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Agrovera-Agro Industrial Vera Cruz S.A.
CNPJ 04.986.188/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - EM LIQÜIDAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da AGROVERA-AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. - EM LIQÜIDAÇÃO para
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 25 de maio de  2017, às 12:00 horas na sede
social localizada na Praça Wendell Wilkie, nº 151, Sala C, Pacaembu, em São Paulo - SP, com a seguinte ordem do dia: (a)
aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) outros assuntos de
interesse social.

 São Paulo,  03 de maio de 2017.
Valquiria Josália Contiero-Liqüidante . (10,11,12)

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 25/05/2017  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 31/05/2017  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º 
Leilão: 25/05/2017 às 10:05 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 31/05/2017 às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, 
Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

MARIA NEUZA DA SILVA

São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.746.368,59 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta e nove centavos) 2º leilão: R$ 624.487,93 (seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três 
centavos),
do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:
OBSERVAÇÕES:

 

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0061081-
24.2012. 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
SABER a(o) Ivan Alexandre da Silva, Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, 6270, Vila Divina 
Pastora - CEP 03294-200, São Paulo-SP, CPF 535.942.234-34, RG 3.674.698-4, Brasileiro, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Emerson Romanholi, 
alegando em síntese: ser credor do requerido na importância de R$ 36.472,00, referente a venda do 
veículo TOYOTA Hi-Lux CD 4x4, Ano/Modelo 2008/2008, Chassi 8AJFR22G784532080, através de 
assinatura da Confissão de Dívida, bem como emitidas notas promissórias para pagamento em 
17/05/2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 
patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, 20 dias contados da primeira publicação, sob pena de penhora ou arresto de tantos bens quantos 
bastem para a garantia da execução (arts. 829 e 830 do Código de Processo Civil). O executado deverá 
ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 
integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, 
também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 
instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 
do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito 
de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Não 
sendo efetuado o depósito nem apresentado embargos, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2017. 

BMG SEGUROS S.A. - CNPJ/MF nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35.300.501.080
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 31.03.2017

Data, hora, local: 31.03.2017, 14hs, sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 9º andar (parte), São Pau-
lo/SP. Mesa: Presidente: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, Secretário: Denis Jorge Namur Rangel. Convocação: 
Dispensada. Presença: única acionista. Deliberações aprovadas: i) das contas: as demonstrações fi nancei-
ras, para o exercício social encerrado em 31.12.2016, publicadas nos jornais DOESP e O Estado de São Paulo, em 
24.02.2017. ii) Destinação dos resultados: contabilização do resultado negativo do exercício, no valor fi nal de 
R$ 297.000,00, à conta de lucros e prejuízos acumulados da Companhia, bem como, em razão do referido resulta-
do, a não distribuição de quaisquer dividendos aos acionistas. iii) Ratifi cação da atual administração: ratifi ca 
a indicação dos atuais administradores, os quais foram eleitos no âmbito da AGE, de 14.06.2016, eleitos com man-
dato de 3 anos a contar daquela data, até 2019, fi cando assim mantidas todas as deliberações então aprovadas, a 
seu respeito. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 31.03.2017. JUCESP nº 205.145/17-6 em 
04.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Semestre Findo em 31/12/2016 e Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015
Reservas Ajuste Valor Aumento Lucros/

