 
Perfidio.

O pretendente: VITOR COJI SATO, profi ssão: coordenador de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Toshizo Sato e de Helena Sato. 
A pretendente: GISLENE SOARES RODRIGUES, profi ssão: nutricionista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 08/08/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivo Inacio Rodrigues e de Irene 
Antonia Soares Rodrigues.

O pretendente: CLAUDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: analista 
informática, estado civil: solteiro, naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos - SP, Ferraz 
de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 14/10/1976, residente e domiciliado em na rua 
Armando Dias - São Paulo - SP, fi lho de Eugenio Rodrigues de Oliveira e de Maria 
Jose de Oliveira. A pretendente: FERNANDA BRANDI MONTEIRO, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/08/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Soares Monteiro e 
de Maria Aparecida Brandi Monteiro.

O pretendente: JOSÉ NILÇON DE OLIVEIRA, profi ssão: metalurgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cafeara - PR, data-nascimento: 11/04/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Olavio Mariano de Oliveira e de Valdenira 
Taveira de Oliveira. A pretendente: FRANCISCA ADRIANA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Serrita - PE, data-
nascimento: 16/11/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lauro 
Mariano de Oliveira e de Maria de Fatima Vitalino.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 18/12/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto de Souza Macedo e de Luiza Ratão 
Macedo. A pretendente: LAÍS NASCIMENTO SILVA, profi ssão: analista de seguros, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
27/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivan Gilfo Silva e de 
Maria do Socorro Ramos Nascimento.

O pretendente: ALEXANDRE MISSLIN, profi ssão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 03/05/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Marcello Misslin e de Odete 
da Silva Misslin. A pretendente: NOEMI MELATO, profi ssão: professora de educação 
infanti, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
10/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lauro Melato e de Alice 
Matilde Fernandes Melato.

O pretendente: EDER DIAS BARROS, profi ssão: coordenador fi nanceiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
21/05/1980, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo Teixeira 
Barros e de Maria Aparecida Dias Barros. A pretendente: ALINE BONINI, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: em Mauá - SP, data-nascimento: 
14/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ariovaldo Bonini e de 
Izildinha Aparecida Ribeiro Bonini.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão administrador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 12/11/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Ismael Moreira da Silva e de Marta Lúcia Hilário da Silva. A pretendente: ANA 
CRISTINA PLASA, de nacionalidade brasileira, profissão coordenadora adminis-
trativa, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/10/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Plasa Neto e de 
Maria Zulma Plasa.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
gerente técnico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1961, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Onesio Honorio de Castro e de 
Lazara José de Castro. A pretendente: ANA SANTANA TEIXEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão analista administrativo, estado civil solteirao, nascida em Itatingui 
- Una - BA, no dia 05/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Manoel Teixeira dos Santos e de Lúcia Souza de Santana.

O pretendente: EDMILSON MARTINIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão eletromecânico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 21/02/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Elias Fidelis 
da Silva e de Lindalva Martiniano da Silva. A pretendente: ELIS REGINA TEIXEIRA 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de sistemas, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Francisco Barbosa e de Maria Aparecida 
Teixeira Barbosa.

O pretendente: CLÉBER RIBEIRO MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
segurança, estado civil solteiro, nascido em Vitória da Conquista - BA, no dia 14/02/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Santos Miranda e de Marinalva 
Ribeiro de Queiroz. A pretendente: RENATA FORTUNATO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão servidora pública federal, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 05/10/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wladimir Moreno 
Fortunato e de Ordália Fortunato.

O pretendente: ASTERIO JOSÉ DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
pintor, estado civil solteiro, nascido em Ibicaraí - BA, no dia 03/03/1947, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Pedro de Santana e de Mercedes Estelina 
de Jesus. A pretendente: ANA MARIA PEDROSO DE QUADROS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciante, estado civil solteira, nascida em Guarapuava - PR, no 
dia 22/12/1961, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Pedroso 
de Quadros e de Nair Francisca de Abreu.

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

42º Subdistrito - Jabaquara
Dra. Júlia Claudia Rodrigues da Cunha Mota - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
O pretendente: FREDERICO AUGUSTO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO, de na-
cionalidade brasileira, profissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 10/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho 
de Nelson José Rego da Encarnação e de Angela Maria Moreira da Encarnação. 
A pretendente: TATIANE CARDOSO VIANA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, profissão nutricionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 14/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Ailton Viana 
dos Santos e de Sandra Aparecida Cardoso.

O pretendente: JOSÉ BERNARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
encanador, estado civil solteiro, nascido em Ubaí - MG, no dia 10/07/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carolino Pereira de Jesus e de Josefa Silva 
dos Santos. A pretendente: MARIA DAS DORES PEREIRA MOURÃO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão babá, estado civil solteira, nascida em Ubaí - MG, no dia 08/10/1965, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gonçalo Pereira de Souza e de 
Natalina Pereira Mourão.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profis-
são copeiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/08/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Francisco dos Santos 
e de Quiteria da Silva Basilio dos Santos. A pretendente: GIDELMA DOS SAN-
TOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado civil 
solteira, nascida em Junqueiro - AL, no dia 17/08/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Giseldo dos Santos Oliveira e de Maria José dos 
Santos Oliveira.

O pretendente: TIAGO ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
27/02/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Dulcilene Ale-
xandre da Silva. A pretendente: JESSICA SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/06/1995, 
residente e domiciliada em Vila Império, São Paulo - SP, filha de Claudia Sampaio 
dos Santos. Obs.: Cópia do Edital deverá ser entregue no cartório pertencente a 
residencia da pretende.

O pretendente: OSVALDO ALVES SEBASTIÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/10/1967, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Sebastião e de Helena 
Ilário Alves Sebastião. A pretendente: GEDALVA BISPO DE ANDRADE GOMES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil viúva, 
nascida em São Cristovão - SE, no dia 14/08/1958, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Messias de Andrade e de Maria Matilde Bispo de 
Andrade.

O pretendente: JARBAS GUEDES DE MELO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
ajudante de produção, estado civil solteiro, nascido em Acopiara - CE, no dia 13/04/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Uilson Pereira de Melo e de Antonia 
Leonor Guedes. A pretendente: GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Acopiara - CE, no dia 19/02/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Francimar da Silva e 
de Maria Gecilda de Melo.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: FRANCISCO HÉLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR, profi ssão: balconista 
de padaria, estado civil: solteiro, naturalidade: em Sobral - CE, data-nascimento: 
06/09/1996, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Hélio do 
Nascimento e de Ivaneide Lima da Silva. A pretendente: NICOLE BRAGA TEIXEIRA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Sobral - CE, 
data-nascimento: 29/10/2000, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
William Parente Teixeira e de Marília Braga Chaves.

O pretendente: WAGNER MATEUS FALCONI JÚNIOR, profi ssão: consultor técnico 
mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 05/07/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Wagner 
Mateus Falconi e de Rosilda dos Santos Pereira. A pretendente: CAROLINE STEPHANIE 
LIMA NOGUEIRA, profi ssão: agente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 24/10/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Ramos Nogueira e de Maria Goretti Lima Nogueira.

O pretendente: AMILTON DE SOUZA, profi ssão: chefe de setor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 30/08/1961, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Souza e de Delfi na de Souza. A pretendente: 
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Princesa Isabel - PB, data-nascimento: 30/12/1960, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de João José da Silva e de Maria do Socorro Silva.

O pretendente: LUIZ RICARDO PUTTI, profi ssão: engenheiro mecatrônico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 21/07/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Putti e de Sandra Regina 
de Castro Putti. A pretendente: WÂNIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Alfenas - MG, data-nascimento: 25/01/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos da Silva e de Ivanir Aparecida de Oliveira da Silva.

O pretendente: JULIO FABIO RODRIGUES DE SANTANA, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 22/05/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Genivaldo Rodrigues de Santana 
e de Juvenice dos Santos Santana. A pretendente: NATALIA PASSANEZI RIBEIRO, 
profi ssão: instrumentadora cirurgica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis - SP, data-nascimento: 06/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Francisco Carlos Ribeiro e de Dinelisa Bugano Passanezi Ribeiro.

O pretendente: DIEGO MARTINS SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ribeirão Preto - SP, data-nascimento: 26/03/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Benedito Aparecido Martins Silva e de Livangela 
de Oliveira Martins Silva. A pretendente: MAYARA TARGA BRAGA, profi ssão: 
secretária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 11/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Nonato Barbosa Braga e de Elaine Cristina Targa Braga.

O pretendente: JOSÉ NUNES FERREIRA, profi ssão: mecanico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Tabira - PE, data-nascimento: 27/07/1968, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Silva e de Maria do Socorro Nunes da Silva. A 
pretendente: MARIA CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em São Caetano - PE, data-nascimento: 19/05/1967, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de João Marques dos Santos e de Terezinha Maria dos Santos.

O pretendente: MANOEL RODRIGUES GOMES, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Tremedal - BA, data-nascimento: 26/07/1964, residente e domiciliado em à 
Rua Maria do Carmo - São Paulo - SP, fi lho de Nerci José Gomes e de Arlete Rodrigues Lima. 
A pretendente: ELIENE MENDES DE SOUSA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Tremedal - BA, data-nascimento: 21/10/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Milton Muniz de Sousa e de Creusa Mendes de Sousa.

O pretendente: HUAYNA ELOHIM PEREZ CONTRERAS, profi ssão: inteligência 
de mercado, estado civil: solteiro, naturalidade: em Soledade de Minas - MG, data-
nascimento: 23/02/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Victor 
Jorge Perez Contreras e de Rosmary Piassa Perez Contreras. A pretendente: MONICA 
DE CARVALHO, profi ssão: social mídia, estado civil: solteira, naturalidade: em Suzano 
- SP, data-nascimento: 20/03/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Givaldo de Carvalho e de Edilene Vieira da Silva de Carvalho.

O pretendente: ÉRICO MAZZUCHELLI DE OLIVEIRA, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis -  SP, data-nascimento: 
04/03/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião José 
de Oliveira e de Cecilia Mazzuchelli de Oliveira. A pretendente: SIMONE SOUZA 
NASCIMENTO, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo 
- SP, data-nascimento: 22/12/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Vanildo Freitas Nascimento e de Ivonete de Souza Nascimento.

