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“O conselho é uma 
dádiva perigosa, 
mesmo dos sábios 
para os sábios, 
e tudo pode dar 
errado”. 
J. R. R. Tolkien (1892/1973)
Escritor sul-africano

BOLSAS
O Ibovespa: -0,67% Pontos: 
62.288,52 Máxima de +0,93% 
: 63.293 pontos Mínima de 
-0,87% : 62.165 pontos Volume: 
7,15 bilhões Variação em 2017: 
3,42% Variação no mês: -0,67% 
Dow Jones: +0,65% Pontos: 
21.144,18 Nasdaq: +0,78% 
Pontos: 6.246,83 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2452 Venda: R$ 3,2457 
Variação: +0,4% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: +0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2301 Venda: R$ 
3,2307 Variação: -0,4% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2200 
Venda: R$ 3,3830 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,20% 
ao ano. - Capital de giro, 13,84% ao 
ano. - Hot money, 1,60% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.270,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,42% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: -0,76%.

Cotação: R$ 3,2680 Variação: 
+0,57% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1216 Venda: US$ 1,1216 
Variação: -0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6370 Venda: R$ 
3,6390 Variação: +0,22% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5700 Ven-
da: R$ 3,8000 Variação: estável.

Futuro: -0,71% Pontos: 62.500 
Máxima (pontos): 63.460 Míni-
ma (pontos): 62.285. Global 40 
Cotação: 900,681 centavos de 
dólar Variação: +0,7%.

O Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todas 
as riquezas produzidas 

no país, cresceu 1% no pri-
meiro trimestre deste ano, 
em comparação ao quarto 
trimestre do ano passado, 
na série com ajuste sazonal. 
Esta foi a primeira alta na 
comparação, após dois anos 
consecutivos de queda. Os 
dados relativos ao PIB foram 
divulgados ontem (1º), no 
Rio de Janeiro, pelo Institu-
to Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) e indicam 
que, em comparação com 
igual período de 2016, o PIB 
recuou 0,4%.

Já no resultado acumulado 

     

PIB cresce 1% no 
primeiro trimestre após 
dois anos de queda

dos quatro últimos trimestres 
terminados no primeiro tri-
mestre deste ano, o PIB teve 
queda de 2,3% em relação aos 
quatro trimestres imediata-
mente anteriores. Segundo o 
IBGE, em valores correntes, o 
PIB no primeiro trimestre de 
março de 2017 totalizou R$ 1,6 
trilhão. A taxa de investimento 
no primeiro trimestre de 2017 
foi de 15,6% do PIB, abaixo da 
observada no mesmo período 
do ano anterior (16,8%). A 
taxa de poupança foi de 15,7%, 
ante 13,9% no mesmo período 
de 2016.

O PIB apresentou cresci-
mento de 1% na comparação 
com o primeiro trimestre de 

2017 contra o quarto trimestre 
de 2016. A agropecuária teve 
expansão de 13,4%, a indústria 
cresceu 0,9% e os Serviços, 
0,0%, apresentaram estabili-
dade. “O Brasil ainda tem um 
caminho a ser percorrido para 
alcançar a plena recuperação 
da economia, disse ontem (1º) o 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles. 

“Hoje (ontem) é um dia 
histórico. Depois de dois anos, 
o Brasil saiu da pior recessão 
do século. Nesse período, 
milhões de brasileiros perde-
ram seus empregos, milhares 
de empresas quebraram e 
o Estado caminhou para a 
insolvência. O Brasil perdeu 

Agronegócios saltou 13,4% e puxou alta do PIB no 1º trimestre.

a confi ança dos investidores 
e a confi ança em si mesmo”, 
disse Meirelles, em nota. Para 
ele, o forte crescimento da 

economia neste início de ano é 
uma comprovação de que esse 
processo já mudou. “Ainda há 
um caminho a ser percorrido 

para alcançarmos a plena 
recuperação econômica, mas 
estamos na direção correta”, 
concluiu (ABr).

Temer comemora resultado.

O presidente Michel Temer 
comemorou, em sua conta no 
Twitter, o resultado do Produto 
Interno Bruto (PIB), que cres-
ceu 1% no primeiro trimestre 
de 2017, em comparação ao 
último trimestre de 2016: 
“Acabou a recessão!”. Os dados 
sobre a economia brasileira 
foram divulgados ontem (1°) 
pelo IBGE.

O resultado anunciado repre-
senta a primeira alta do índice, 
após dois anos consecutivos de 
queda. Na mensagem publicada 
na rede social, o presidente 
cita as medidas já adotadas 
pelo governo e as reformas em 
análise no Congresso Naciona-
lo. “Acabou a recessão! Isso é 
resultado das medidas que es-
tamos tomando. O Brasil voltou 
a crescer. E com as reformas 
vai crescer mais ainda”, diz o 
tuíte do presidente.

Os dados relativos ao PIB indi-
cam que, na comparação com o 
mesmo período de 2016, houve 
recuo de 0,4%. Já no resultado 

Ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Nunes.

O ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes, 
afi rmou ontem (1), em Wa-
shington, que seu partido, o 
PSDB está no governo e tem 
consciência de seus compro-
missos, entre eles, apoiar as 
reformas em curso. “É um par-
tido que está no governo, que 
apoia o governo e que susten-
tará o governo”, disse. Nunes 
também afi rmou que há clima 
político no Brasil para aprovar 
as mudanças em andamento: “o 
presidente Temer, mais do que 
ninguém, tem hoje condições 
de angariar maioria parlamen-
tar para aprovar as reformas”.

“Todos compreendem que 
estamos vivendo um momento 
de turbulência política no Bra-
sil. Isso é inegável. Mas não há 
turbulência institucional. As 
instituições funcionam e é isso 
que conta nas relações externas 
dos países”, disse o ministro, 
após reunião com o secretário-
-geral da OEA, Luis Almagro, que 
também reiterou que as institui-
ções no Brasil estão funcionando 
e que os poderes continuam 
mantendo sua independência.

“Para mim, não me preocupa 
quando casos de corrupção são 
julgados. Isso é bom, e é assim 
que deve ser feito em todos os 
países. Me preocupa quando 
os casos de corrupção não são 

D
iv

ul
ga

çã
o

N
ic

ho
la

s 
K

m
m

/A
FP

Yasuyoshi Chiba/AFP

Brasília - O superávit recorde 
registrado na balança comercial 
em maio (US$ 7,662 bilhões) e 
nos cinco primeiros meses do 
ano (US$ 29,032 bilhões) foi 
alcançado principalmente por 
causa do aumento nos preços 
dos produtos vendidos pelo 
Brasil ao exterior. No mês, as 
exportações cresceram 7,5%, 
enquanto as importações su-
biram 4%. No ano, a alta nas 
vendas foi de 18,5%, enquanto 
as compras do exterior aumen-
taram 8,4%. 

O diretor do Departamento 
de Estatística do Ministério 
da Indústria e Comércio, 
Herlon Brandão, destaca que, 
nos cinco primeiros meses do 
ano, houve alta nos preços dos 
produtos exportados de 19,7%, 
enquanto a quantidade vendida 
caiu 0,8%. Brandão ressalta a 
melhora nos preços internacio-
nais de produtos como minério 
de ferro, produtos agrícolas e 

Diretor do Departamento de 

Estatística do MDIC,

Herlon Brandão.
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São Paulo - A venda de veí-
culos novos no Brasil subiu 
16,77% em maio deste ano, 
ante maio do ano passado, 
para 195,5 mil unidades, infor-
mou ontem (1º), a Fenabrave, 
associação que representa as 
concessionárias. Em relação 
a abril, o crescimento foi mais 
acentuado, de 24,63%, em ra-
zão do maior número de dias 
úteis em maio, quatro a mais.

Com os resultados, o merca-
do acumula, de janeiro a maio, 
expansão de 1,57%, para 824,4 
mil unidades, em soma que con-
sidera automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus. 

É a primeira vez desde 2013 
que a venda de veículos novos 
apresenta crescimento no acu-
mulado dos cinco primeiros 
meses do ano. O setor passou a 
enfrentar quedas antes mesmo 
do início da crise econômica, em 
função de uma diminuição da 
oferta de crédito para veículos. Na 
média diária, as vendas em maio 
também cresceram em relação 
a maio do ano passado. O quinto 
mês de 2017 vendeu 8,8 mil ve-
ículos por dia, enquanto o mês 
equivalente em 2016 registrou 
ritmo diário de 7,9 mil unidades. 

Os resultados positivos, no 

Presidente da Fenabrave, 

Assumpção Júnior.

Brasília - O chefe do Depar-
tamento de Monitoramento do 
Sistema Financeiro (Desig) do 
Banco Central, Gilneu Vivan, 
afi rmou ontem (1), que no 
Brasil não existe atualmente 
situação de bolha imobiliária, 
nem processo de perda gene-
ralizada do valor de imóveis 
residenciais. Conforme os nú-
meros apresentados pelo BC, 
o valor mediano de todos os 
imóveis fi nanciados no País no 
trimestre encerrado em março 
foi de R$ 160 mil.

Vivan disse ainda que a 
tendência expressa nos dados 
atuais é de leve queda nos pre-
ços dos imóveis. Ele apresentou 
as mudanças metodológicas no 
cálculo do Índice de Valores 
de Garantia de Imóveis Resi-
denciais Financiados (IVG-R) 
- indicador criado em 2012 
com o objetivo de verifi car 
tendências de longo prazo dos 
imóveis residenciais no Brasil. 
Na época, a preocupação do 
BC era com a possibilidade de 
haver uma bolha imobiliária, a 
exemplo de outros países. Mas 
a instituição nunca identifi cou 
uma bolha. 

Mais recentemente, a ques-
tão é se há uma queda gene-
ralizada do valor dos imóveis 
que possa afetar o sistema. 

Retomada do PIB pode 
ser interrompida

São Paulo - O PIB do primeiro 
trimestre mostra que a economia 
brasileira está deixando para trás 
dois anos de recessão. Contudo, 
se a crise política continuar 
ao longo do ano, a incipiente 
retomada pode sair dos trilhos 
e, no pior cenário, o Brasil pode 
voltar ao quadro recessivo. A 
avaliação é do diretor para a 
América Latina da Moody’s 
Analytics, Alfredo Coutiño.

