
A crise chegou por conta 

da insufi ciência do 

governo, que não fez sua 

parte

A situação macroeconô-
mica, que começou a 
se agravar em 2014 e 

atingiu seu ápice em 2016 com 
infl ação, desemprego, aumen-
to da taxa de juros e crise fi scal, 
mostra os primeiros sinais de 
melhora e, ao que tudo indica, a 
economia volta a se fortalecer. 
O pior já passou, mas também 
impeliu para um modelo de 
atuação para a sociedade.

O efeito foi duro, mas talvez 
positivo. A Lava-Jato, por 
exemplo, resultou na mudança 
de comportamento das empre-
sas, transformando o modelo 
de se fazer negócio para opera-
ções mais transparentes, sem 
perder o foco na especialidade 
daquilo que se oferece. As 
empresas estão aprendendo 
a nova regra do jogo.

A falta de previsibilidade da 
crise segurou os projetos e o 
mercado aprendeu a conviver 
com esse paradigma, mas agora 
o que vemos é o governo lan-
çando medidas para conter os 
gastos, como a PEC 241, a ter-
ceirização, a reforma do INSS, 
entre outras iniciativas, que 
devem incentivar a retomada 
da economia. Os primeiros 
sinais rumo à prosperidade já 
são visíveis. 

A Moody’s, agência inter-
nacional de risco, alterou a 
perspectiva do ratings dos 
títulos da dívida do Brasil 
de negativa para estável. A 
justifi cativa da agência é que 
os riscos de deterioração 
refl etidos na perspectiva ne-
gativa estão diminuindo e as 
condições macroeconômicas 
se estabilizando. Enquanto 
a economia apresenta sinais 
de recuperação, a inflação 
declina e o cenário fi scal está 
mais claro.

Os investimentos serão 
mais cautelosos por conta 
do contexto que estamos 
vivendo e ainda vemos uma 
certa inércia das empresas. Os 
gestores sabem da necessidade 
de iniciar novos projetos em 
áreas como a de Tecnologia 
da Informação, por exemplo, 
porém, atualmente, qualquer 
investimento terá peso para 
a operação. Fazer uma mano-
bra é algo custoso, tanto em 
relação ao aporte fi nanceiro 
quanto em relação às consequ-
ências do legado que já existe 
e que um dia consumiu outros 
investimentos. Essa situação 
está freando o apetite dos 

investimentos.
Porém, ainda há uma luz 

neste túnel. Alguns setores nos 
mostram sinais de movimen-
tação. O setor fi nanceiro deve 
ser o primeiro a prosperar, pois 
ele se move à medida em que 
a economia começa a aquecer, 
haja vista que para se investir 
é preciso emprestar dinheiro 
das instituições fi nanceiras. 
O segundo é o varejo, pois a 
população começa a consumir 
mais. E, por fi m, a indústria, 
que passa a atender a demanda 
da ponta e, consequentemen-
te, começará a desengavetar 
projetos congelados. E a partir 
dai a roda começa a girar no-
vamente.

Depois da pior recessão da 
história, estamos começando a 
prosperar, mesmo que paula-
tinamente. Em TI, vemos um 
mercado preocupado com os 
investimentos já feitos para o 
legado atual, que não poderá 
ser desperdiçado. Para o se-
gundo semestre de 2017, os 
investimentos serão pequenos 
e isso abrirá brechas para 
projetos pontuais. Com isso, a 
área de tecnologia, começará 
a atender pontos específi cos 
por meio de investimentos 
fracionados. 

Para 2018, uma nova onda 
deve surgir com o aumento de 
volume nos contratos por con-
ta da demanda da terceirização 
dos processos. As empresas es-
tão entendendo que ao invés de 
investir em projetos, é melhor 
terceirizá-los. O Blackbook 
da IDC confi rma que o Brasil 
terá uma maior demanda de 
terceirização de infraestrutura 
se comparado com a demanda 
de terceirização de serviços. 
Isso porque estamos carentes 
de infra para evoluir para novos 
serviços. 