O pretendente: CHRYSTIAN TSUNEO SANO, profi ssão: assistente de benefícios, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, São Bernardo do Campo 
- SP, data-nascimento: 15/03/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Arnaldo Tunemi Sano e de Yukiko Yasuda Sano. A pretendente: JAIANE FERNANDES 
DA SILVA, profi ssão: analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Mariana - SP, data-nascimento: 19/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Fernandes da Silva Sobrinho e de Antonia Valdenir Miguel da Silva.

O pretendente: ALEXANDER BENJAMIN CÓL GÜTHER, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
30/11/1981, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mauro Güther e de 
Maria Donizeti Cól Güther. A pretendente: EMANUELE PARANAN BARBOSA, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, 
data-nascimento: 16/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Jucleide Paranan Barbosa.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS CATTA-PRETA DIAS DE AGUIAR, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santos - SP, data-nascimento: 10/03/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Dias de Aguiar e de Marta 
Maria Catta-Preta Dias de Aguiar. A pretendente: CLAUDIA SETTI THADEU LEMOS 
SOARES, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 29/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Claudio Jose Lemos Soares e de Zelia Setti Thadeu Lemos Soares.

O pretendente: DOUGLAS FRACAROLI, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/11/1973, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fracaroli e de Guilhermina Maria 
Fracaroli. A pretendente: EMANUELA GONÇALVES FRANCISCO, profi ssão: 
empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/03/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Francisco e de 
Maria Santos Gonçalves.

O pretendente: RODRIGO ALVES, profi ssão: auxiliar técnico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 22/04/1988, residente e 
domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Ediclea Alves. A pretendente: ELOÍSA 
GALANTE AMORIM FRANÇA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 14/09/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gei Poti Amorim França e de Marisete Roseli 
Galante Amorim França.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: RAFAEL NASCIMENTO DE SOUZA LEÃO, profi ssão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 11/12/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcelo José Ferreira de Souza 
Leão e de Creusa do Nascimento Souza Leão. A pretendente: KAREN SEVERINO, 
profi ssão: técnica química, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França - SP, data-nascimento: 04/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Valdir Severino e de Marisa da Silva Sebastião.

O pretendente: DANILO SOUZA LODI, profi ssão: securitário, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Taguatinga - DF, data-nascimento: 03/03/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Roberto Firpo Lodi e de Gláucia Gesteira Souza Firpo 
Lodi. A pretendente: CAMILLA ESTEVÃO XAVIER DE MENDONÇA, profi ssão: analista 
de designer, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
20/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos Xavier de 
Mendonça e de Marcia Estevão de Mendonça.

O pretendente: RODRIGO MAJELLA MORELLO, profi ssão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 03/05/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Mauricio Morello e de Sueli Boen Morello. A pre-
tendente: DANIELA DE FATIMA MINETTI profi ssão: telefonista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 18/10/1975, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Waldir Minetti e de Hilda Maria Aparecida de Jesus.

O pretendente: DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 09/02/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aderito de Oliveira Cruz e de Maria Elizabete 
da Silva Cruz. A pretendente: INDIANARA KIPFER, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Blumenau - SC, data-nascimento: 13/01/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Newton Kipfer Junior e de Denise Maria de 
Andrade Kipfer.

O pretendente: TORAO KIYOTA NETO, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 26/01/2000, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Alvaro Kiyota e de Yuri Mara Ueda. 
A pretendente: ÁGATHA AURORA RHEIN, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 16/06/2000, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Washington Luis Rhein e de Ana Lucia Rhein.

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA MARTINS, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 14/10/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lauro Martins e de Irani da Penha Martins. 
A pretendente: VÂNIA REGINA MARTINS, profi ssão: adestradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 26/11/1974, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jorge Martins e de Maria Catarina Martins.

O pretendente: JOSUÉ RAMOS JUNIOR, profi ssão: barbeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 24/03/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jozué Ramos e de Idalina Lopes Ramos. A 
pretendente: ANDRESSA PEREIRA FRASSEI, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 10/06/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Silvio Frassei e de Rosemeire Pereira.

O pretendente: HENRI MIKIO NAKAYA, profi ssão: funcionário público estadual, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
09/02/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Yoshikazu Nakaya e de 
Ines Irma de Assis Nakaya. A pretendente: CLAUDIA APARECIDA PONTES, profi ssão: 
fi sioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista 
- SP, data-nascimento: 09/01/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Clovis Paes de Pontes e de Carmelita Felipe Pontes.

O pretendente: FELIPE FREITAS DE MEDEIROS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 25/10/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Maria de Medeiros e de Maria das Graças Freitas 
de Medeiros. A pretendente: SIBELE DOS ANJOS VIEIRA, profi ssão: analista de conciliação 
contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarujá - SP, data-nascimento: 25/06/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ademir Vieira e de Vanusa dos Anjos Vieira.

O pretendente: ADRIANO CASIMIRO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 27/12/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Casimiro e de Marlene Castelani 
Casimiro. A pretendente: SONIA DUARTE, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Registro - SP, data-nascimento: 10/01/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Aroldo Duarte e de Elza Duarte.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: ARMANDO FERREIRA SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são zelador, estado civil solteiro, nascido em Santa Cruz de Monte Castelo - PR, no dia 
01/03/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Irineu Ferreira dos 
Santos e de Esther de Souza Santos. A pretendente: CRISTIANE DE JESUS OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em 
Itagibá - BA, no dia 03/04/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Altino José de Oliveira e de Sabina Maria de Jesus.

O pretendente: JOHN LEE MORAES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Sobradinho - BA, no dia 22/11/1989, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José de Arimatea Luciano da Silva e 
de Maria do Socorro Moraes Veras. A pretendente: MICHELLE DOMENES TINTEL, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em 
Diadema - SP, no dia 25/02/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Milton Vieira Tintel e de Elaine Domenes de Castro.

O pretendente: JUNIOR CEZAR MARTINS AMADO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/01/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cezar Amado e de Irene Martins Amado. 
A pretendente: ADELIZ MENDES PINHEIRO ONÇA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/11/1992, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Pinheiro Onça e de Hilda Mendes da Silva.

O pretendente: LAERCIO SOARES NUNES, de nacionalidade brasileira, profi ssão motoi-
rista, estado civil divorciado, nascido no Rio de Janeiro - RJ no dia 20/06/1963, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sidina Soares Nunes. A pretendente: KATIA 
SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão esteticista, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/07/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Luiz Amado Soares e de Marli Soares.



netjen@netjen.com.br
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CNAL Participações S.A. - CNPJ 24.978.990/0001-03
Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras - Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 - (Em Reais)

Balanço patrimonial
Ativo Nota 31/12/2016
Circulante   1.000
Caixa e equivalentes de caixa 4  1.000

Não circulante   7.187.342
Investimentos 5  7.187.342

Total do ativo   7.188.342

Passivo e patrimônio líquido Nota 31/12/2016
Circulante   -
Não circulante   1.384.157
Mútuos intercias  6  1.384.157
Patrimônio Líquido 7  5.804.185
Capital social   14.694.997
Reservas de capital   9.061.000
Prejuizos acumulados   (17.951.812)
Total do passivo e do patrimônio líquido   7.188.342

Demonstração do resultado
Receitas e despesas operacionais Nota     31/12/2016
Despesas administrativas 8  (35.046)
Equivalencia patrimonial 8  (17.916.766)
      (17.951.812)
Resultado antes do IRPJ. e contribuição social  (17.951.812)
Resultado líquido do período   (17.951.812)

Demonstração do EBITDA ajustado
Resultado líquido do período   (17.951.812)
Equivalencia patrimonial  17.916.766
Imposto de renda e contribuição social  -
EBITDA ajustado   (35.046)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
    Nota Capital Social Reservas de Capital Prejuízos Acumulados             Total
Saldos em 31/12/15  - - - -
Capital inicial  1.000   1.000
Aumento capital cotas  11.754.997 - - 11.754.997
Aumento de capital
 em dinheiro com ágio  2.939.000 9.061.000 - 12.000.000
Prejuízo do exercício   - (17.951.812) (17.951.812)
Saldos em 31/12/16 7 14.694.997 9.061.000 (17.951.812) 5.804.185

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
    Nota     31/12/2016
Lucro / Prejuízo do período   (17.951.812)
Ajustes
Equivalencia patrimonial 8  17.916.766
      (35.046)
Caixa proveniente das atividades operacionais  (35.046)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos Controladas por
 Equivalencia Patrimonial 5  (7.187.342)
Caixa proveniente das atividades de investimento  (7.187.342)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Mútuos intercias 6  1.384.157
Recursos líquidos dos acionistas   5.839.231
Caixa proveniente das atividades de financiamento  7.223.388
Aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa  1.000
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  1.000
Aumento/(redução) do caixa e equivalente de caixa  1.000

Em atendimento aos dispositivos legais vigentes, submetemos à apreciação dos acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras, referentes às atividades da CNAL 
Participações S.A. (“Companhia”), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. A Companhia, foi constituída no ano de 
2016, com o objetivo de ser o veículo para a capitalização da empresa NALF ARTES EM CONFECÇÕES LTDA., operadora da marca de roupas femininas “CANAL CONCEPT”, e se tornar 
uma holding de participações societárias nesse segmento. Com esse propósito, além da capitalização realizada na NALF, a Companhia decidiu ainda realizar investimento relevante para 
lançamento no território brasileiro, da marca “REPLAY JEANS”, conhecida internacionalmente no segmento de jeanswear. Com tais investimentos, a Companhia pretende seguir expandindo 
suas operações, mantendo forte atuação no varejo brasileiro. Agradecemos a todos aqueles que nos apoiaram, pela total dedicação, confiança e parceria.  São Paulo, 24 de abril de 2017.