“Nos últimos dois anos, uma 
série de escândalos políticos 
apareceram no Brasil, com a 
última delas envolvendo o atual 
presidente”, afi rma Coutiño ao 
comentar os dados divulgados 
ontem (1), pelo IBGE.

Como refl exo da turbulência 
política, o investimento e o con-
sumo pararam de crescer, res-
salta o diretor da Moody’s. Se o 
imbróglio político se prolongar, 
Coutiño avalia que a economia 
vai sofrer e as reformas vão ser 
postergadas. “A economia pode 
voltar para a recessão e não ver 
uma recuperação até o próximo 
governo em 2019” (AE).
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Dias mais frios
Os paulistanos que gostam 

de frio podem comemorar 
a chegada de junho. O mês 
começa com queda brusca de 
temperatura na capital paulista 
e na região metropolitana por 
causa do avanço de uma frente 
fria sobre o Estado. Segundo o 
Climatempo, junho deve regis-
trar os dias mais frios do ano.

Exportações crescem com melhora 
nos preços internacionais

maio. No mesmo período do 
ano passado, havia um défi -
cit de US$ 1,199 bilhão no 
comércio do produto. Apesar 
de as importações registra-
rem crescimento de 8,4% nos 
cinco primeiros meses do ano, 
no caso dos bens de capital, 
porém, há uma queda de 
19,4%. “Isso vem do quadro 
de recessão dos últimos dois 
anos. Como existe capacidade 
ociosa, investimento demora 
mais a reagir”, afi rmou. 

Brandão ressaltou o cres-
cimento nas importações da 
Argentina em maio de 20,1%, 
principalmente por conta de 
trigo, milho e cevada. Já as 
exportações para o país cres-
ceram 21,7% em maio e 25,6% 
no acumulado, puxado pelo 
setor automotivo e máquinas 
agrícolas. O superávit no co-
mércio entre os dois países 
chega a US$ 3 bilhões de janeiro 
a maio (AE). 

petróleo. “Nos primeiros meses 
do ano passado, patamares de 
preços estavam extremamente 
baixo, por isso esse crescimen-
to signifi cativo”, completou.

Ele chamou a atenção para o 
superávit de US$ 2,652 bilhões 
na conta petróleo de janeiro a 

Temer comemora 
resultado do PIB

acumulado nos quatro trimes-
tres terminados em março últi-
mo (o PIB anualizado) a econo-
mia brasileira recuou 2,3% em 
relação aos quatro trimestres 
imediatamente anteriores. 
Em valores de mercado, o PIB 
fechou o primeiro trimestre do 
ano totalizando R$ 1,595 trilhão. 
Ainda em valores de mercado, a 
agropecuária registrou R$ 93,4 
bilhões, a indústria R$ 291,1 
bilhões e os serviços R$ 996,4 
bilhões (ABr).

PSDB "apoia e 
sustentará" o governo

julgados. A Venezuela é o país 
mais corrupto do continente e 
é um dos dez países mais cor-
ruptos do mundo e não há um 
só caso julgado de corrupção no 
sistema político venezuelano”, 
afi rmou Almagro.

O ministro Aloysio Nunes 
apresentou ao secretário-geral 
da OEA a possibilidade de que 
uma missão da organização 
acompanhe as próximas elei-
ções no Brasil. “Para nós, brasi-
leiros, é uma ocasião a mais de 
aperfeiçoar aquilo que tem que 
ser aperfeiçoado e submeter o 
nosso processo de apuração 
de votos e de organização das 
eleições ao escrutínio interna-
cional”, afi rmou (ABr).

BC não vê bolha nem 
perda no valor de imóveis

De acordo com Vivan, o IVG-R 
indica que há apenas uma leve 
queda nos preços dos imóveis. 
Medido por pontos, o IVG-R 
passou de 522,2 para 520,9 
pontos de fevereiro para março. 
O IVG-R é formado a partir do 
valor de avaliação dos imóveis 
vinculados a fi nanciamentos 
imobiliários. Na prática, no pro-
cesso de fi nanciamento de uma 
residência numa instituição 
fi nanceira, é feita uma avaliação 
do imóvel objeto do crédito - 
que, no limite, é a garantia da 
operação. É este o valor que 
abastece o IVG-R (AE).
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Venda de veículos novos 
cresceu 16,77% em maio

entanto, tiveram pouca contri-
buição do consumidor pessoa 
física, conhecido no setor como 
“varejo”. A exemplo do que 
ocorreu em março, a maior par-
te do crescimento foi causada 
por vendas mais expressivas 
para clientes pessoa jurídica, 
como locadoras de veículos, 
produtores rurais e frotistas 
em geral. Para o presidente da 
Fenabrave, Assumpção Júnior, 
os números de maio confi rmam 
uma tendência de recuperação. 