A recuperação econômica 
do Brasil já está em anda-
mento. Ainda que devagar o 
momento é de estabilização 
e para aproveitar o início 
deste crescimento a chave é 
a adaptação ao cenário. Todas 
as empresas, nesta retomada, 
precisarão de investimento e 
de conhecimento para evoluir, 
porém, fazer isso dentro de 
casa é lento e caro. Otimizando 
a infraestrutura das empresas 
poderemos acelerar seus negó-
cios. Além disso, não dá para as 
empresas fi carem experimen-
tando novos projetos. 

O momento é de assertivida-
de para conter riscos, investin-
do de forma fracionada. 

(*) - É presidente da Sonda, maior 
companhia latino-americana de 

soluções e serviços de tecnologia 
(www.sonda.com).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: BENJAMIN ANTONIO SALLES ARCURI NETO, solteiro, dentista, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 08/11/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Roberto Antonio Pereira Leite Salles Arcuri e de Mauricéa Martins Helal. A pretendente: 
MARIA JULIANA PEREIRA FARIA, solteira, advogada, natural de Curitiba - PR, nascida 
em 20/07/1983, residente e domiciliada na Vila Madalena - SP, fi lha de Rui Valter Pereira 
Faria e de Maria Eunice de Souza Pereira Faria.

O pretendente: GUILHERME DELLACOLLETTA, solteiro, designer gráfi co, natural de 
Araras - SP, nascido em 22/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Altair Valentim Dallacolletta e de Ana Maria Dellacolletta. A pretendente: BEATHRIZ 
DANIELA FERREIRA VILEGAS, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 23/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alexandre de Souza 
Vilegas e de Daniela Ferreira Vilegas.

O pretendente: ALISSON DA COSTA BARBOSA, solteiro, comerciante, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 05/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Amauri Ribeiro Barbosa e de Maria Regina da Costa Barbosa. A pretendente: ALINE 
CRISTINA SIQUEIRA, solteira, farmacêutica, natural de São Paulo - SP, nascida em 
02/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido Donizete 
Siqueira e de Shirley Sales Pereira Siqueira.

O pretendente: THIAGO ANGELOTTI CORREGIO, solteiro, analista de sistemas, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 15/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Silvio Corregio e de Marilda Angelotti Corregio. A pretendente: CAROLINA SCAR-
PELLI MARTINS, solteira, jornalista, natural de São Paulo - SP, nascida em 10/06/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Gilberto Martins e de Marilia 
Inês Scarpelli.

O pretendente: OSWALDO ROLDAN ANDERSON JUNIOR, divorciado, enfermeiro, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 12/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Oswaldo Roldan Anderson e de Maria do Carmo Pereira Anderson. O pretendente: 
TIAGO DA CRUZ GUILHERME, solteiro, nutricionista, natural de Guararapes - SP, nas-
cido em 15/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gilberto 
Guilherme e de Luiza Marta da Cruz Guilherme.

O pretendente: DANIEL LIMA DE CARVALHO RIBEIRO, solteiro, professor, natural de 
Rio de Janeiro - RJ, nascido em 21/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Marcelo Costa Reis Ribeiro e de Bernadete Lima de Carvalho. A pretendente: 
ANA PAULA DE ALMEIDA, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
10/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Eduardo de Almeida 
e de Arlete Darci Crispin de Almeida.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDUARDO CASASANTA MARINI, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 19/10/1979, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Assis Marini e de Patrícia 
Casasanta Marini. A pretendente: FERNANDA BERTINI, profi ssão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1988, residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Bertini e de Gisella 
Ghiurghi Bertini.

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais - R$)
Ativo              2016              2015
Circulante   8.408.399,30   8.805.226,59
Disponível   7.409.250,81   8.636.610,77
Caixa e equivalente de caixa (Nota 3) 7.409.250,81 8.636.610,77
Realizável a Curto Prazo     999.148,49     168.615,82
Créditos 16.953,47 43.642,99
Impostos a Recuperar 379.535,09 124.972,83
Despesas a apropriar 602.659,93 –

Não Circulante 68.668.438,30 60.176.128,19
Conta correte Pessoa Consorcio 68.650.799,20 60.160.308,70
Outras contas 10.000,00 –