Capital    de Lucros Merc.-TVM de Capital Prejuízos
EVENTOS                                                     .    Realizado        - Legal    Inst.F.Der.   a Realizar Acumulados          Total
Saldo em 01.07.2016          1.727                7               (9)             136             422         2.283
Lucro do Semestre - - - - 77 77
Distribuição de Lucro do Semestre - - - - (165) (165)
Reserva de Lucros - 25 9 - (34) -
Aumento de Capital a Realizar - - - 300 (300) -
Saldo em 31.12.2016          1.727               32                 -             436                 -         2.195
Mutações do Período                 -              25                9             300            (422)            (88)
Saldo em 01.01.2016          1.550              32              (10)             288                 -         1.860
Ajuste Valor Mercado - TVM e Instr. Financ. Deriv. - - 10 - - 10
Aumento de Capital a Realizar 177 - - 148 (325) -
Lucro do Exercício - - - -   498   498
Distribuição de Lucro do Exercício - - - - (173) (173)
Saldo em 31.12.2016          1.727              32                -             436                 -        2.195
Mutações do Período             177                 -              10             148                 -           335
Saldo em 01.01.2015          1.550              25              (10)             152                 -         1.717
Ajuste Valor Mercado - TVM e Instr. Financ. Deriv. - - 1 - - 1
Aumento de Capital a Realizar - - - 135 (135) -
Lucro do Exercício - - - - 142 142
Reserva de Lucros - 7 - - (7) -
Saldo em 31.12.2015          1.550              32               (9)             287                 -         1.860
Mutações do Período                 -               7                1             135                 -           143

ATIVO 31.12.16 31.12.15
CIRCULANTE E REALIZ. A L. PRAZO (nota 3.b)      4.092      3.099
Disponibilidades (nota 4) 1.129 1.778
T.V.M. e Instrumentos Financ. Deriv. (nota 3.b.1)         884            8

Carteira Própria 884 8
Outros Créditos (nota 3.b.2)      2.079      1.313

Diversos 2.079 1.313

PERMANENTE: (nota 3.c)            5            1
Imobilizado de Uso: (nota 3.c.1)            5            1

Outras Imobilizações de Uso 66 61
(-) Depreciações Acumuladas         (61)         (60)

TOTAL DO ATIVO      4.097      3.100

P A S S I V O 31.12.16 31.12.15
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A L. PRAZO (nota 3.b)      1.902      1.240
Outras Obrigações:      1.902      1.240

Sociais e Estatutárias 174 -
Fiscais e Previdenciárias 189 130
Diversas (nota 3.b.3) 1.539 1.110

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (nota 5)      2.195      1.860
Capital: (nota 5.1)      1.727      1.550

De Domiciliados no País 1.727 1.550
Aumento de Capital a Integralizar 436 287
Reservas de Lucros - Reserva Legal 32 33
Ajuste ao Valor Mercado - TVM e Derivativos - (10)
TOTAL DO PASSIVO      4.097      3.100

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre Findo em 31/12/16 e Exercícios F/ em 31/12/16 e 15

2º Sem.          Exercícios
Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais     2.016    2.016    2.015
Lucro Líquido do Semestre/Exercício 77  498  143
Ajustes por: Depreciação 1 1 2

Ajustes ao Valor Mercado -
  TVM e Instr. Financ. Derivativos          (8)        12           -

 86 511  145
(Aumento) Dim. em Ativos Operacionais:

Títulos e Valores Mobiliários (875) (878) -
Outros Créditos       (381)      (766)      (443)

Aumento (Dim.) em Passivos Operacion.:
Outras Obrigações       (980)       489       381

Caixa Líq. Proven. das Ativ. Operacion. (2.150) (644) 83
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Baixa de Ativo Imobilizado (5) (5) -
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Invest. (2.155) (649) 83
Aum. (Red.) de Caixa e Equiv. de Caixa (2.155) (649) 83
Caixa e Equiv. de Caixa no início do per. 3.284 1.778 1.695
Caixa e Equiv. de Caixa no fim do período    1.129    1.129    1.778
Aumento (Red.) Caixa e Equival. Caixa    (2.155)      (649)         83