Ele citou o crescimento do 
PIB no primeiro trimestre como 
um sinal disso, destacando 
o desempenho mais forte do 
agronegócio (AE).
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OPINIÃO
Como a tecnologia auxilia 
construtoras a tornarem

a gestão de obras

No setor da 

Construção Civil, a 

alta competitividade 

vem demandando 

soluções que, além de 

proporcionar serviços de 

qualidade e agilidade, 

também auxiliam a 

otimização de recursos 

e processos, que tomam 

grande parte do tempo 

dos gestores dessas 

organizações

Por esse motivo e frutos da 
inovação tecnológica, os 
softwares e aplicativos já 

se tornaram parte fundamental 
para as companhias que, cada 
vez mais dinâmicas, enfrentam 
a concorrência e lutam contra 
o tempo para se destacar no 
mercado e aumentar sua ren-
tabilidade. Hoje já é possível 
encontrar soluções que supor-
tam em todo o gerenciamento 
da obra: análise e controle 
dos processos, produtivida-
de, segurança, qualidade, 
assistência técnica, gestão de 
documentos, registros e de 
projetos, entre outras funções 
de forma totalmente integrada. 

E quando falamos de regis-
tros, abordamos um assunto 
considerado um dos grandes 
desafios das construtoras: 
manter os documentos de seus 
colaboradores, fornecedores 
e terceiros – os quais também 
são considerados pela lei como 
de sua responsabilidade – or-
ganizados e validados. 

Essa não é uma tarefa fácil, 
mas com a adoção da tecnologia 
adequada, já é possível coletar, 
arquivar e controlar as informa-
ções necessárias, garantindo 
assim a conformidade com 
as exigências das legislações, 
como no caso o EFD Reinf e 
e-Social, para os quais é preciso 
registrar a documentação legal 
como contrato social, reten-
ção de INSS, FGTS, PPRA e 
PCMSO, trabalhista, exames 
médicos e atestados.

Um bom exemplo de aplica-
ção de tecnologia efi ciente é 
o armazenamento em nuvem. 
Com ele, conquistamos uma 
otimização de tempo e me-
lhor agilidade e qualidade dos 
processos, visto que é possível 
fazer alterações instantanea-
mente em documentos tanto 
dos colaboradores que estão 

no canteiro de obras quanto 
dos que estão no escritório. 

A construtora também pas-
sa a contar com uma gestão 
proativa, conseguindo prever 
e agendar ações que não com-
prometem o fl uxo de trabalho 
e ainda garantir a segurança 
das informações, uma vez que 
não é preciso realizar backup 
e, mesmo que haja uma falha 
nos equipamentos, os mate-
riais podem ser acessados a 
partir de outros dispositivos, 
por meio de um login e senha.

Nas obras são utilizados 
milhares de fornecedores e 
terceiros – mapear quem são, 
se o serviço está dentro da 
qualifi cação esperada, qual a 
hierarquia, realizar a gestão 
das entregas – como processos 
e prazos -, e obter o controle 
desses aspectos é importante 
e ao mesmo tempo muito 
trabalhoso, por isso utilizar 
a tecnologia como aliada da 
área de Construção Civil é 
fundamental para as empresas.

Sabemos que na gestão de 
fornecedores, os softwares 
são importantes facilitadores, 
e isso se estende no controle 
de registros e documentos 
pertinentes aquela contrata-
ção, verifi car se a documen-
tação obrigatória está em dia 
é ponto crucial para garantir 
seguridade para sua empresa.  
Por exemplo, contratos sociais 
e negativas de débitos das 
empreiteiras são documentos 
que exigem o arquivamento 
com total segurança para evitar 
problemas de âmbito jurídico. 

Todos os profi ssionais que 
atuam no canteiro são de res-
ponsabilidade da construtora 
e é preciso assegurar que seus  
direitos trabalhistas e de segu-
rança estejam realmente sendo 
cumpridos. Neste pilar, contar 
com o apoio dessas soluções 
facilita o gerenciamento dos 
registros, garantindo o fácil 
acesso, consulta e atualização 
das informações, amparando 
assim a contratação de terceiros.

A tecnologia aplicada ao negó-
cio, é um importante facilitador 
e otimizador de recursos, permi-
tindo a alocação de budget de 
forma estratégica para que a ges-
tão de obra se torne mais efi caz 
posicionando as companhias em 
patamares mais competitivos 
frente à concorrência.

(*) - É diretora de produtos da 
Teclógica, empresa de gestão de 

processos de TI e negócios.

Adriana Bombassaro Alexandre (*)
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Passageiros enfrentam fi las para a inspeção de bagagens nos 

aeroportos do país.

Os clientes que compra-
rem a passagem pelo 
preço normal continu-

am com a franquia de 23 quilos. 
A Azul é a primeira empresa a 
implementar mudanças no sis-
tema de bagagens, depois que 
a Anac liberou as companhias 
aéreas para estabelecer suas 
próprias políticas de cobrança 
pelas malas despachadas. 

Agora, as empresas não são 
mais obrigadas a oferecer fran-
quia de bagagem sem custo para 
os clientes. 

Com as novas regras, o limite 
de peso da bagagem de mão au-
mentou de cinco para 10 quilos, 
em todas as companhias aéreas. 
O cliente da Azul que comprar a 
passagem com desconto poderá 
escolher pela compra ou não 
do serviço de bagagem despa-
chada. Nessa modalidade, se o 
cliente mudar de ideia, deverá 
pagar R$ 30 para despachar 
uma mala de 23 quilos. Segundo 

Ocorreram mais de 811 mil crimes no ano passado

em todo o estado.