Imobilizado         7.639,10       15.819,49
Computadores e Periféricos 8.245,14 8.245,14
Móveis e utensilios 4.836,20 13.691,20
(-) Depreciações (5.442,24) (6.116,85)

Total do Ativo 77.076.837,60 68.981.354,78
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais - R$)

Demonstração dos Resultados
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais - R$)Passivo              2016              2015

Circulante      960.536,90       60.314,59
Exigível a Curto Prazo      960.536,90       60.314,59
Fornecedores (Nota 4) 292.879,28 1.446,00
Fornecedores Internacionais 141.836,55 –
Obrigações Tributárias 65.193,53 58.868,59
Outras Contas 460.627,54 –

Não Circulante 72.414.124,37 60.016.248,18
Conta correte Pessoa Consorcio 72.414.124,37 60.016.248,18

Patrimônio Líquido   3.702.176,33   8.904.792,01
Capital (Nota 5)
Capital 200.000,00 200.000,00
Reserva de Lucro 3.502.176,33 8.704.792,01

Total do Passivo 77.076.837,60 68.981.354,78

Capital Reserva Reserva Lucros/Prejuízos
Notas         social      legal         de lucros         acumulados              Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 200.000,00 0,00 17.815.702,95 0,00 18.015.702,95
Capital Social Estrangeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento de capital com AFAC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro/prejuízo líquido do exercício - 0,00 0,00 0,00 -1.779.958,91 -1.779.958,91
Destinação do lucro líquido do exercício - 0,00 0,00 -1.790.063,66 1.790.063,66 0,00
Absorção do prejuízo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajuste de exercicios anteriores - 0,00 0,00 -570.847,28 -10.104,75 -580.952,03
Dividendos distribuídos 6.2 0,00 0,00 0,00 -6.750.000,00 -6.750.000,00
Saldos em 31 de dezembro de 2015 200.000,00 0,00 15.454.792,01 -6.750.000,00 8.904.792,01
Capital Social Estrangeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento de capital com AFAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro/prejuízo líquido do exercício - 0,00 0,00 0,00 -5.202.615,68 -5.202.615,68
Destinação do lucro líquido do exercício - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Absorção do prejuízo - 0,00 0,00 -5.202.615,68 5.202.615,68 0,00
Ajuste de exercicios anteriores - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos distribuídos 6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2016 200.000,00 0,00 10.252.176,33 -6.750.000,00 3.702.176,33

               2016              2015
Receita Empreitadas – 128.000,00
Receita Consorcio 10.007.545,87 2.488.323,91
(-) Impostos Incidentes sobre Receita (743.377,88) (277.122,78)
Receita Liquida 9.264.167,99 2.339.201,13
(-) Custos (14.431.079,53) (5.455.728,85)

Lucro Bruto (5.166.911,54) (3.116.527,72)
Despesas Operacionais (Nota 6)     (717.297,06)    (380.323,90)
Despesas com Pessoal – (109.682,27)
Despesas Encargos Sociais – (30.746,97)
Despesas Gerais/Administrativas (562.897,88) (197.436,80)
Despesas Tributárias (712,28) (3.871,29)
Despesas Comerciais (22.881,75) (23.376,58)
Despesas Financeiras (117.282,32) (2.009,71)
Despesas Patrimoniais (13.522,83) (13.200,28)

Outras Receitas (Nota 7)       681.592,92   1.868.317,18
Receitas Financeiras 651.389,61 1.745.195,80
Outras Receitas Operacionais 30.203,31 123.121,38

Lucro (Prejuízo) Líquido Antes do IR/CSSL (5.202.615,68) (1.628.534,44)
(-) Imposto de Renda e Contribuição
  Social sobre Lucro Líquido – (151.424,47)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.202.615,68) (1.779.958,91)

COMSA S.A. DO BRASILCOMSA S.A. DO BRASILCOMSA S.A. DO BRASILCOMSA S.A. DO BRASILCOMSA S.A. DO BRASIL
CNPJ nº 13.134.415/0001-08