Notas explicativas
1. Contexto operacional - A CNAL (“Companhia”) foi constituída em 
28/4/16, com sede no bairro da Mooca, na Cidade de São Paulo, 
tendo entre seus principais objetivos a participação em empresas 
que atuam na fabricação e venda de artigos de vestuário no mercado 
brasileiro. Em 22/6/16, recebeu como integralização do seu primeiro 
aumento de capital, todas as cotas de Capital das empresas NALF 
Artes em Confecções Ltda., Cargo Trading Promoção de Vendas 
Ltda. e CAL Franquias Ltda., passando a controlar 100% o Capital 
dessas empresas, as quais já operavam a marca “Canal Concept” 
no mercado brasileiro há mais de 30 anos, importando, fabricando 
e vendendo roupas femininas para revendedores franqueados, lojas 
multimarcas e também para consumidores finais através da sua rede 
de lojas. Em 28/7/16, a Companhia admitiu um novo sócio, através 
de um aporte de capital em dinheiro no montante de R$ 12 milhões 
de reais, alterando seu Estatuto Social, criando um novo Conselho 
de Administração e novas regras de governança. Em 11/11/16, a 
Companhia constituiu uma nova empresa, subsidiária 100%, deno-
minada REP Jeans do Brasil S.A., com um capital social de R$ 100 
mil reais, cujo objetivo é o de distribuir, a partir do verão de 2017, com 
exclusividade no território brasileiro, os produtos de vestuário com a 
marca internacional “REPLAY”, tanto em lojas próprias como no mer-
cado de atacado. Em 01/12/16, as empresas Cargo Trading e CAL 
Franquias foram incorporadas pela NALF, que passou a concentrar 
todas as operações da marca “Canal Concept”, fechando o ano com 
30 lojas próprias, 12 franquias e 400 pontos de venda denominados 
“multimarcas”. 2. Demonstrações contábeis - As demonstrações 
contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios estabeleci-
dos pela Lei das S.A. (Lei nº 6.404/76) e as alterações introduzidas 
pelas Leis nos 11.638/2007 e 11.941/09, conjugadas com as Nor-
mas Brasileira de Contabilidade (NBCs), instituídas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos 
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis 
incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do 
ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, 
determinações de provisões para IRPJ e outras similares. Os resul-
tados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 
3. Principais práticas contábeis - Para elaboração das demons-
trações contábeis, foram adotadas as seguintes principais práticas 
contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes 
de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de 
mudança de valor e limites utilizados de conta garantida. O saldo 
utilizado de contas garantidas inclui-se em empréstimos no passivo 
circulante do balanço, e compõe o saldo de caixa e equivalentes de 
caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa. b) Ativos circu-
lantes e não circulantes - Demonstrados ao valor de custo ou valor 
líquido de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
auferidos. c) Imobilizado - Reconhecimento e mensuração - Itens 
do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição 
ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui 
gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O 
custo de ativos construídos pela própria Empresa inclui: • O custo 
de materiais e mão de obra direta; • Quaisquer outros custos para 
colocar o ativo no local e condição necessários para que esses 
sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração; 
• Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes 
ativos estão localizados. Depreciação - Itens do ativo imobilizado são 
depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado 
na taxa fiscal de cada componente e são depreciados a partir da data 
em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de 
ativos construídos internamente, do dia em que a construção é fina-
lizada e o ativo está disponível para utilização. d) Investimentos - Os 
investimentos em controladas são avaliados pelo método da equiva-
lência patrimonial onde os ganhos ou perdas são reconhecidos na 

apuração dos seus resultados simultaneamente aos resultados de 
suas controladas, de acordo com seu percentual de participação na 
data do fechamento do balanço. e) Empréstimos - Os empréstimos 
tomados são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, no recebi-
mento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, 
os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, 
isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período 
incorrido (“pro rata temporis”). f) Passivo circulante e não circulantes 
- Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. g) IRPJ e CSLL sobre o 
lucro - Os impostos e contribuições são calculados de acordo com a 
legislação em vigor em suas respectivas datas de encerramento das 
demonstrações contábeis. h) Provisões - As provisões são reconhe-
cidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou 
não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação 
e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. i) Contingências 
- O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingên-
cias ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo 
com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC nº 25 do 
Comitê de Pronunciamentos Técnicos. Contingências ativas: não 
são reconhecidas nas demonstrações contábeis, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, 
sobre as quais não cabem mais recursos; Contingências passivas: 
são reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado 
na opinião de assessores jurídicos e da administração, for conside-
rado provável o risco de perda. Os passivos contingentes classifica-
dos como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas 
divulgados em notas explicativas, quando relevantes, enquanto 
aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão e 
divulgação; Obrigações legais: ação judicial ou administrativa, com 
uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações 
fiscais e tributárias, quando os montantes envolvidos forem mensu-
ráveis com suficiente segurança. j) Demonstração do resultado do 
exercício - As receitas e despesas são registradas de acordo com o 
regime de competência de exercícios.
4. Caixa e equivalentes de caixa    2016
Bancos 1.000
Total 1.000
A Companhia não realizou transações financeiras em 2016, man-
tendo praticamente intactos os recursos de sua primeira integraliza-
ção de capital.
5. Investimentos            2016
NALF Artes em Confecções Ltda. 19.245.999
REP JEANS do Brasil S.A. 1.349.111
Saldo da Equivalência Patrimonial  (13.407.768)
Total 7.187.342
A participação na NALF Artes em Confecções Ltda. corresponde a 
19.245.999 cotas de um Capital total de 19.246.000 cotas, sendo 1 
cota remanescente em nome do sócio controlador da Companhia. A 
participação na REP JEANS é de 100% do seu Capital, constituído 
apenas de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal
6. Mútuos Intercias         2016
NALF Artes em Confecções Ltda. 1.384.157
Total 1.384.157
Esse saldo em 31/12/16 corresponde aos valores acumulados relati-
vos a pagamentos pela controlada NALF em favor da nova empresa 
REP JEANS, reconhecidos como mútuo a receber da Companhia e 
cuja destinação foi um AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento 
de Capital reconhecido contabilmente pela nova empresa.
7. Patrimônio líquido              2016
Capital Social 14.694.997
Reservas de Capital  9.061.000
(-) Prejuízos acumulados (17.951.812)

Total 5.804.185
O capital social é dividido em 14.694.997 ações ordinárias sem valor 
nominal, formado por: Capital inicial na constituição R$ 1.000
Aumento de capital com as cotas da NALF,
 Cargo e da CAL em junho/16 R$ 11.754.997
Aumento de capital pela entrada
 do novo sócio em 28/7/16 R$ 2.939.000
    R$ 14.694.997
A reserva de capital foi formada pelo ágio ou diferença entre o 
valor das novas ações emitidas e o valor em dinheiro efetivamente 
pago pela participação de 20% vendida ao novo sócio admitido em 
28/7/16. 8. Resultados - O resultado da Companhia neste primeiro 
ano de atividades, foi formado basicamente por Despesas Admi-
nistrativas e pelas perdas na apuração da Equivalência Patrimonial 
sobre os investimentos nas controladas, demonstrado por:
Despesas administrativas  R$ 35.046
Perda na equivalência patrimonial da CARGO TRADING até
 30/11/16, antes da sua incorporação pela Companhia  R$ 4.508.998
Perda na equivalência patrimonial da REP JEANS S.A.  R$ 830.170
Perda na equivalência patrimonial da NALF   R$ 12.577.598
     R$ 17.951.812
9. Seguros - A Companhia possui seguros em vigor em 31/12/16 
considerados suficientes pela administração para cobertura de seus 
ativos e dos riscos operacionais. 10. Instrumentos financeiros - A 
Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. 
A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de 
estratégias operacionais e controles internos, visando assegurar 
liquidez, rentabilidade e segurança. A política relativa à contratação 
de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é aprovada 
pela Administração, sendo posteriormente analisada de forma peri-
ódica em relação à exposição ao risco que a Administração possui. 
A Companhia não possui política de contratação de instrumentos 
financeiros derivativos. Os valores de realização estimados de ativos 
e passivos financeiros da Companhia são determinados por meio de 
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de 
avaliações. Julgamentos são requeridos na interpretação dos dados 
de mercado para produzir as estimativas dos valores de realização 
mais adequada As políticas de administração de risco da Companhia 
são estabelecidas pela Administração, a fim de identificar e analisar 
riscos enfrentados pela Companhia, para estabelecer apropriados 
limites de riscos e controles necessários para monitorar a aderência 
aos limites. Políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são revi-
sadas regularmente para refletir mudanças nas condições de mer-
cado e nas atividades da Companhia. Classificação dos instrumentos 
financeiros - Conforme a Resolução CFC nº 1.196/09, de 21/10/09, 
que aprovou os Pronunciamentos Técnicos CPC 38, 39 e 40, a 
Companhia efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros, 
conforme as seguintes considerações gerais: Em 31/12/16, os únicos 
instrumentos financeiros são formados por Caixa e equivalentes de 
caixa, os quais são classificados como mantidos para negociação. O 
valor de mercado está refletido nos valores registrados nos balanços 
patrimoniais.

À Diretoria
Vitorio Perin Saldanha - Contador - CRC 1PE 006974/O-0 TSP

REP - Real Estate Partners
Desenvolvimento Imobiliário S.A.

CNPJ/MF: 08.572.741/0001-59 - NIRE: 35.300.353.498
Assembleia Geral Ordinária de 28/04/2017 - Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da REP - Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia”), 
nos termos do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em 
28/04/2017, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, 
na Rua Joaquim Floriano n° 466, 2º andar, Edifício Corporate, a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia: AGO: (i) Deliberar 
a respeito das contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31/12/2016; 
(ii) Deliberar sobre o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social findo em 31/12/2016 (“DFs”), a revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados 
do exercício social findo em 31/12/2016. Informações Gerais: (i) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme 
alterada (“REP), referentes ao exercício social findo em 31/12/2016, foram publicados no dia 29/03/2017, no DOESP, página 201 e no 
Jornal “Empresas e Negócios”, página 5, e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia; (ii) Os acionistas poderão 
fazer-se representar na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se dia 28/04/2017, por procurador constituído há menos de 1 ano, 
que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, nos termos do §1º, artigo 126 da LSA. São Paulo, 17/04/2017. 
Adolpho Lindenberg - Presidente do Conselho de Administração.

Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas
e Energia Eletrica de São Paulo - AEDAEESP

CNPJ 58.102.872/0001-40
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinaria

Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas e Energia Eletrica do Estado
de São Paulo - AEDAEESP, com sede na cidade de São Paulo, á Rua Boa Vista 170,
Centro, representada pelo Presidente abaixo assinado, Convoca, pelo presente edital,
todos os associados para Assembléia Geral Ordinária  a ser realizada á Rua Boa Vista
170, Centro - Mezanino, no dia 18 de maio de 2017, ás 10h00, em primeira convocação,
com quorum legal, ou, ás 10h30, em segunda convocação, com qualquer número de
presentes, com a seguinte ordem do dia: 1 - Eleição  do mandado desta AEDAEESP, por
mais um triênio, de 2017/2019, de acordo com o  Estatuto desta associação, artigos 23,
24, 46,  51. 2 - Assuntos Gerais. São Paulo,  20  de abril de 2017.

Denis Emanuel de Araújo - Presidente

MARULTEX IND. E COM. DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA. torna público que recebeu, da
Secr. de Meio Ambiente de Mauá, a Renovação da Licença de Operação nº 2017018
p/ Fabr. de Equipamentos e Instr. Ópticos, Peças e Acessórios, sito à Rua Vereador Pe-
dro Madeu, 141. Capuava. Mauá/SP. Conforme Processo Administrativo nº 1111/2017.

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE YORK GIRO, REQUERIDO POR PAULO CELSO 
GIRO E OUTRO - PROCESSO Nº1071556-17.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Homero Maion, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por sentença proferida em 12 de dezembro de 2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de YORK 
GIRO, RG Nº 1.079.205, CPF 109.657.938-34, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). PAULO CELSO GIRO, RG nº 7.542.703, CPF nº 032.647.888-45. 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 15 de fevereiro de 2017. 

Florestal Santa Maria S.A
CNPJ 06.066.768/0001-44

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2014 e 2015  - Valores expressos em R$
Balanço Patrimonial / Ativo          2014           2015
Circulante  683.353 2.058.449
Disponibilidades  17.280 63.563
Contas a Receber de Clientes  4.975 1.293.501
Outros Creditos  661.098 701.385

Não Circulante  7.863.756 7.172.321
Permanente  7.863.756 7.172.321
Imobilziado   7.863.756 7.172.321

Total do Ativo  8.547.109 9.230.771

Balanço Patrimonial / Passivo           2014         2015
Circulante  1.330.567 1.663.254
Emprestimos e Financiamentos  328.569 221.503
Fornecedores  458.916 729.760
Obrigações Trabalhistas e Sociais 432.830 506.724
Obrigações Tributarias  110.252 205.267
Não Circulante  7.216.543 7.567.517
Exigível a Longo Prazo  17.585.396 16.681.599
Mutuo com Sócios  13.834.434 13.677.312
Obrigações Tributarias  2.994.698 2.785.979
Emprestimos e Financiamentos  756.264 218.307
Patrimônio Liquido  (10.368.854) (9.114.081)
Capital Social  8.400.000 8.400.000
Prejuízo Acumulado  (17.082.997) (18.768.854)
Prejuízo do Exercicio  (1.685.857) 1.254.772
Total do Passivo  8.547.109 9.230.771

Demonstração do Resultado
Receita Operacional Bruta          2014         2015
Receitas com Vendas  454.797 4.941.924
Impostos sobre Faturamento  0 (256.082)
Receita Operacional Bruta  454.797 4.685.842
Custo das Mercadorias Vendidas (613.064) (1.737.339)
Lucro/Prejuizo Bruto  (158.266) 2.948.503
Desepesas Operacionais
Despesas Administrativas  1.626.260 1.494.389
Lucro/(Prejuízo) Operacional  (1.784.526) 1.454.114
Antes dos Efeitos Financeiros
Resultados Financeiros Líquidos  (49.585) (41.836)
Lucro/(Prejuízo) Operacional  (1.834.111) 1.412.278
Outros Resultados Não Operacionais 159.142 22.105
Resultado do Exercício Antes
 do IRPJ e CSLL  (1.674.969) 1.390.173
Impoto de Renda  (5.976) (82.005)
Contribuição Social  (4.912) (53.395)
Lucro/(Prejuízo) Liquído do Exercício (1.685.857) 1.254.772

Diretoria
Rubens Forbes Alves de Lima - Diretor Presidendte

Clovis Alberto Cardoso - Contador
CRC 1SP152117/O-7 - CPF: 063.307.408-01

Florestal Santa Maria S.A
CNPJ 06.066.768/0001-44

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2015 e 2016  - Valores expressos em R$
Balanço Patrimonial / Ativo          2015           2016
Circulante  2.058.449 3.677.569
Disponibilidades  63.563 2.497
Contas a Receber de Clientes  1.293.501 2.836.791
Outros Creditos  701.385 838.281

Não Circulante  7.172.321 6.860.730

Permanente  7.172.321 6.860.730
Imobilziado   7.172.321 6.860.730

Total do Ativo  9.230.771 10.538.299

Balanço Patrimonial / Passivo           2015            2016
Circulante  1.663.254 3.671.954
Emprestimos e Financiamentos  221.503 232.991
Fornecedores  729.760 1.136.416
Obrigações Trabalhistas e Sociais 506.724 575.904
Obrigações Tributarias  205.267 391.110
Outras Provisoes  0 1.335.533
Não Circulante  7.567.517 6.866.345
Exigível a Longo Prazo  16.681.599 15.842.214
Mutuo com Sócios  13.677.312 12.499.247
Obrigações Tributarias  2.785.979 2.511.623
Emprestimos e Financiamentos  218.307 831.344
Patrimônio Liquido  (9.114.082) (8.975.868)
Capital Social  8.400.000 8.400.000
Prejuízo Acumulado  (18.768.854) (17.514.082)
(Prejuízo)/Lucro do Exercicio  1.254.772 138.213
Total do Passivo  9.230.771 10.538.299

Demonstração do Resultado
Receita Operacional Bruta          2015         2016
Receitas com Vendas  4.941.924 3.518.559
Impostos sobre Faturamento  (256.082) (121.166)
Receita Operacional Bruta  4.685.842 3.397.393
Custo das Mercadorias Vendidas  (1.737.339) (865.397)
Lucro/Prejuizo Bruto  2.948.503 2.531.996
Desepesas Operacionais
Despesas Administrativas  1.494.389 2.231.109
Lucro/(Prejuízo) Operacional  1.454.114 300.886
Antes dos Efeitos Financeiros
Resultados Financeiros Líquidos   (41.836) (71.868)
Lucro/(Prejuízo) Operacional  1.412.278 229.019
Outros Resultados Não Operacionais 22.105 -
Resultado do Exercício
 Antes do IRPJ e CSLL  1.390.173 229.019
Impoto de Renda  (82.005) (52.805)
Contribuição Social  (53.395) (38.000)
Lucro/(Prejuízo) Liquído do Exercício 1.254.772 138.213

Diretoria
Rubens Forbes Alves de Lima - Diretor Presidendte

Clovis Alberto Cardoso - Contador
CRC 1SP152117/O-7 - CPF: 063.307.408-01

RCBM Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 08.255.078/0001-69 - NIRE 35.3.0033302.1

Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas da RCBM Empreendimentos e Participações S.A. convocados a se reunir em 
assembléia geral ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2017, às 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
Em assembleia geral ordinária: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação 
das demonstrações fi nanceiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fi xação da verba global destinada
à remuneração anual dos administradores.  São Paulo, 19/04/17. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

2ª Vara de Registros Públicos da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido 
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0072200-79.2012.8.26.0100 - 1554/12.] O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). RENATA PINTO LIMA ZANETTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espolio de Gilberto 
Crescenti e Sarah Magalhães Crescenti, p/ inv. Guilherme Chaves de Sant’Ana, Eliseu Oliveira 
Freitas Filho e Dagmar da Matta Freitas, Carlos Eduardo Mendes dos Santos e Adriane Nunes 
Quintaes Mendes dos Santos, Acacio Miguel Lopes e Dalci Marina Miguel Lopes, Debora 
Takser, Clara Strachman e Juarez Strachman, Roberto Paulo Takser, Iona Takser Fleishman e 
Mario Miguel Fleischman, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Renata Maximo Magalhães Costa, Lilian Maximo 
Magalhães Costa, Marilia Maria Maximo Magalhães Costa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Catão, 497, Lapa, 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. 

SPM Participações S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunir em assembléia geral
ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2017, às 16:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em 
assembleia geral ordinária: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação 
das demonstrações fi nanceiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fi xação da verba global destinada
à remuneração anual dos administradores.  São Paulo, 19/04/17.  Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, 
no dia 02 de Maio de 2017 em primeira convocação às 17:00 horas ou segunda convocação as 17:30 horas, 
na Rua dos Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as 
demais Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 
2016; e b) Deliberar sobre a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 
31 de dezembro de 2016. Lembramos aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação 
é de 88% do capital social com direito a voto e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de 
acordo com o estatuto social vigente. Assim, a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira 
comparecer, outorgar procuração a outro acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa 
da assembleia pelo outorgado. São Paulo, 20 de Abril de 2017. A Diretoria.