O estado do Rio de Janeiro 
registrou um crime a cada 39 
segundos em 2016, de acordo 
com o do estudo ‘Avanço da 
criminalidade no estado do Rio 
de Janeiro - Retrato e propostas 
para a segurança pública’, divul-
gado ontem (1º) pelo Sistema 
Federação de Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan). Segundo o 
levantamento, ocorreram mais 
de 811 mil crimes no ano pas-
sado em todo o estado.

Na avaliação da Firjan, a 
crise econômica do estado e 
dos municípios contribui dire-
tamente para o agravamento 
da situação, por conta da re-
dução da presença das forças 
de segurança pública nas ruas 
e também das ações de investi-
gação. O estudo destaca que o 
estado do Rio se tornou o mais 
perigoso do país para o trans-
porte de cargas, com quase 10 

Acordos de comércio e de regulação são maioria entre os que 

terão que ser revistos.

O número de municípios atingidos pelas 
chuvas em Pernambuco subiu para 31. A 
informação foi divulgada pelo governo 
estadual. Segundo a nota, o número de 
desalojados é de 39.725, e o de desabriga-
dos, aqueles que perderam as casas, é de 
3.560. Desde domingo, 24 cidades tiveram 
estado de emergência reconhecido pelo 
governo. Com as chuvas de ontem, a nova 
lista traz os municípios de São Joaquim do 
Monte, Altinho, São José da Coroa Grande, 
Cupira, Escada, Bonito e Gravatá.

Apesar de não constarem na relação, 
Recife e Olinda também sofreram com 
os impactos do mau tempo. Duas pessoas 
morreram soterradas em um deslizamento 
de terra no bairro de Dois Unidos, zona 
norte da capital, e alagamentos foram 
registrados em diversos pontos. O go-
verno de Pernambuco também informou 
que o Hospital de Campanha do Exército 
foi montado ontem (1º) no município de 
Rio Formoso, que teve o hospital da ci-
dade inundado no último fi m de semana, 

perdendo equipamentos. O prédio sofreu 
danos. 

Durante reunião realizada com a 
bancada da Assembleia Legislativa de 
Pernambuco, foi apresentada pelos 
parlamentares proposta para prorrogar 
o prazo de pagamento do ICMS para os 
comerciantes formalizados nas regiões 
atingidas pelas chuvas. A nota diz que 
o governador Paulo Câmara autorizou a 
medida. Um decreto deverá ser publicado 
ofi cializando a prorrogação (ABr).

operação 
contra 
crimes 

eleitorais em 
São Paulo

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou ontem (1º) a 
Operação Cifra Oculta 
para apurar crimes eleito-
rais e lavagem de dinheiro 
relacionados à campanha 
de 2012 para a prefeitura 
da cidade de São Paulo. 
A investigação é um des-
dobramento da Operação 
Lava Jato e teve início em 
novembro de 2015 por 
determinação do STF para 
desmembrar a colaboração 
premiada de executivos da 
empresa UTC.

“O inquérito apura o pa-
gamento, pela empreiteira, 
de dívidas de uma das cha-
pas da campanha de 2012 à 
prefeitura municipal de São 
Paulo, referentes a serviços 
gráfi cos no valor de R$ 2,6 
milhões. A gráfi ca perten-
cia a familiares de um ex-
-deputado estadual”, diz 
nota da PF. De acordo com a 
investigação, “a dívida teria 
sido paga por meio de um 
doleiro, em transferências 
bancárias e dinheiro vivo, 
para empresas”.

“Uma empresa menciona-
da na delação aparece como 
fornecedora de serviços, 
com valores informados 
de R$ 354.450,00. Somente 
consta na prestação de con-
tas ao TSE outra prestação 
de serviços gráfi cos de R$ 
252.900,00, valores bem 
inferiores à soma de R$ 
2.600.000,00, que teria sido 
paga pela empreiteira UTC 
a gráfi cas”, diz ainda a nota. 
Trinta policiais federais 
cumpriram nove mandados 
de busca e apreensão nas ci-
dades de São Paulo, em São 
Caetano e Praia Grande. Os 
mandados foram expedidos 
pela 1ª Zona Eleitoral de 
São Paulo (ABr).
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Empresa oferece passagens 
com desconto para quem 
não despachar bagagem

Desde ontem (1º), a companhia aérea Azul vai oferece tarifas mais baratas para clientes que não 
despachem bagagens. O desconto vai valer para voos que saem de Viracopos para 14 destinos no país

divulgadas pela empresa. A Gol 
também vai oferecer, a partir do 
próximo dia 20, uma tarifa mais 
barata para quem não precisar 
despachar bagagens. As tarifas 
com preço normal vão incluir 
uma franquia de 23 quilos. 

Se o cliente que comprou o 
bilhete da tarifa Light decidir 
posteriormente despachar a 
bagagem, poderá pagar à par-
te. Nos voos nacionais, será 
cobrado o valor de R$ 30 para 
despachar uma mala de até 23 
quilos. A partir de julho, a La-
tam vai começar a cobrar pelas 
bagagens em voos domésticos e 
a oferecer preços diferenciados 
para passageiros que optarem 
por não despachar bagagens. 
A companhia já fez mudanças 
na franquia de bagagens, que 
passou a ser de uma mala de 
23 quilos, no caso de voos 
nacionais. A Avianca decidiu 
não cobrar pelo despacho de 
bagagens no momento (ABr). 

a empresa, a nova opção será 
inserida gradativamente para 
atender a toda a malha de voos 
da empresa.