Demonstrações Financeiras

Notas explicativas às demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Valores expressos em Milhares de Reais, exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional: A Comsa SA do Brasil, foi autorizada a trabalhar no
Brasil através de decreto de autorização da portaria Nº 27 de 19 de agosto
de 2010 publicada no DOU em 24/08/2010, como sucursal da Comsa S.A.,
com sede na Espanha e tem  início de suas atividades em 17 de agosto de
2011. O objetivo principal serviços de engenharia no âmbito nacional, teve
seu capital social integralizado em 04 de abril de 2011. As presentes de-
monstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da empresa em 31
de Março de 2017. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e prin-
cipais práticas contábeis adotadas: Caixa e equivalentes de caixa: Inclui
caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no
prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de
mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos
equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria “Ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. A abertura dessas
aplicações por tipo de classificação está apresentada na Nota 3.
3. Caixa e equivalentes de caixa
Representado por:             2016             2015
Caixa 275,35 275,35
Bancos 11.372,04 6.063,42
Aplicações financeiras 7.397.603,42 8.630.272,00

7.409.250,81 8.636.610,77
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com-
promissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.
A Companhia considerada equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar
da data da contratação. As aplicações financeiras são representadas subs-
tancialmente por Certificados de Depósitos Bancários (CDB), mantidos por
instituições financeiras nacionais, não possuindo garantias atreladas aos
seus saldos. Os “CDBs” possuem rentabilidade acima da variação do Certi-
ficado de Depósito Interbancário (CDI).
4. Fornecedores
Representado por:             2016             2015
Fornecedores Nacionais 292.879,28 1.446,00
Fornecedores Internacionais 141.836,55 –
Total 434.715,83 1.466,00

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bem ou
serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo
classificadas no passivo circulantes se o pagamento for devido no pe-
ríodo de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são representa-
das como passivo não circulante. 5. Patrimônio líquido: 5.1. Capital
social: O capital social estrangeiro em 31 de dezembro de 2010 era de
R$ 200.000,00, o capital social a integralizar em 31 de dezembro 2010
era de R$ 200.000,00, representado por 200.000 ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal. Em 04 de abril de 2011 o capital social
estrangeiro foi integralizado em sua totalidade valor de R$ 200.000,00,
representado por 200.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, por meio deposito bancário em conta corrente da empresa. 5.2.
Distribuição de lucros: A distribuição de lucros obedecerá às
destinações de seu estatuto social, o qual contém as seguintes
destinações: • 5% para reserva legal, até o limite de 20% do capital
social integralizado; • Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios,
em percentual a ser definido pela assembleia geral, respeitando as re-
gras previstas na legislação vigente.
6. Custos e despesas operacionais: Representado por:
Despesas administrativas e gerais             2016             2015
Custos e despesas tributárias 712,28 3.871,29
Custos e despesas diversas 716.584,78 376.452,61
Total 717.297,06 380.323,90
7. Receitas e despesas financeiras: Representado por:
Receitas financeiras             2016             2015
Rendimento de Aplicação Financeira 651.389,61 1.247.298,64
Recuperação de despesas 9.535,96 114.887,43
Demais Receitas 20.667,35 506.131,11

681.592,92 1.868.317,18
Despesas financeiras             2016             2015
Tarifa Bancaria 4.869,63 665,20
Juros Passivos 112.412,69 1.344,51

117.282,32 2.009,71
8. Demonstração dos resultados abrangentes: Atendendo o disposto no
CPC 26 (IAS 1) - Apresentação das demonstrações contábeis, a Companhia
informa que não existem diferenças a serem apresentadas entre a demons-
tração dos resultado e a demonstração dos resultados abrangentes para os
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015.