FSM Participações S/A
CNPJ: 07.804.142/0001-50

Demonstrações Financeiras - Exercício de 31/12/2014 e 2015 - (Legislação Societária)  - (Valores expressos em reais–R$)
Balanço Patrimonial / Ativo               2014               2015
Não Circulante  (10.367.817,76) (9.113.170,72)
Permanente  (10.367.817,76) (9.113.170,72)
Investimentos em
 Controladas  (10.367.817,76) (9.113.170,72)
Total do Ativo  (10.367.817,76) (9.113.170,72)

Balanço Patrimonial / Passivo                2014                2015

Não Circulante  (10.367.817,76) (9.113.170,72)
Patrimônio Liquido  (10.367.817,76) (9.113.170,72)
Capital Social  7.125.525,00 7.125.525,00
Prejuízo Acumulado  (15.807.654,70) (17.493.342,76)
Prejuízo do Exercício  (1.685.688,06) 1.254.647,04
Total do Passivo  (10.367.817,76) (9.113.170,72)

Demonstração de Resultado             2014              2015
Lucro/(Prejuízo) Antes do IR e da CSLL
Outros Resultados Não
 Operacionais  (1.685.688,06) 1.254.647,04
Lucro/(Prejuízo)
 Liquido do Exercício  (1.685.688,06) 1.254.647,04

Rubens Forbes Alves de Lima
Diretor Presidente

Clovis Alberto Cardoso - Contador
CRC 1SP152117/O-7 - CPF: 063.307.408-01

FSM Participações S/A
CNPJ: 07.804.142/0001-50

Demonstrações Financeiras - Exercício de 31/12/2015 e 2016 - (Legislação Societária)  - (Valores expressos em reais–R$)
Balanço Patrimonial / Ativo               2015               2016
Não Circulante  (9.113.170,72) (8.974.971,15)
Permanente  (9.113.170,72) (8.974.971,15)
Investimentos em
 Controladas  (9.113.170,72) (8.974.971,15)
Total do Ativo  (9.113.170,72) (8.974.971,15)

Balanço Patrimonial / Passivo                 2015                 2016

Não Circulante  (9.113.170,72) (8.974.971,15)

Patrimônio Liquido  (9.113.170,72) (8.974.971,15)

Capital Social  7.125.525,00 7.125.525,00

Prejuízo Acumulado  (17.493.342,76) (16.238.695,72)

Prejuízo do Exercício  1.254.647,04 138.199,57

Total do Passivo  (9.113.170,72) (8.974.971,15)

Demonstração de Resultado              2015          2016
Lucro/(Prejuízo) Antes do IR e da CSLL
Outros Resultados Não
 Operacionais  1.254.647,04 138.199,57
Lucro/(Prejuízo)
 Liquido do Exercício  1.254.647,04 138.199,57

Rubens Forbes Alves de Lima
Diretor Presidente

Clovis Alberto Cardoso - Contador
CRC 1SP152117/O-7 - CPF: 063.307.408-01

Aroer SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 10.234.236/0001-46

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

Ativo Notas   2016   2015
Ativo circulante  25.735 28.747
Caixa e equivalentes de caixa 4 25.088 18.946
Impostos a recuperar  647 634
Conta corrente empresas 5 – 9.167
Ativo não circulante  7.356.943 8.787.271
Deposito judiciais  9.482 –
Investimentos 6 7.347.461 8.787.271
Total do ativo  7.382.678 8.816.018
Passivo e Patrimônio Líquido Notas   2016   2015
Passivo circulante  93.984 67.661
Obrigações tributárias  206 180
Adiantamento de Clientes 7 64.229 64.229
Contas a pagar  26.297 –
Contas corrente empresas 8 3.252 3.252
Patrimônio líquido  7.288.694 8.748.357
Capital social 10.a 7.158.360 8.710.544
Adiantamento para futuro aumento de capital 10.c 50.000 180.000
Reservas de Capital  80.334 –
(-) Prejuízo Acumulados  – (142.187)
Total do passivo e patrimônio líquido  7.382.678 8.816.018

    Notas   2016   2015
Despesas administrativas e comerciais 11 (54.109) (48.293)
Despesas Tributárias  (4.836) (10.005)
Lucro/Prejuízo antes das receitas e 
 despesas financeiras  (58.945) (58.298)
Despesas financeiras 12.a (764) (633)
Receitas financeiras 12.b 931 1.916
Lucro/Prejuízo antes das participações 
 societárias  (58.778) (57.015)
Resultado Participação Societária
Equivalência Patrimonial  164.362 175.334
Lucro/Prejuízo antes da provisão para o 
 imposto de renda e contribuição social  105.584 118.319
Imposto de renda e contribuição social corrente  (224) (460)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício  105.360 117.859
Nº de ações  7.158.360 8.710.544
Resultado básico e dividido por ação  0,0147 0,0135

          Adiantamento 
        Lucros/   Futuro Total do
    Capital (-) Capital a Reserva Lucros (prejuízos)  Aumento patrimônio
      social   integralizar   legal   retidos   acumulados   Total   de Capital   líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2014 8.710.544 – – – (260.046) 8.450.498 80.000 8.530.498
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – – 100.000 100.000
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício – – – – 117.859 117.859 – 117.859
Saldos em 31 de dezembro de 2015 8.710.544 – – – (142.187) 8.568.357 180.000 8.748.357
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – – 50.000 50.000
Aumento de capital 180.000 – – – – – (180.000) (180.000)
Redução de Capital (1.732.184) – – – – (1.732.184) – (1.732.184)
Amortização de prejuízo – – – – 142.184 142.184 – 142.184
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício – – – – 105.360 105.360 – 105.360
Reserva legal – – 5.268 – (5.268) – – –
Distribuição de lucros – – – – (25.023) (25.023) – (25.023)
Lucro retidos – – – 75.066 (75.066) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 7.158.360 – 5.268 75.066 – 7.058.694 50.000 7.108.694

Das atividades operacionais    2016   2015
Resultado antes das provisões tributárias 105.584 118.319
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais (164.362) (175.334)
Resultado de equivalência patrimonial de 
 operações em continuidade (164.362) (175.334)
Variações nos ativos e passivos circulantes e 
 não circulantes 16.893 336
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos
Tributos a recuperar (12) 266
Conta corrente empresas (9.482) –
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos
Obrigações trabalhistas e tributárias 90 70
Contas a Pagar 26.297 –
Caixa proveniente das/(aplicado nas) operações (41.885) (56.679)
Imposto de renda e contribuição pagos (289) (403)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
 atividades operacionais (42.174) (57.082)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos de operações em continuidade 1.550.500 (42.000)
Caixa líquido/(aplicado) nas atividades de 
 investimento 1.550.500 (42.000)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Redução de capital (1.552.184) –
Adiantamento para futuro aumento de capital 50.000 100.000
Caixa líquido (aplicado nas)/proveniente das 
 atividades de financiamento (1.502.184) 100.000
(Redução)/aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 6.142 918
Caixa e equivalentes de caixa (inclusive títulos e valores mobiliários)
No início do exercício 18.946 18.028
No final do exercício 25.088 18.946
(Redução)/aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 6.142 918

1. Contexto Operacional – A Aroer SPE Empreendimentos e Participações 
S/A foi constituída em 25/06/2008, e tem como objeto social o desenvol-
vimento e a incorporação de empreendimentos imobiliários, a realização 
de negócios e prestação de serviços compatíveis com suas atividades, a 
participação em outras sociedades civis ou comerciais, nacionais ou estran-
geiras, na qualidade de sócia, acionista. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras – a) Declaração de Conformidade: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que incluem os princípios contábeis previstos na legislação 
societária brasileira, em consonância com a Lei nº 6.404/76, bem como 
alterações introduzidas com o advento da Lei nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, 
nos Pronunciamentos, orientações e instrumentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), especificamente o CPC para Pequenas 
e Médias Empresas (PME), Deliberados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC). b) Base de Mensuração: As demonstrações financeiras 
foram preparadas com base no custo histórico e são apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional da Companhia. c) Uso de Estimativas e Julga-
mentos: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração use de jul-
gamento na determinação e registro de estimativas Contábeis. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação. A Empresa revisa as estimativas e premissas pelo menos 
anualmente. 3. Resumos das Principais Práticas Contábeis – As políticas 
contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas pela Companhia de maneira 
consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações finan-
ceiras. a) Apropriação das Receitas, Custos e Despesas: As despesas 
administrativas e de consumo, necessárias a sua manutenção, bem como 
receitas financeiras foram reconhecidas conforme o regime contábil da com-
petência do exercício. b) Caixa e Equivalentes de Caixa: São representa-
dos por disponibilidades em moeda nacional e aplicações financeiras, cujo 
vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior 
a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo e que 
são utilizados pela Companhia para o gerenciamento de seus compromis-
sos de curto prazo. c) Estoque Imobiliário: Nos imóveis em construção, a 
parcela em estoque correspondente ao custo incorrido das unidades ainda 
não comercializadas, esta demonstrada ao custo de construção que não 
excede ao seu valor líquido realizável, compostos por terrenos, materiais, 
mão-de-obra contratada e gastos vinculados ao desenvolvimento do pro-
jeto imobiliário e outros correlatos. d) Redução ao Valor Recuperável: Os 
valores contábeis dos estoques são revistos a cada data de apresentação 
das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reco-
nhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável estimado, sendo 
a perda de valor reconhecida no resultado. e) Demais Ativos Circulantes 
e Não Circulantes: São apresentados pelo valor líquido de realização. f) 
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC): Representado 
pelos recursos obtidos por meio dos acionistas para financiar as opera-
ções da Companhia que futuramente serão incorporadas ao capital social. 
g) Passivo circulante e não circulante: Uma provisão é reconhecida no 
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação real legal 

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à vossa apreciação o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e 
do Fluxo de Caixa, para os exercícios findos em 31/12/2016 e 2015, acompanhadas das Notas Explicativas. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. 
 São Paulo, 30 de março de 2017. A Administração

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos Resultados Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Balanços Patrimoniais Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras

ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um 
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. São demonstra-
das pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incor-
ridas até a data dos balanços. h) Instrumentos Financeiros: De acordo 
com o CPC aplicável às pequenas e médias empresas (PME) o reconhe-
cimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e 
passivos da Companhia são registrados ao custo amortizado ou valor justo. 
A Companhia reconhece um ativo financeiro por seu valor presente à vista, 
incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Os passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passi-
vos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método de juros efetivos. i) IRPJ e CSLL: As provisões de IRPJ e CSLL 
sobre lucro fiscal são calculadas pelo Regime de tributação do Lucro Presu-
mido. No lucro presumido as alíquotas de IRPJ e CSLL sobre o lucro líquido 
são de 15% e 9%, respectivamente, sobre uma base reduzida, ou seja, dis-
tinta conforme receita correspondente:
Classificação da receita    Percentual presumido
Receitas das atividades próprias 32% para IR e CS
Receitas financeiras 100%
j) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Sociedade 
avalia e reconhece, quando aplicável, a provisão para causas cíveis, traba-
lhistas e outras. A avaliação da probabilidade de perda incluí a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, 
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
4. Caixa e equivalentes de caixa     2016     2015
Caixa e bancos 940 1.104
Aplicação Financeira (a) 24.148 17.842
Total 25.088 18.946
(a) As aplicações financeiras são representadas substancialmente por apli-
cações automáticas junto ao Banco Itaú S/A, podendo ser resgatadas a 
qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.
5. Conta corrente empresas 2016     2015
Jaceguai SPE Empreendimentos e Participações Ltda. – 9.167
Total – 9.167

6. Investimentos % Saldo inicial Integralização/ Equivalência Saldos em
Investida Participação     em 01/01/2016     devolução de capital     patrimonial     31/12/2016
Jaceguai SPE Empreendimentos e Participações Ltda. 23,72% 8.787.271 (1.604.172) 164.362 7.347.461
(=) Total  8.787.271 (1.604.172) 164.362 7.347.461
7. Adiantamento de Clientes     2016     2015
Adiantamento de Clientes 64.229 64.229
Total 64.229 64.229
8. Conta corrente empresas
Acionistas     2016     2015
Ageplan Engenharia – 361
Antônio Augusto Smith Junqueira – 181
Épica Patrimonial Ltda. 361 361
MC4 Empreendimentos Ltda. 361 361
Mindex Participações Ltda. – 361
Onestex Adminstração e Participação Ltda. 361 361
R.N. Empreendimentos Imobiliários Ltda. 181 181
Rassum Empreendimentos e Participações Ltda. 181 181
RNK Empreendimentos Ltda. 361 361
Traces Estacionamentos e Serviços Ltda. 181 181
Troy Comércio, Assessoria e Serviços Ltda. 181 181
Vetivert Adminstração e Participação Ltda. 181 181
AMRPAR Adminstração de Bens Ltda. 181 –
Agepar Empreendimentos Ltda. 361 –
Yapê Engenharia e Empreendimentos Ltda. 361 –
Total 3.252 3.252
9. Provisão para contingências – A Sociedade não é parte em ações 
judiciais e processos administrativos envolvendo questões tributárias, tra-
balhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base 
em informações de seus assessores jurídicos, entendeu não ser necessária 
a constituição de quaisquer provisões para contingências. 10. Patrimônio 
líquido – a) Capital Social: O capital social da Sociedade em 31/12/2011 
era de R$ 2.727.220 totalmente subscrito e integralizado representado por 
2.727.220 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Em 28/05/2012, 
os acionistas decidiram aumentar o capital social da companhia, em 
R$ 8.960.642, mediante a emissão 8.960.642 ações ordinárias nominativas 
sem valor nominal. Neste mesmo ato os acionistas decidem reduzir o capi-
tal social em R$ 2.977.318 com o cancelamento de 2.977.318 ações. Com 

isso o capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, é de R$ 8.710.544,00, dividido em 8.710.544 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal. Em março de 2016 os acionistas decidem 
reduzir o capital social da Companhia em R$ 1.290.000 com o cancela-
mento de 1.290.000 ações. Em abril de 2016 os acionistas decidem reduzir 
o capital social da Companhia em R$ 142.187, mediante o cancelamento de 
142.187 ações. Em julho de 2016, os acionistas decidem aumentar o capi-
tal social da companhia, em R$ 180.000, mediante a emissão de 180.000 
ações. Na mesma data os acionistas decidem reduzir o capital social da 
companhia em R$ 300.000, mediante o cancelamento de 300.000 ações. A 
seguir demonstramos a composição acionária em 31/12/2016:
Acionistas Participação %  Ações  R$
SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 10% 715.836 715.836
Épica Patrimonial Ltda. 10% 715.836 715.836
Traces Estacionamentos e Serviços Ltda. 5% 357.918 357.918
MC4 Empreendimentos Ltda. 10% 715.836 715.836
Rassum Empreendimentos e Participações Ltda. 5% 357.918 357.918
RNK Empreendimentos Ltda. 10% 715.836 715.836
Vetivert Administração e Participação Ltda. 5% 357.918 357.918
Onestex Administração e Participação Ltda.. 10% 715.836 715.836
Troy Comércio, Assessoria e Serviços Ltda. 5% 357.918 357.918
R.N Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5% 357.918 357.918
AMRPAR Adminstração de Bens Ltda. 5% 357.918 357.918
Agepar Empreendimentos Ltda. 10% 715.836 715.836
Yapê Engenharia e Empr. Ltda. 10% 715.836 715.836
Total 100,00% 7.158.360 7.158.360
b) Destinação dos lucros: O lucro líquido terá as seguintes destinações, 
conforme estatuto social da Sociedade: 5% serão aplicados, antes de qual-
quer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 
a 20% do capital social; Uma parcela, por proposta dos órgãos da Admi-
nistração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências 
e a reservas de lucros a realizar, quando for o caso, mediante proposta da 
diretoria; Uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo obriga-

tório aos acionistas, que não poderá em qualquer caso, ser inferior a 25% 
do lucro apurado no exercício. c) Adiantamento para futuro aumento de 
capital (AFAC)
Acionistas     2016     2015
Ageplan Engenharia – 18.000
SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 5.000 18.000
Antônio Augusto Smith Junqueira – 9.000
Épica Patrimonial Ltda. 5.000 18.000
Mindex Participações Ltda. – 18.000
RNK Empreendimentos Ltda. 5.000 18.000
Onestex Administração e Participação Ltda. 5.000 18.000
Troy Comércio, Assessoria e Serviços Ltda. 2.500 9.000
Vetivert Administração e Participação Ltda. 2.500 9.000
MC4 Empreendimentos Ltda. 5.000 18.000
R.N. Empreendimentos Imobiliários Ltda. 2.500 9.000
Rassum Empreendimentos e Participações Ltda. 2.500 9.000
Traces Estacionamentos e Serviços Ltda. 2.500 9.000
AMRPAR Adminstração de Bens Ltda 2.500 –
Agepar Empreendimentos Ltda. 5.000 –
Yapê Engenharia e Empreendimentos Ltda. 5.000 –
Total 50.000 180.00
11. Despesas administrativas e comerciais – A composição das despe-
sas administrativas e comerciais nos exercícios findos em 31/12/2016 e de 
2015 é a seguir demonstrada:   2016     2015
Anúncios e publicações (28.019) (32.000)
Serviços tomados pessoa jurídica (22.262) –
Sindicato patronal – (9.428)
Outras despesas (3.828) (6.865)
Total (54.109) (48.293)
12. Resultado financeiro – A composição das despesas e receitas financei-
ras nos exercícios findos em 31/12/2016 e de 2015 é a seguir demonstrada:
a) Despesas financeiras 2016     2015
Juros passivos – (5)
Outras despesas financeiras (764) (628)
Total (764) (633)
b) Receitas financeiras 2016     2015
Receita de aplicações financeiras 909 1.892
Variação Monetária Ativa 22 24
Total 931 1.916
13. Instrumentos financeiros – A Sociedade mantém operações com ins-
trumentos financeiros. A Administração destes instrumentos é efetuada por 
meio de estratégias operacionais e controles internos visando liquidez, ren-
tabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o 
objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição 
ao risco que a Administração pretende cobrir, o qual é aprovado pela Admi-
nistração para aprovação e operacionalização da estratégia apresentada. A 
política de controle consiste em acompanhamento permanente das condi-
ções contratadas versus condições vigentes no mercado. A Sociedade não 
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou em quaisquer 
outros ativos de risco. As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores 
de riscos descritos a seguir: a) Considerações sobre riscos: i) Risco de 
crédito: A Sociedade restringe a exposição a riscos de crédito associados à 
caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em instituições 
financeiras avaliadas como de primeira linha e com remuneração em títulos 
de curto prazo. b) Valorização dos instrumentos financeiros: Os valores 
de mercado dos principais instrumentos financeiros ativos e passivos são 
substancialmente equivalentes aos valores contábeis.

TONY AUAD
E OS BASTIDORES DA TV

tonyauad@ig.com.br

INÍCIO A MINHA COLUNA comentando 
o adiamento do ‘Show do Milhão’ no SBT, por 
ordem de Sílvio Santos. O programa, que será 
comandada por Patrícia Abravanel, será total-
mente voltada só para crianças até 12 anos. A 
chance do programa ir ao ar ainda esse semestre 
são pequenas. Sílvio, avalia que é melhor esperar 
o fi m das negociações com as operadoras de TV 
a cabo, e um melhor momento econômico para 
estrear qualquer atração.

XIMBINHA VOLTOU A ENFRENTAR 

PROBLEMAS COM O XCALYPSO. O grupo 
acabou de perder mais uma vocalista. Leya Em-
manuelly que saiu sem justifi cativa nenhuma 
deixando a banda na mão. Desde que separou 
de Joelma, Ximbinha sofre com a diminuição no 
número de shows para sua Banda XCalypso, que 
tem se apresentado menos que o antigo grupo 
do cantor com Joelma.

ROBERTO CARLOS ACABA DE LANÇAR 

UM CD com apenas quatro músicas. No disco 
estão ‘Chegaste’, que ele canta com Jennifer 
Lopes, e ‘Sereia’, trilha da novela das nove da 
Globo. As outras duas canções são ‘Vou chegar 
mais cedo em casa’ e ‘Sua Estupidez’, antiga 
parceria com Erasmo Carlos. O tema da novela 
é a mais tocada.

A TERCEIRA TEMPORADA DA NOVA 

FASE DO ‘ZORRA TOTAL’, que estreiou na 
semana passada na Globo, vai pegar ainda mais 
no pé dos políticos em seus esquetes. A ideia 
dos produtores é fazer piada com o mundo 
cotidiano, desde os absurdos que acontecem 
no setor público a outros temas que norteiam 
a sociedade. O programa terá vinhetas para 
separar os assuntos.