Os descontos oferecidos pela 
Azul para quem não despachar 
bagagem variam de 12% a 30%. 

Por exemplo, um voo de Vira-
copos a Cascavel (PR) passa de 
R$ 231,90 para R$ 201,90 para 
quem não quiser levar malas. Já 
para ir de Viracopos a Curitiba, 
a tarifa cai de R$ 99,90 para R$ 
69,90, segundo informações 

O Reino Unido terá que 
renegociar pelo menos 759 
tratados internacionais em 
consequência da sua decisão 
de deixar a União Europeia 
(UE), segundo pesquisa 
divulgada ontem (1°) pelo 
jornal britânico Financial 
Times (FT). 

Entre os tratados inter-
nacionais encontram-se 295 
acordos bilaterais e multilate-
rais de comércio, 202 textos 
de regulação compartilhada 
que vão desde normativas 
antimonopólio até política de 
compartilhamento de dados. 

Também deverão ser re-
vistos 69 acordos pesqueiros 
– que defi nirão o acesso a 
determinadas águas e cotas de 
captura--, 65 termos relativos 
a transporte – em sua maioria 
sobre aviação –, 49 aduanei-
ros, 45 do setor de energia nu-
clear e 34 sobre agricultura. “O 
precedente mais próximo que 
se pode pensar é a suspensão 
de um país. Vai-se começar 
praticamente do zero. Será um 

Londres terá que renegociar 
759 tratados com a UE

processo difícil e repetitivo”, 
disse o advogado do governo 
britânico Andrew Hood ao FT. 
O jornal britânico destacou que 
alguns dos acordos “são tão 
essenciais que seria impensável 
operar sem eles”.

Entre outras questões, o go-
verno britânico deverá refazer 
os acordos que permitem aos 
aviões de seu país fazer pousos 
e decolagens nos Estados Uni-
dos, Canadá e Israel, além de 

revisar os acordos internacio-
nais que permitem importar 
componentes e combustível 
para a produção de energia. O 
ministro britânico de Comér-
cio Internacional, Liam Fox, 
afi rmou que o governo prevê 
negociar acordos de transição 
para que as negociações de 
novos tratados internacionais 
não provoquem “nenhum 
rompimento” no Reino Unido 
(Agência Télam).

Estado do Rio registrou um crime 
a cada 39 segundos em 2016

mil registros de roubo no ano 
passado. É a maior incidência 
desse tipo de crime em 25 anos. 

O número equivale a 43,7% 
das ocorrências nacionais e o 
custo foi de R$ 619 milhões. 
O aumento pode estar rela-
cionado, segundo a Firjan, à 
estratégia de fi nanciamento 
das facções criminosas, que 
têm utilizado o produto rou-

bado para a compra de drogas 
e armas, fi nanciando o tráfi co 
internacional. A entidade 
também aponta que os roubos 
são facilitados pela fragilida-
de das fronteiras estaduais e 
nacionais. No caso estadual, 
por exemplo, a Firjan chama 
a atenção para o défi cit no 
quadro da Polícia Rodoviária 
Federal (ABr). 

Pernambuco tem 31 cidades atingidas por chuvas
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O que esperar
da economia para

o segundo semestre?

A falta de 

previsibilidade 

torna o cenário 

inadequado para novos 

investimentos e uma 

real recuperação da 

economia do País

Seria muito provável, se 
fossemos responder à 
pergunta do título deste 

artigo em abril ou no início de 
maio, apresentar uma pers-
pectiva bastante positiva, 
principalmente ao se levar em 
consideração a maioria dos 
indicadores macroeconômicos 
disponíveis para esse período. 

Porém, ao abordar tal ques-
tão, depois da crise política e de 
governabilidade do Presidente 
Michel Temer, bem como após 
a repercussão em todas as 
estâncias da delação do grupo 
JBS, o que se vê é uma das reali-
dades mais deteriorantes para 
qualquer economia de merca-
do, a incerteza. Claramente, 
o rumo econômico brasileiro 
para 2017 era de crescimen-
to. Tímido, mas pelo menos 
um avanço, que serviria como 
alento diante do recuo de 7,2% 
do PIB nacional no acumulado 
dos dois últimos anos.

Em suma, infl ação prevista 
bem abaixo da meta estipulada 
pelo Governo, taxa básica de 
juros caindo substancialmente 
reunião após reunião do Co-
pom, confi ança dos agentes 
claramente mais elevadas, 
reformas bem aceitas pelo mer-
cado próximas de aprovação, 
retorno da geração de empre-
gos com carteira assinada e, 
por fi m, uma projeção do fundo 
do poço à taxa de desemprego 
do IBGE. 

Vale observar, quantas ten-
dências e realidades garan-

tidoras surgiram nesse prin-
cípio de reação econômica 
brasileira. No entanto, é de 
conhecimento universal que 
economia e política são duas 
áreas praticamente indissoci-
áveis. Os graves problemas de 
governabilidade, que a atual 
gestão federal enfrenta após 
divulgação de transcrições, áu-
dios e declarações de líderes da 
JBS, muda signifi cativamente 
as expectativas econômicas. 
Isso porque dia após dia as 
expectativas são diferentes. 