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional. A Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios Ltda. iniciou suas atividades em 06/08/1.971 e tem por objetivo social
possibilitar a condução de todos os atos permitidos em seu respectivo
contrato social, entre os quais se referem as operações de compra e venda
no mercado físico de metais preciosos, de câmbio manual no mercado de
taxas flutuantes e de negociação com títulos de renda fixa e variável. 2.
Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contá-
beis foram elaboradas com base nas disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil conforme leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que
alteram a lei nº 6.404/76, bem como de acordo com as normas e instruções
do Banco Central do Brasil e padronizações adotadas pelo Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis - CPC. 3. Principais Diretrizes Contábeis. a)
Receitas e Despesas. O resultado das operações de compra e venda de
títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é apura-
do por ocasião da concretização das operações. As demais receitas e
despesas estão registradas segundo regime de competência. b) Ativo e
Passivo Circulante, Realizável e Exigível a Longo Prazo. Os ativos são
reconhecidos pelo valor de realização incluindo os rendimentos e as varia-
ções monetárias auferidas, e os passivos demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as varia-
ções monetárias incorridas. b.1) Títulos e Valores Mobiliários. Trata-se de
cotas de fundos de investimento de renda fixa do Banco do Brasil S.A. b.2)
Outros Créditos - Diversos. Inclui MR$ 1.514 compostos por depósito judicial
em garantia para interposição de recurso fiscal referente ao COFINS, MR$
345 referente ao IR e contribuição social recolhidos por estimativa a com-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestre Findo em 31/12/16 e Exercícios F/ em 31/12/16 e 15

2º Sem.          Exercícios
    2.016    2.016    2.015

Receita da Intermediação Financeira:     5.563   11.277    6.347
Resultado de Operações de Câmbio 268 1.079 5.453
Resultado de Operações com
   TVM - Aplicações em Ouro 5.272 10.175 893
Resultado de Operações com
   TVM - Renda Fixa e Variável 23 23 1

Resultado Bruto da Interm. Financeira     5.563   11.277    6.347
Outras Receitas/Desp. Operacionais:    (5.449)  (10.416)   (6.139)

Despesas de Pessoal (724) (1.586) (1.209)
Outras Despesas Administrativas (4.430) (8.194) (4.645)
Despesas Tributárias (50) (145) (11)
Outras Receitas Operacionais 14 35 21
Outras Despesas Operacionais (259) (525) (293)
Despesas de Depreciaç. e Amortização - (1) (2)

Resultado Operacional        114   861  208
Result. antes da Trib. s/ o Lucro e Part.    114  861  208
Imposto de Renda e Contribuiç. Social         (37)      (363)        (65)

Provisão para Imposto de Renda (14) (191) (34)
Provisão para Contribuição Social (23) (172) (31)

Lucro Líquido Semestre/Exercício         77       498       143
Nº  do Quotas 1.727 1.727 1.550
Lucro Por Quota - R$  44,3434 292,8073 91,9255

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF) 62.237.649/0001-88

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores e Quotistas da Carol Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. São Paulo - SP. 1. Opinião. Examinamos as Demonstra-
ções Contábeis da Instituição Financeira Carol Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., que compreendem o Balanço Patrimonial em 31
de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos naquela data, assim como o resumo das principais práti-
cas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Instituição
Financeira Carol Distribuidora de Títulos e  Valores Mobiliários  Ltda. em 31
de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos
independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3. Principais assuntos
de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações contábeis e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressam uma
opinião separada sobre esses assuntos. 3.1. Disponibilidades em moedas
estrangeiras. Representadas pelos valores convertidos as taxas cambiais
em 31.12.2016, sendo no montante de MR$ 109 disponível em bancos
como depósitos em moedas estrangeiras no final do período. 3.2. Aplica-
ções em ouro. Na data de 31.12.2016 a empresa possuía um montante de

MR$ 361 aplicados em ouro devidamente inventariado e disponível em
sua custódia. 3.3. Componente Organizacional de Ouvidoria. O Compo-
nente Organizacional de Ouvidoria se encontra em pleno funcionamento,
conforme estabelecido pela Resolução nº 4.433 e pelas Circulares Bacen
nºs. 3.501 e 3.503, respectivamente de 27 de julho de 2015, 16 de julho
de 2010 e 26 de julho de 2007. 4. Outros assuntos. A Carol DTVM está
revisando o seu sistema de controle interno no que se refere a prevenção
contra lavagem de dinheiro e a identificação em seu cadastro de pessoas
físicas pessoas politicamente expostas, conforme disposições do Ban-
co Central do Brasil. Nesse sentido examinamos as determinações
exaradas pelo Banco Central do Brasil e acompanhamos o cumprimento
das rotinas já implementadas pela Distribuidora Carol em 2016 para
solucionar as eventuais falhas dessa prevenção contra lavagem de
dinheiro, assim como os itens que faltam ainda para ser cumpridos pela
Instituição. 5. Responsabilidade da administração sobre as demons-
trações contábeis. A administração da Instituição é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis. 6. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissi-