COM TRÊS SEMANAS NO AR, A NOVELA 

DAS NOVE DA GLOBO ‘Força do Querer’ já 
é superior á antecessora, ‘A Lei do Amor’. Na 
grande São Paulo, a trama de Gloria Perez atinge 
a média de 31 pontos, índice mais expressivo 
para o horário. A última história rendeu pouco 
mais de 26 pontos. A trama é boa e já caiu na 
graça dos telespectadores.

O PROFISSÃO REPÓRTER ESTÁ DE 

VOLTA Á GLOBO. O programa vai rodar o 
mundo em sua décima primeira temporada. 
As gravações começaram em janeiro com Caco 
Barcellos e sua equipe viajando para procu-
rar histórias. Já foram visitados cinco países: 
Jordânia, Venezuela, Noruega, México e Guate-
mala. O programa mantém o mesmo padrão. 

DEPOIS DE TER ANUNCIADO QUE 

GOSTARIA DE ENTRAR NA POLÍTICA, 
o apresentador e dono da Rede TV Marcelo de 
Carvalho revela que já há dois partidos querendo 
a sua candidatura para o governo do estado 
em 2018. Segundo ele, pediram sigilo até a sua 
decisão. Por outro lado, Roberto Justus também 
quer ser candidato ao Governo até porque ele se 
diz mais simpático que Marcelo Carvalho.

O CANTOR JERRY ADRIANI CONTINUA 

INTERNADO em estado grave para tratar de 
um câncer. Ele deixou a UTI e foi transferido 
para semi-Intensiva de monitoramento perma-
nente. Até o fechamento desta edição esse era 
o quadro que o cantor apresentava. A coluna 
tentou um contato com a família mas não ob-
teve resposta.

FRASE FINAL: A condescendência cria 
amigos, e a verdade ódios



Parabéns, Mãe Terra! 

Felicidade e muitos 

milênios de vida!

Vamos comemorar com 
um presente? Que tal 
um bolo? Que tal uma 

festa com balões, muita comi-
da e bebida? Ou um daqueles 
produtos eletrônicos bem bo-
nitos, cheio de botões, embru-
lhado naquele papel celofane 
brilhante e com um plástico 
transparente? É assim que 
pensamos numa festa, certo?

Pois é, dia 22 de abril é o dia 
Internacional da Mãe Terra, 
reconhecido pela ONU em 
2009. Porém, foi criado em 
1970 pelo senador norte ameri-
cano Gaylord Nelson para criar 
consciência sobre as questões 
de poluição, conservação da 
biodiversidade, desenvolvi-
mento sustentável e cada dia 
mais pensarmos no impacto do 
consumo para o meio ambiente 
e para as questões sociais.

Se pensarmos nesta mãe 
Terra como um organismo 
vivo, como muitos chamam 
de Gaia, temos que entender 
que cada vez mais existe um 
organismo que está se mul-
tiplicando rápido demais em 
cima da sua “pele” e extraindo 
os seus minerais, usando sua 
água, aquecendo seu clima, 
derretendo os seus “pontos 
gelados” e tirando sua cober-
tura vegetal.

Este organismo chamado ser 
humano possui 7,3 bilhões de 
representantes (em 2015) e 
pode chegar a 10 bilhões em 
2050. O problema é exatamen-
te o crescimento exagerado. 
Há dois mil anos éramos 300 
milhões, em 1800 chegamos 
ao primeiro bilhão, dois bilhões 
em 1927, três bilhões em 1959 
e quatro em 1974, só para ter 
uma ideia de como estamos 
povoando rápido demais. O 
problema não é estarmos aqui 
e sim o que precisamos para 
estarmos aqui.

Diziam antigamente que 
precisávamos de ar para res-
pirar, água, alimento, moradia 
e vestimenta, segundo as ne-
cessidades fi siológicas da pi-
râmide de Maslow. Mas fomos 
subindo nesta pirâmide das 
necessidades, “evoluindo” 
segundo alguns pensadores, 
buscando segurança, ques-
tões sociais  e psicológicas, e 
agora cada dia mais autorrea-
lização. Óbvio, se pensarmos 
em todos os habitantes do 
planeta, a maioria ainda está 
buscando as necessidades bá-
sicas. Isso mostra o primeiro 
ponto de repensarmos neste 
dia da Mãe Terra, que seus 
fi lhos estão sofrendo e sendo 
tratados desigualmente em 
suas necessidades. Acho que 

nenhuma mãe gosta disso!
Outro ponto é que, para 

aqueles que já passaram dos 
pontos básicos da pirâmide 
de Maslow, estão buscando 
satisfazer a sua necessidade 
de autorrealização, comprando 
produtos e serviços que muitas 
vezes não precisam ou nem 
queriam. Pois é, estranho não? 
Compram ou consomem para 
poder mostrar status e poder. 
O problema disso é que para 
este produto ou serviço ser 
feito, utilizará “pedaços” da 
mãe Terra. 

Segundo o Global Foot-
print Network (GFN), uma 
organização de pesquisa que 
mede a pegada ecológica das 
atividades humanas do mundo, 
os “organismos pensantes” 
utilizam os recursos existentes 
da nossa mãe Terra que seriam 
para o ano inteiro em apenas 
8 meses, os outros meses já 
seriam o “cheque especial” dos 
recursos. Ou seja, em função 
do atual ritmo de consumo, a 
demanda por recursos natu-
rais excede a capacidade de 
reposição da mãe Terra. Sendo 
assim, dependendo do seu 
estilo de vida, precisaremos de 
1,5 a 3 planetas para sustentá-
los. Lembrando: temos só UM 
planeta!

Ufa! Que comemoração mais 
triste!

Não, a ideia é conscientizar 
que precisamos repensar 
o nosso consumo, o nosso 
jeito de produzir energia, de 
valorizar o que vale a pena 
para a nossa autorrealização. 
Entender que o consumoé 
necessário, porém, com menos 
impacto social e ambiental. 
Necessitamos explicar para 
nossas queridas marcas, pro-
dutos e serviços que a mãe 
Terra não vai suportar este 
modelo atual de captação de 
recursos naturais e descarte 
no ar e no mar. 

Entender que para a sobre-
vivência e perenidade destas 
empresas, os processos e 
mentalidade precisam mudar, 
e que com isso os acionistas 
poderão ter seus retornos 
mais sustentáveis do ponto 
de vista fi nanceiro, ambiental 
e social.

Vida longa à nossa mãe Terra 
que sempre nos suportou e 
nos ajudou a evoluir! E que 
agora consigamos, com esta 
evolução, devolver o “cheque 
especial” que estamos empres-
tando dela e harmonicamente 
consumir para as nossas ne-
cessidades, sejam elas quais 
forem.

(*) - É professor da ESPM; sócio-
diretor da iSetor; idealizador e diretor 

da Abraps; e palestrante sobre 
sustentabilidade, empreendedorismo 

e estilo de vida (www.
marcusnakagawa.com).

Dia da Terra, temos o que 
comemorar consumindo 

ainda mais?
Marcus Nakagawa

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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8ª Vara da Família e Sucessões da Capital-SP. PROCESSO Nº 1125907-37.2015.8.26.0100. 
Ante o exposto, julgo procedente a ação e decreto a interdição parcial de Elizabeth Miyki 
Nakaoka, qualificado nos autos, declarando-a, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil, 
parcialmente incapaz de exercer pessoalmente atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, 
não podendo, assim, contratar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, emprestar, demandar ou ser 
demandado, contrair obrigações, doar, receber doação, entre outros, podendo, contudo, movimentar 
sozinha valores menores e que não ultrapassem um salário mínimo. Nomeio para a função de 
curadora Sumico Nakaoka e determino prestação de contas anuais a contar da nomeação 
provisória. Anote-se em livro próprio a frequência ora determinada, para controle. Esta sentença 
produz efeitos, nos termos do artigo 1012, parágrafo primeiro do NCPC, desde logo. Custas e 
despesas processuais pela requerente. Em obediência ao disposto no artigo 755 do NCPC, inscreva-
se a presente no Registro Civil competente e publique-se edital uma vez e no órgão oficial por três 
vezes, com intervalo de dez dias, constando do edital os nomes da interditanda e da curadora, a 
causa da interdição e limites da curatela. 

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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 AGOSTINI FILHO, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São João Del Rei, Estado de Minas Gerais, no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (18/09/1985), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Rafael Agostini e de Maria Heloisa Souza Agostini. A pretendente: THAÍS 
COURA FIGUEIREDO, solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo, Capital, no 
dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e sete (28/03/1987), residente e 
domiciliada em Mogi das Cruzes/SP, fi lha de Reginaldo Figueiredo e de Rosimar Toledo 
Coura Figueiredo. Obs.: Edital de proclamas oriundo de Mogi das Cruzes, Estado de 
São Paulo.

O pretendente: BRUNO CARDOSO FURTADO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Liberdade), no dia dezessete de março de mil 
novecentos e oitenta (17/03/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
Raimundo João Costa Furtado e de Maria da Graça Cardoso Furtado. A pretendente: 
CORALIE RIVERA CÂMARA, solteira, profi ssão médica, nascida em Salvador, Estado 
da Bahia, no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa (01/03/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Mario Quintela Câmara e de Elvira Rivera 
Rodriguez.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO CARMINETI, divorciado, profi ssão publicitário, 
nascido em Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, no dia sete de outubro de 
mil novecentos e setenta e dois (07/10/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de José Esleu Carmineti e de Maria Aparecida Ribeiro Carmineti. A pretendente: 
LILIAN MARIN OLIANI, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São José dos 
Campos, Estado de São Paulo, no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (11/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Valdir Oliani e de 
Angelina Marin Oliani.

O pretendente: VINICIUS MICHELINI SCHMITZ, solteiro, profissão bancário, 
nascido em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no dia vinte e três de 
março de mil novecentos e oitenta e três (23/03/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, filho de Roberto Albino Schmitz e de Anahi Michelini Schmitz. A 
pretendente: CARLA REGINA GACHIDO DA CUNHA, solteira, profissão bancária, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e nove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (29/08/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, filha de Carlos Roberto da Cunha e de Sandra Aparecida Gachido 
Cunha.