Quem comandará o País da-
qui 3 meses? As reformas serão 
aprovadas? A taxa de câmbio 
próxima aos 2,30 pode quebrar 
o ciclo de redução ligeira da 
infl ação? E os impactos nas 
decisões de redução da taxa 
SELIC? Sem dúvida, qualquer 
economista que esteja disposto 
a cravar algum prognóstico 
neste momento do Brasil se ba-
lizará a partir do inefável - será 
sorte ou irresponsabilidade.

Em verdade, mesmo que o 
governo se mantenha, as forças 
se reagrupem e aos poucos a 
poeira baixe, aquelas projeções 
mais positivas irão se esticar. 
A recuperação será mais lenta. 
Agora, se houver alteração no 
poder, pode-se esperar mais 
limbo à nossa economia. 

De uma forma ou de outra, 
o primeiro semestre termi-
nará com a outra margem 
do rio mais distante, sendo 
as famílias, trabalhadores, 
empresários e investidores 
brasileiros nadadores cada vez 
mais cansados.

 
(*) - Formado em Economia pela 

UNESP, é sócio da Eagles Consultoria 
Econômica, assessor econômico 

do Sincomavi e colaborador do 
Núcleo de Extensão em Conjuntura 

e Estudos Econômicos – UNESP/
FCLAr. 

Jaime Vasconcellos (*)

A - Profi ssionais com Defi ciência 
A TIM – segunda maior operadora móvel do Brasil e que emprega mais 
de 10 mil pessoas diretamente – é uma das participantes do projeto 
‘Oportunidades Especiais’ e oferece diversas vagas para profi ssionais 
com defi ciência, com ou sem experiência anterior. A iniciativa reúne 
oportunidades de grandes empresas com atuação em programas de 
inclusão e terá uma edição em São Paulo, com um estande montado no 
Shopping Eldorado entre os próximos dias 3 e 17. A operadora tem vagas 
abertas para pessoas com defi ciência em diversas áreas. Interessados 
podem fazer a inscrição no estande ou pelo site (www.tim.com.br).

B - Soluções de Mobilidade
A Volkswagen será uma das patrocinadoras e expositoras da Reatech 
(Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessi-
bilidade), cuja 15ª edição começou ontem (1º) e vai até domingo (4), no 
São Paulo Expo. A feira é considerada a principal do setor na América 
Latina. A expectativa é que o evento reúna cerca de 52 mil visitantes, entre 
profi ssionais do setor e público em geral. Em seu estande, a Volkswagen 
apresenta modelos para o público PcD (Pessoas com Defi ciência), como 
é o caso do novo move up!, equipado com transmissão automatizada 
I-Motion. A marca também promoverá test-drive, em área reservada da 
feira, com diversos veículos da marca.

C - Mercado de Arte  
O leiloeiro Aloisio Cravo realiza no próximo dia 13 seu leilão de arte, no 
Hotel Unique, às 19h00. Os modernos são representados por obras de José 
Pancetti, Iberê Camargo, Alfredo Volpi, Ubi Bava e uma seleção única de 
Mira Schendel. Os contemporâneos conquistam seu espaço com obras de 
Olafur Eliasson e Helena Almeida, como com grandes artistas brasileiros 
como Sandra Cinto, Rosângela Rennó, Vik Muniz, Henrique Oliveira e 
Paulo Monteiro. O design, por fi m, traz um toque especial ao leilão com 
nomes como Sérgio Rodrigues, Carlo Hauner, Zanine e Irmãos Campana. 
Os lotes no site (http://www.iarremate.com/aloisio-cravo/003) e a expo-
sição acontece entre os próximos dias 8 e 12, na Rua Groenlândia, 1897.

D - Pulseira para Compras
Os clientes do Banco do Brasil ganham mais uma opção como meio de 
pagamentos. A Pulseira Ourocard é o primeiro dispositivo vestível (wea-
rable) da instituição e o único no país que permite compras nas funções 

débito ou crédito. O acessório permite ao cliente fazer pagamentos por 
aproximação, utilizando a tecnologia Near Field Communication, algo 
como comunicação de campo livre, em tradução livre. As operações são 
realizadas por meio de um chip localizado na parte interna da pulseira e 
quem opera toda a transação é o lojista. Sem depender de bateria e à prova 
d’água, a proposta do acessório é oferecer maior praticidade e conveniên-
cia aos clientes, especialmente, em situações de lazer e entretenimento, 
como assistir a um show, ir à praia, praticar esportes ou ir à academia. 

E - Móveis e Decorações
Entre os próximos dias dias 8 e 11, em São Bento do Sul, Santa Catarina, 
acontece a 26ª Feistock – Feira de Móveis e Decoração, com vendas para 
lojistas e também direta ao consumidor fi nal. Apontada como a maior 
feira do setor de toda região Sul do país, um de3 seus diferenciais são 
as vendas com descontos bastante signifi cativos. Os mais de 143 mil 
metros quadrados de área do parque estarão abertos, o que permite 
uma ampla área de estacionamento e também de convivência. E para 
isto, estarão disponível 2 lanchonetes e um restaurante completo, tanto 
para expositores quanto para o público em geral. Nada menos que 91 
empresas estarão com seus produtos sendo apresentados ao púbico. 
Saiba mais em (www.feistock.com.br) tel. (47) 3626-6686.