onal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião; O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, imissão ou representações falsas intencionais; - Obtivemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstancias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Instituição; - Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas 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, não exis-
tem incertezas relevantes em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Instituição. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório; -
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; - Obtive-
mos evidência da auditoria apropriada e suficiente referente às informa-
ções financeiras da Instituição para expressar uma opinião sobre as
demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão
e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de audito-
ria. São Paulo, 20 de abril de 2017.

ANDREOLI & ASSOCIADOS
AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC 2SP 017977/O-1
Walter Arnaldo Andreoli - Contador CRC 1SP040608/O-0

Sócio Responsável
Luiz Carlos Fauza Antonio - Contador CRC 1SP065377/O-0

Sócio Responsável

pensar, MR$ 200 relativos a devedores diversos, MR$ 2 com adiantamen-
tos e MR$ 18 relativos a dividendos a receber. b.3) Outras Obrigações -
Diversas. Inclui MR$ 1.466 com provisão para passivos contingentes
referentes ao processo judicial da COFINS (Sub Judice), representando
85% do total do saldo deste subgrupo e MR$ 73 com pagamentos a efetuar
com provisão de férias e seus respectivos encargos sociais incidentes. c)
Ativo Permanente. c.1) Imobilizado de Uso. O imobilizado de uso está
contabilizado ao custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-
econômica dos bens. O valor agregado não ultrapassa o seu valor recupe-
rável. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa. Caixa e equivalentes de caixa
consistem em numerário disponível na entidade (MR$ 234), saldos em
poder de bancos (MR$ 425), aplicações temporárias em ouro (MR$ 361),
disponibilidades em moeda estrangeira (MR$ 109) e aplicações financeiras
de curto prazo (R$ 884). Caixa e equivalentes de caixa incluídos na
demonstração dos fluxos de caixa compreendem:

(MR$) 31.12.16 31.12.15
Caixa, banco, moeda estrangeira e aplic. Ouro 1.129 1.778
Aplicações financeiras        884           8
Caixa e Equivalentes de Caixa     2.013     1.786
5. Patrimônio Líquido. 5.1. Capital Social: O capital está representado por
1.727 mil quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado
por quotistas domiciliados no país. 6. Risco Operacional. A gestão de
risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes de falha ou inadequação de processos internos, sistemas,
comportamento humano, ou eventos externos, que podem ocorrer em
qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição financeira.

Em atendimento à Resolução nº 3.380, de 29.06.2006 do Banco Central do
Brasil, a Distribuidora instituiu a estrutura de gerenciamento capacitada
para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive
aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 7. Risco de Mercado. O
risco decorrente da exposição de suas operações às flutuações nas
cotações de câmbio (compra e venda de moedas) e de mercado físico de
metais preciosos é gerenciado por meio de políticas de controle, que
incluem a determinação de limites operacionais e o monitoramento das
exposições líquidas consolidadas por moedas. 8. Gerenciamento da Es-
trutura de Capital. Em atendimento à Resolução nº 3.988, de 30.06.2011
do Banco Central do Brasil, a instituição adotou a partir de 2012 uma
política de gerenciamento de capital mediante procedimentos que visam
assegurar de modo abrangente e compatível com os riscos incorridos, de
acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos
a seus clientes. 9. Contingências. A declaração do imposto de renda dos
últimos cinco exercícios está sujeita à revisão e apuração pelas autorida-
des fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos a revi-
são e apuração pelos órgãos competentes por período variável de tempo.