O pretendente: RUBENS OPICE NETO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia 
oito de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (08/12/1979), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Renato Opice Sobrinho e de Marta de Ulhôa 
Cintra Opice. A pretendente: CAMILLA TERESA MARTINI MAZETTO, solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Aclimação), no dia 
vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e nove (28/11/1979), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José Roberto Mazetto e de Carlota Tereza 
Martini Mazetto.

O pretendente: SAMIR ARAÚJO DE SOUZA, solteiro, profi ssão arquiteto de 
software, nascido em Curitiba, Estado do Paraná (3º Serviço), no dia vinte e cinco 
de abril de mil novecentos e oitenta (25/04/1980), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de José Geraldo Araújo de Souza e de Maria Madalena de Souza. 
A pretendente: SUELLEN KIEFFER PIMENTEL PARREIRAS, solteira, profi ssão 
relações públicas, nascida em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e seis (26/05/1986), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Pedro Angelo Kieffer Parreiras e de Maria 
Lúcia Moreira Pimentel.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: THIAGO DE LIMA MARIANO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Piracicaba, Estado de São Paulo (3º Subdistrito), no dia primeiro de 
julho de mil novecentos e oitenta e três (01/07/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Adilson Dorta Mariano e de Norma Guidolin Lima Mariano. A 
convivente: LAÍS URREJOLA Y CARECHE, solteira, profi ssão engenheira, nascida 
em Indaiatuba, Estado de São Paulo, no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (16/12/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Luiz 
Mario Urrejola Y Careche e de Rosangela Von Ah Urrejola Y Careche. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 
1525, incisos 1,3 e 4.

O convivente: GLAUCO DA ROCHA, solteiro, profissão advogado, nascido em 
Xanxere, Estado de Santa Catarina, no dia vinte e três de junho de mil novecentos 
e oitenta e sete (23/06/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de Joni 
Edson da Rocha e de Guacira Daudt dos Santos Rocha. A convivente: CLARISSA 
GASPARIN PANCOTTE, solteira, profissão médica, nascida em Marau, Estado 
do Rio Grande do Sul, no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (17/01/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, filha de Oneide 
Joselito Pancotte e de Maria de Lourdes Gasparin Pancotte. Obs.: Faço saber 
que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, 
incisos 1,3 e 4.

O convivente: ALVARO MACHADO GAUDÊNCIO, divorciado, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo, Capital, no dia dezoito de julho de mil novecentos e sessenta 
(18/07/1960), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Paulo Gaudêncio e 
de Ana Maria Machado Gaudêncio. A convivente: PATRICIA DEL FRATE DE PAULO, 
divorciada, profi ssão instrumentadora cirurgica, nascida em São Paulo, (Subdistrito 
Vila Mariana), no dia dezessete de julho de mil novecentos e sessenta e cinco 
(17/07/1965), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Jayme de Paulo e 
de Clair Maria Del Frate de Paulo. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código 
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, incisos 1 e 5.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: CAIQUE LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (09/11/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joseilton Batista de Oliveira e de Maria 
Carmelita Lopes. A pretendente: LETICIA SOUZA VAQUEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Francisco Morato - SP, no dia (23/07/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Vaqueiro e de Raimanda dos 
Santos Souza Vaqueiro.
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

Estância Eudoxia Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 00.156.941/0001-19 - NIRE 35.3.0033349.7

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Estância Eudoxia Empreendimentos e Participações S.A. convocados
a se reunir em assembléia geral ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2017, às 12:00 horas, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: Em assembleia geral ordinária: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação
das demonstrações fi nanceiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fi xação da verba global destinada
à remuneração anual dos administradores.  São Paulo, 19/04/17. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Felipe Salazar – Multifoco – Num 
universo animal, quatro espécies conviviam: 
caninos; felinos, roedores e répteis. Detalhes 
e desvios sociais, quebraram a corrente de boa 
convivência. Quem os lideraria? De que forma? 

Um banal entrevero, ocorrido numa boate, fez eclodir 
uma situação incontrolável. Quem era culpado? Iniciou-
se um “jogo “ de intrigas, num bastidor miserável, para 
os humanos, muito conhecido. Oportuna e Interessante 
metáfora!!

Aberrações Selvagens:
Geração I – Ato I: Gênesis

Admir Serrano –Planeta – Assunto 
contraditório, contudo sempre em pauta: Vida 
depois da morte e a experiência de quase 
morte – EQM – O psicólogo brasileiro, radi-
cado nos Estados Unidos, que de tão cético, 
acabou por especializar-se na matéria. Nessa 

obra, apresenta interessantes relatos de pessoas que 
deixaram seus corpos físicos, presenciaram fenômenos, 
terráqueos e “celestiais” e, retornaram para lucidamente 
descrevê-los. Absolutamente crível, pois, embasada em 
fatos, datas e circunstancialidades concretas, que além 
de incontestes, mantem acesa uma temática, eivada de 
muita curiosidade e pouca substancialidade. Pode ser 
lida por não seguidores, particularmente os incrédulos. 
Enriquecedora!

Os que Voltaram Para Contar

Rafael Magro – Autografi a - São relatos 
de ao menos seis anos de viagens, ao redor 
do mundo. Em formato de curtas crônicas, 
num linguajar bem empático, o leitor poderá 
vivenciar, em cada página, agruras, dissabores, 
bem como momentos e paisagens deliciosas. O 
autor, realizou o sonho de muitos seres viventes: 

Largou tudo e saiu pelo mundo. Um “irresponsável” ato 
de coragem. Gostoso!

Histórias de Viagem

Maria Irene Tanaka e Walkyria 

Dell’Aquila Ribeiro - Edicon – No fi rme 
propósito de levar aos infantes, a importância 
dos rios e portanto de mantê-los livres de impu-
rezas, as preocupadas pedagogas, criaram uma 

estória, bastante singela, todavia, com bastante efeito. 
Um peixinho é convidado por uma nascente a percorrer 
uma maravilhosa viagem. Os dois atairus descobrirão 
veios, foz, afl uentes e demais segmentos que envolvem 
a trajetória de um rio até o mar. Deve ser lido para e por 
todas as crianças. Adultos também irão aprender muito. 
Esclarecedor. 

Do Berço ao Mundo

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: EVERALDO DO LIVRAMENTO SANTOS, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão zelador, nascido em João Pessoa - PB, no dia 11/01/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria do Livramento Santos. A pretendente: 
RITA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciada, profi ssão doméstica, nascida em São Raimundo Nonato - PI, no dia 01/02/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Ribeiro dos Santos e de Elzira 
Ribeiro Damasceno.

O pretendente: EDUARDO GOLDENSTEIN, nacionalidade brasileiro, estado civil di-
vorciado, profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1948, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adolpho Goldenstein e de Dischlia Steinvartz 
Goldenstein. A pretendente: ELIANA DE SOUSA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/10/1950, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Hilton Pacheco de Sousa Ribeiro e 
de Olga Rigotti de Sousa Ribeiro.

O pretendente: THIAGO MANGA PINHEIRO, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão jornalista, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 14/06/1985, 
residente e domiciliado na Vila Buarque, São Paulo - SP, fi lho de Marinilson Gomes 
Pinheiro e de Katia da Rocha Maia Manga. A pretendente: FERNANDA CRISTINA 
MORENO MARINHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida em Itajubá - MG, no dia 28/12/1983, residente e domiciliada na Vila Buarque, 
São Paulo - SP, fi lha de Fernando César Moreno Marinho e de Vanilda Luzia Moreno 
Marinho.

O pretendente: CAIO NOGUEIRA DOMINGUES DA FONSECA, nacionalidade brasileiro, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São José do Rio Preto - SP, no dia 
10/04/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Lincoln Domingues 
da Fonseca e de Amélia de Lourdes Nogueira da Fonseca. A pretendente: BEATRIZ 
MORAIS E RODRIGUES DA CUNHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em Barretos - SP, no dia 04/06/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Rodrigues da Cunha e de Rosana Borges Morais 
e Rodrigues da Cunha.

O pretendente: GUSTAVO FREIRE D'AGUIAR DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, 
estado civil solteiro, profi ssão engenheiro mecatrônico, nascido em Natal - RN, no dia 
09/07/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Fernando Galvão 
de Almeida e de Tania FreireD'Aguiar de Almeida. A pretendente: ELIANE CRISTINA 
CARDOSO RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão farmacêu-
tica, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 25/06/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de José Paes Ribeiro Filho e de Maria Eloa Cardoso Ribeiro.

O pretendente: JOEL RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Mogi Mirim - SP, no dia 22/05/1956, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joel Ribeiro dos Santos e de Noélia Medeiros de 
Oliveira dos Santos. O pretendente: JOÃO LUIS SARTI, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Mirassol - SP, no dia 16/05/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Armando Sarti e de Lucila França Sarti.

O pretendente: ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Sumé - PB, no dia 15/05/1980, residente 
e domiciliado na Vila Buarque, São Paulo - SP, fi lho de José Nogueira Filho e de Joselma 
Pereira Nogueira. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Itapetim - PE, no 
dia 08/12/1965, residente e domiciliada na Vila Buarque São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Missias da Silva e de Zulmira Umbelina da Conceição.

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

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir em assembléia
geral ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2017, às 15:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
Em assembleia geral ordinária: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação 
das demonstrações fi nanceiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fi xação da verba global destinada
à remuneração anual dos administradores.  São Paulo, 19/04/17. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

RCBM Empreendimentos e Participações Augusta S.A.
CNPJ N° 08.255.570/0001-34 - NIRE 35.3.0033303.9

Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas da RCBM Empreendimentos e Participações Augusta S.A. convocados a se reunir 
em assembléia geral ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2017, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
Em assembleia geral ordinária: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação das
demonstrações fi nanceiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b)
destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fi xação da verba global destinada à remuneração
anual dos administradores. São Paulo, 19/04/17. Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão - Diretora