Demonstrações dos fluxos de caixa 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais - R$)

Das atividades operacionais              2016            2015
Resultado antes do imposto de renda
  e da contribuição social (5.202.615,68) (1.779.958,91)
Ajustes para conciliar o resultado
  às disponibilidades geradas – (10.104,75)
(utilizadas) pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações (674,61) 3.018,22
Custo na venda de ativos – –
Tributos diferidos – –
Resultado de equivalência patrimonial – –
Provisão para garantia – –
Provisão para demandas judiciais – –
Encargos financeiros sobre financiamento – –

Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Aplicações financeiras – –
Contas a receber (26.689,52) (43.642,99)
Imóveis a comercializar – -
Tributos a recuperar 254.562,26 34.963,75
Outros ativos (602.659,93) (11.600,00)

(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Fornecedores 433.269,83 (7.334,99)
Obrigações trabalhistas e tributárias 6.324,94 1.139.757,27
Adiantamentos de clientes – (1.580.755,04)
Terrenos a pagar – –
Provisões trabalhistas – (30.511,15)

Caixa utilizado nas operações (5.138.482,71) (2.286.168,59)
Imposto de renda e contribuição social (151.424,47)
Caixa líquido utilizado nas
  atividades operacionais (5.138.482,71) (2.437.593,06)
Das atividades de investimento
(Acréscimo)/diminuição de investimentos –
Adiantamentos para futuro aumento de capital – –
Acréscimo do imobilizado 8.180,39 –

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
  atividades de investimento 8.180,39 –
Das atividades de financiamento
Ingressos de empréstimos e financiamentos
Participações de acionistas não controladores – –
Contas a pagar para partes relacionadas 3.902.942,36 (531,25)

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
  atividades de financiamentos 3.902.942,36 (531,25)
Das atividades de
  financiamento com acionistas
Distribuição de dividendos
Integralização de capital Estrangeiro – –

Caixa líquido gerado pelas atividades
  de financiamento com acionistas – –
Aumento/(redução) líquido de caixa
  e equivalentes de caixa (1.227.359,96) (2.438.124,31)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 8.636.610,77 11.074.735,08
No final do exercício 7.409.250,81 8.636.610,77

Aumento/(redução) líquido de caixa
  e equivalentes de caixa (1.227.359,96) (2.438.124,31)

Antonio Simon Llamosas Ingunza
Administrador - CPF: 236.683.398-99

Adilson Fernandes Goulart
Contador - CRC: 1SP237607/O-6 - CPF: 175.892.308-39

38ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000878-
06.2017.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS e EVENTUAIS OCUPANTES, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que GISELE CATERINA LUZIO, ajuizou-lhes uma ação de REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE, visando a retomada dos seus imóveis: 01) PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO, situado à 
Rua Treze de Maio, nº 76 e 78, no 17º Subdistrito Bela Vista, com área total de 87,45 m²; e 02) 
PRÉDIO e seu respectivo terreno situados na Rua Treze de Maio nº. 82, no 17º Subdistrito Bela 
Vista, com área total de 73,09 m², ambos nesta Capital, os quais foram indevidamente invadidos, 
sendo os ocupantes desconhecidos da Autora. Encontrando-se os RÉUS INCERTOS, 
DESCONHECIDOS e EVENTUAIS OCUPANTES bem como seus cônjuges e/ou sucessores com 
qualificação ignorada, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresentem contestação. Não sendo contestada a ação, serão considerados revéis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0004628-09.2012.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da lei, etc. FAZ SABER a MIRIAM 
FAVRIN GOMES, CPF. 765.455.048-00 e WILSON SEPÚLVEDA GOMES, CPF. 583.526.008-30, que 
nos da ação de Execução, proposta por MONT MOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, proposta 
em face de Villa Eugenio Restaurantes LTDA e Outros, foi efetuada as penhoras: 01) veículo 
marca/mod: FORD/ECOSPORT XLS 2.0.L, ano/mod: 2008/2008, placa EEJ 0683, chassi: 
9BFZE12F088969946 de propriedade da coexecutada Mirian Favrin Gomes, e 02) PARTE IDEAL DE 
50% do Apartamento nº 11, localizado no 1º andar do Edifício Maison Saint Honoré, situado na Rua 
Labatut, nº 274, no 18º Subdistrito Ipiranga, matriculado sob nº 105.620 no 6º CRI da Capital, tendo 
sido nomeada depositária MIRIAN FAVRIN GOMES. Estando os executados em lugar ignorado, foi 
deferida a INTIMAÇÃO das penhoras efetuadas por edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, 
ofereçam impugnação as penhoras. ADVERTÊNCIA: Ficam ainda INTIMADOS os executados que 
terão o prazo de 15 dias, para oferecerem impugnação, independentemente de nova intimação, na 
ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