KLEBER ROBLES
Diretor Administrativo Financeiro Operacional

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Contador CRC 1SP - 178.715/0-O    CPF 127.713.908-33

SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.Torna público requereu à Sec Municipal do
Verde e Meio Ambiente a Renovação Lic. Operação p/ Fab. de produtos e aparelhos
ortopédicos na Rua Cesário Ramalho, 90 - Cambuci - SP - CEP:01521-000.

MBSET INDUSTRIAL LTDA. Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente  a Licença Prévia e de Instalação p/ Fabricação de 
laminados planos e tubulares de material plástico, na Rua do Curtume, nº 738 - Lapa de
Baixo - SP - CEP: 05065-001.

AL-CA PLÁSTICOS LTDA. Torna público requereu junto à Secretaria Municipal do Verde
e do Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação p/ Fabricação de artefatos
de plástico, na Rua Lima, nº 110 - Vila Diva - SP - Cep: 03376-135.

NORMANDIE INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP - Torna público que requereu à
SEMA a Licença Unificada para fabricação de móveis com predominância de madeira à
Rua Itaparantim, 99, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 18182/2016.

F3 ELETRIC SOLUTIONS LTDA - ME - Torna público que recebeu da SEMA a Licença
Unificada nº 37/2017 para fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica à Rua Silveira Sampaio, 269, Jardim Pinhal, Guarulhos,
através do processo administrativo nº 57960/2016, com validade de 4 anos.

G. P. DOS SANTOS EMBALAGENS - EPP - Torna público que recebeu da SEMA a
Licença Unificada nº 55/2017 para fabricação de embalagens de material plástico à
Rua Urvana, 16, Cidade Industrial Satélite de SP, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 61953/2014, com validade de 4 anos.

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Por conta disso, o presidente da 
Fifa, Gianni Infantino, defendeu 
os atletas e informou que conver-

sará com o líder da Federação Italiana de 
Futebol (Figc), Carlo Tavecchio, sobre 
como combater o problema. 

“Conversarei com Muntari e com 
Tavecchio para trabalharmos juntos 
sobre esse problema do racismo. 
Brigaremos e continuaremos a brigar 
contra os idiotas que estão por todos 
os lugares. Precisamos continuar a 
trabalhar mostrando o problema e é 
justo que coisas do tipo venham à tona. 
Depois precisamos superar isso com 
trabalho”, disse Infantino durante uma 
reunião no Bahrein.

Questionado sobre a atitude do 
árbitro, Minelli di Varese, que puniu 
Muntari com um cartão amarelo após ele 
reclamar dos gritos racistas que ouviu 
das arquibancada, o presidente da Fifa 

Casos de racismo no futebol da Itália chamam atenção da Fifa
Os recentes casos de racismo contra Muntari, do Pescara, e Benatia, da Juventus, voltaram a colocar foco no futebol italiano além das quatro linhas

Muntari levou cartão amarelo do 

árbitro após reclamar de racismo.

(A
N

SA
)

disse que “quando um jogador apresenta 
uma situação do tipo ao árbitro, o modo 
correto de proceder é parar a partida e 
emitir um anúncio pelos alto falantes”, 
além de “suspender o jogo” se os gritos 
continuarem. “Mas, o verdadeiro proble-
ma é que certos idiotas estão em todos 
os lugares”, concluiu.

Os casos envolvendo os dois jogadores 
ocorreram em momentos diferentes.

Muntari foi alvo de racismo durante 
a partida contra o Cagliari, no dia 30 
de abril. Ao reclamar com o árbitro e 
tomar um cartão amarelo por reclama-
ção, ele abandonou o campo de jogo. 
No dia seguinte, chegou a tomar um 
jogo de suspensão pela atitude, em me-
dida que foi revogada posteriormente 
pela Figc. Desde então, o atleta não 
parou de falar sobre o assunto como 
forma de fazer uma refl exão sobre o 
tema no país.

Já Benatia foi insultado durante uma 
entrevista a um programa da emissora 
italiana “RAI”. O zagueiro da Juventus 
estava conversando com a apresentado-
ra quando interrompeu a conversa para 
questionar quem havia falado “ao fundo” 
porque ele tinha ouvido um “insulto”. 
A entrevista foi interrompida por “pro-
blemas técnicos” e, mais tarde, Benatia 
informou que ouviu alguém falar “o que 
você está falando, seu marroquino de 
merda?”. 

Em nota, a RAI lamentou o ocorrido. 
“Pedimos sinceras desculpas pelo deplo-
rável incidente de racismo envolvendo 
o jogador da Juventus Benatia durante 
nosso programa, que felizmente não foi 
escutado pelos telespectadores, pois 
não foi ao ar. A RAI está mobilizada 
investigando os responsáveis pelo que 
aconteceu”, emitiu em nota a entidade 
(ANSA/COM ANSA).

Obesidade 
abdominal 
gera mais 

risco de AVC 
isquêmico em 

mulheres
A obesidade abdominal 

aumenta o risco de sofrer um 
acidente vascular cerebral 
(AVC) isquêmico, principal-
mente em mulheres, enquan-
to um maior índice de massa 
corporal (IMC) age como fator 
de proteção nos homens, de 
acordo com um estudo lide-
rado pelo Hospital do Mar, em 
Barcelona, na Espanha.  

Conforme a investigação, 
que teve a participação de 
388 pacientes com isquemia 
e 732 voluntários saudáveis, 
a obesidade abdominal seria 
uma medida melhor para 
prever o risco de isquemia do 
que o IMC, sobretudo nas mu-
lheres. Os resultados foram 
publicados na revista Euro-
pean Journal of Neurology. 
O trabalho encabeçado pelos 
neurologistas Ana Rodríguez 
e Jaume Roquer, concluíram 
que as medidas de gordura 
abdominal servem para prever 
o risco de sofrer um AVC. 

O acidente vascular cerebral 
isquêmico (AVCI) acontece 
quando uma parte do cére-
bro deixa de receber sangue 
subitamente pelo fechamento 
de alguma de suas artérias. 
Segundo os pesquisadores, 
entre os fatores de risco es-
tão as interações ambientais, 
genéticas e sistêmicas, como 
a obesidade. Roquer explicou 
que geralmente as mulhe-
res apresentam uma maior 
percentagem de gordura 
corporal, mas o acúmulo na 
zona abdominal é mais comum 
nos homens e propõe medir a 
obesidade abdominal em vez 
de avaliar a gordura corporal 
global através do IMC para 
prever o risco de isquemia.

“O motivo é que o perímetro 
de cintura refl ete melhor o 
grau de adiposidade do que o 
IMC, principalmente no sexo 
feminino. Dados estatísticos 
mostram que um maior IMC 
previne o risco de AVC em 
homens, o que concorda com 
o denominado ‘paradoxo da 
obesidade ‘, que relaciona a 
obesidade com uma menor 
mortalidade e recorrência 
de isquemia”, detalhou Ana 
Rodríguez.

A neurologista acrescentou 
que a obesidade abdominal, 
considerada independente-
mente do IMC, constitui um 
fator de risco para ambos os 
sexos, embora muito mais 
acentuado nas mulheres. 
“O IMC não é um indicador 
confi ável para o prognóstico 
do risco de isquemia, já que in-
forma o peso, mas o peso pode 
ser devido à gordura - que é 
a que aumenta o risco de ter 
isquemia - e a massa magra. 
Pessoas muito corpulentas e 
com muita massa muscular 
podem ter um IMC muito 
elevado e não ter gordura”, 
afi rmou ela.

Nesta investigação, os mé-
dicos calcularam o IMC e a 
obesidade abdominal - esta 
última, mede a circunferência 
da cintura e a relação cintura/
altura - dos 1.120 partici-
pantes. Tantos os pacientes 
quanto o grupo de controle 
mostraram IMCs parecidos, 
embora a circunferência de 
cintura e a relação cintura/
altura fossem maior nos pa-
cientes com isquemia. Até 
agora, estudos anteriores 
tinham associado claramente 
a obesidade com doenças 
cardiovasculares, mas não 
com o risco de AVC isquêmico 
(Agência EFE).