8ª Vara da Família e Sucessões da Capital. Processo 0061253-29.2013.8.26.0100 - Interdição - 
Tutela e Curatela - P.C.P. e outro - Ante o exposto, julgo procedente a ação e decreto a interdição 
parcial de Yolanda Poiani Panontin, qualificada 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. 
Nomeio para a função de curadora Moraima Poiani Panontin e determino prestação de contas 
anuais, devendo ser apresentada, inclusive, prestação referente ao período já transcorrido desde a 
nomeação provisória do requerente Paulo, bem como esclarecimentos acerca do inventário de Milton 
e seus respectivos bens. 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 pelos requerentes. Em obediência ao disposto no artigo 755 do NCPC, 
inscreva-se a presente no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local, 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.Cópia da presente servirá como: 1. edital, 
para publicação do dispositivo. 

Uma pesquisa da Protiviti 
Brasil, consultoria global 
especializada em Gestão 

de Riscos e Compliance, aponta a 
participação massiva de funcioná-
rios internos em casos de fraudes. 
O resultado do estudo baseia-se 
na análise de 43 casos de fraudes 
corporativas investigados pela 
Protiviti nos últimos dois anos. 
De acordo com o levantamento, 
57% das ações fraudulentas são 
cometidas por gerentes e direto-
res, enquanto 43% são realizadas 
por funcionários abaixo do nível 
executivo. 

O foco da pesquisa é detectar 
as principais vulnerabilidades 
existentes nas relações comerciais 
entre companhias e fornecedores. 
De acordo com o levantamento há 
três principais riscos que rondam 
as organizações atualmente. São 
eles: a clássica fraude interna; o 
conluio entre funcionário interno e 
colaboradores de outras organiza-
ções; e a contratação de empresas 
vírus, que são empresas criadas 
com o objetivo único e exclusivo 
de cometer fraudes.

Dos casos de fraudes internas 
investigados, 58,4% envolvem o 
favorecimento de fornecedores, o 

Áreas críticas como compras, vendas ou relacionamentos com 

cliente são as principais portas de entrada para fraude.

Pesquisa traz o retrato atual da 
fraude corporativa no Brasil

Favorecimento de fornecedores, vazamento de informações e fraudes nos pagamentos estão entre os 
riscos detectados pela consultoria a partir da análise de casos investigados em empresas brasileiras. 
Colarinho branco tem 57% da participação nas ações fraudulentas

Sh
ut

te
rs

to
ck vítimas. Nestes casos isolados, 62% 

têm a participação do alto nível 
executivo.

“Do total de empresas avaliadas, 
24% sofreram ataques de empresas 
vírus, situação que poderia ser 
evitada se houvesse uma análise 
técnica dos fornecedores dessas 
companhias por meio de processos 
como o Due Diligence de terceiros”, 
complementa Hencsey. Desse 
total, 15% das empresas vírus não 
estavam com os registros ativos e 
85,7% atuam como fornecedores 
ou prestadores de serviços. Nestes 
casos, 75% dos funcionários da 
empresa vítima envolvidos são de 
alto escalão.

“São indicadas como medidas 
preventivas a realização de pro-
cessos seletivos que analisem a 
fl exibilidade moral dos colaborado-
res e a implementação de práticas 
de compliance. Essas iniciativas 
são fundamentais para a susten-
tabilidade do negócio e redução 
dos riscos de fraudes advindas de 
relações comerciais predatórias, 
que no fi nal das contas acharcam 
o lucro das empresas”, fi naliza 
Hencsey. 

Fonte e mais informações: (www.
protiviti.com).

confl ito de interesse envolvendo 
amigos e familiares dos funcio-
nários e fraudes de pagamentos. 
“Áreas críticas como compras, 
vendas ou relacionamentos com 
cliente são as principais portas 
de entrada para este tipo de 
fraude”, explica Antonio Carlos 
Hencsey, líder da prática de Ética 
e Compliance da Protiviti e um 
dos coordenadores da pesquisa 
“Perfil da fraude no mercado 
brasileiro”. 

Já nos casos que envolvem 
empresas parceiras, que é quan-

do há conluio entre funcionários 
de uma ou mais instituições, o 
relatório alarma que 41,18% das 
vulnerabilidades são ligadas a 
propinas, enquanto 39,22% são de 
apropriação indébita. Em menores 
proporções, estão o confl ito de 
interesses, com 15,69%, e a cor-
rupção de agentes públicos, com 
3,92%. Vale destacar que 58,82% 
das organizações envolvidas em 
conluio são prestadores de ser-
viços e consultoria, justamente 
pela difi culdade de mensuração e 
controle das entregas às empresas 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1101459-
34.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, do Estado de 
São Paulo, Dr. Márcio Antonio Boscaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS DOS SANTOS, 
RG. 10.452.029-2 e CPF. 943.052.938-20, que EDUARDO BITTAR JUNIOR lhe ajuizou uma ação de 
Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, objetivando a condenação do réu ao pagamento R$ 
8.555,65 (Out/2014), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos dos 
alugueres e demais encargos vencidos e os que se vencerem referente ao imóvel comercial situado 
no Parque D. Pedro II, nº 900, Loja, nesta Capital. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
PURGUE a MORA ou CONTESTE o feito. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

 Anpa Administração de Bens e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 08.846.648/0001-95 - NIRE 35.2.2144761-9

Ata de Assembleia Geral de Transformação de Ltda para S.A.
Data/Hora/Local: 18/03/2016, às 10hs, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação e Publicação: Dispensada.
Mesa: Presidente-Paola Clemente Trofa, Secretário-Alexandre Roberto Trofa. Ordem do Dia, e Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: a)  transformar a Sociedade em S.A., de capital fechado passando a denominar-se Anpa Administração
de Bens e Participações S.A., com a consequente substituição das quotas sociais detidas pelos sócios por igual número
de ações ordinárias nominativas sem valor nominal, com valor de emissão de R$ 100,00 cada uma, passando o quadro social
a apresentar a composição descrita no quadro abaixo. Acionista: Paola Clemente Trofa. Número de Ações Ordinárias:
24.746. Acionista: Antônia Patrícia Trofa. Número de Ações Ordinárias: 3.727. Acionista: Alexandre Roberto Trofa.
Número de Ações Ordinárias: 3.727. Total-Número de Ações Ordinárias: 32.200, todas subscritas e totalmente
integralizadas. c) A Sociedade permanecerá com os mesmos objetivos sociais, mesma escrituração, atendidas as exigências
fiscais e contábeis, e continuará, sem nenhuma interrupção, com todos os seus negócios sociais; d) O Estatuto Social, que
passa a fazer parte integrante do presente instrumento como Anexo I; e) Diretoria Eleita: i) Juliana Trofa Maia, RG
39.492.848-9 SSP/SP, CPF/MF 361.282.858-48; (ii) Karina Prioli Rodrigues Trofa, RG 23.557.552-5-SSP/SP; CPF/MF
250.825.688-92. As diretoras ora eleitas terão o prazo de mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição, e seu mandato
será automaticamente prorrogado até a AGO que eleger os novos diretores, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social. As
Diretoras ora eleitas, aceitaram os cargos para os quais foram nomeadas, afirmando expressamente, sob as penas da lei,
que não estão impedidas, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e tomaram posse em seus respectivos
cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. A remuneração
das Diretoras será definida oportunamente; f) Foi dada a palavra aos presentes, a quem dela quisesse fazer uso, não
tendo ninguém se manifestado foi encerrada a ordem do dia. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos
os acionistas. Presidente-Paola Clemente Trofa, Secretário-Alexandre Roberto Trofa. Sócios Presentes: Paola Clemente
Trofa, Antônia Patrícia Trofa, e Alexandre Roberto Trofa. Visto do Advogado: Gustavo Bateman Pela-OAB/SP nº 207.054.
JUCESP/NIRE nº 3530049031-2 e nº 150.442/16-6 em 04/04/2016. Flavia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.