F - Ceo por um Dia
O programa ‘CEO por um Dia no Brasil’, que tem o objetivo de pro-
mover a interação entre estudantes universitários e CEOs de algumas 
das principais organizações, abre suas inscrições para a Edição 2017. 
Organizado pela Odgers Berndtson Brasil, uma das seis maiores em-
presas internacionais de Consultoria Estratégica de Gestão de Capital 
Humano, o programa já é realizado há nove anos em diversos países. 
Os estudantes selecionados terão a oportunidade de passar um dia ao 
lado do CEO de uma empresa, como se fosse sua sombra. O candidato 
poderá levar o aprendizado em classe e aplicá-lo em uma situação real, 
além de ter a sua disposição a equipe da Odgers, peritos na busca de 
executivos, para desvendar futuros talentos. Interessados devem se 
inscrever no site (www.ceox1dia.com.br). 

G - Certifi cação Internacional
O curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade Presbite-
riana Mackenzie foi agraciado com a certifi cado da ACCA (Association 

of Chartered Certifi ed Accounting). Reconhecida internacionalmente, a 
certifi cação, criada em 1904, em Londres, reconhece os melhores cursos 
da área de contabilidade e fi nanças e conta com o lema “Think ahead” 
ou “pensar em frente”. Junto a esse título, o curso do Mackenzie ganha 
um acréscimo à sua tradição, dando mais abrangência à carreira dos 
futuros contadores e maior reconhecimento no mercado de trabalho 
competitivo, já que a ACCA conta com mais 180 mil membros e abraça 
quase 500 mil alunos de mais de 178 países.

H - Talentos em Conferência
A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a ‘Conferência Na 
Prática’, evento gratuito destinado a universitários e recém-formados. 
Marcado para o dia 1º de agosto, o encontro será inteiramente focado na 
área de mercado fi nanceiro, a fi m de conectar os jovens com diferentes 
organizações e apresentá-los aos diferentes mercados e funções do setor.
Contará com a presença de empresas, como bancos de atacado e varejo, 
bancos de investimentos, fundos de venture capital, fundos de private 
equity, seguradoras e gestoras de meios de pagamentos. Serão selecio-
nados 250 jovens que poderão participar de sessões de speed coaching 
com especialistas. Inscrições gratuitas pelo site (https://estudar.napratica.
org.br/conferencia-na-pratica-mercado-fi nanceiro).  

I - Impressão 3D
Entre os próximos dias 5 e 6, no Centro de Exposições Frei Caneca, 
acontece a Inside 3D Printing. Mais de 20 expositores levarão ao evento 
a tecnologia de impressoras, softwares, materiais para imprimir. Vai estar 
em exposição a “BigBot”, impressora 3D considerada a segunda maior do 
mundo na classe chamada de “affordable”. Em 10 anos a impressora 3D 
reduziu seu preço de cerca de US$ 20.000 para US$ 500 e tornou-se muito 
mais rápida. Estima-se que até 2027, 10% de tudo o que for produzido 
no mundo será impresso em 3D.  A impressão 3D traz vantagens para a 
indústria, tais como a possibilidade de desenvolver protótipos com alto 
nível de detalhamento, a redução de custos de logísticos e de produção, 
diminuição de estoques de peças, entre outras. Mais informações: (www.
inside3dprintingbrasil.com.br).

J - Inovação Financeira
Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Prêmio CFA So-
ciety Brazil de Inovação Financeira, que objetiva fomentar a pesquisa 
na área de fi nanças e gerar um banco de ideias para o desenvolvimento 
do mercado brasileiro. Promovida pela CFA Society Brazil, a iniciativa 
reconhecerá as melhores monografi as sobre os temas: inovação nos 
mercados fi nanceiros e de capitais; novos rumos na relação entre setor 
público e mercados; e avanços na regulação de conduta dos participantes 
dos mercados. O trabalho consiste de uma monografi a de 30 a 60 pági-
nas e um dos requisitos é que o autor já seja graduado. Os resultados 
serão divulgados no dia 25 de agosto. Informações: (https://cfasociety.
org.br/premio/).

A - Profi ssionais com Defi ciência 
A TIM – segunda maior operadora móvel do Brasil e que emprega mais 

débito ou crédito. O acessório permite ao cliente fazer pagamentos por 
aproximação, utilizando a tecnologia Near Field Communication, algo 
como comunicação de campo livre em tradução livre As operações são

O saldo positivo é o maior para o período desde o início da 

série histórica, em 1989.

Os preços dos produtos e serviços da Região 
Metropolitana de São Paulo subiram em abril, 
porém, em menor intensidade na comparação 
com o ano passado. No mês, o custo de vida su-
biu 0,24% após o aumento de 0,07% notado em 
março. No mesmo mês de 2016, o indicador exibiu 
elevação de 0,68%. No acumulado dos últimos 12 
meses, o índice registrou alta de 4,24%. Os dados 
são da pesquisa Custo de Vida por Classe Social, 
realizada mensalmente pela FecomercioSP.

Os setores que mais infl uenciaram na alta do 
custo de vida em abril foram os relacionados à 
saúde e cuidados pessoais (1,52%), vestuário 
(1,42%) e alimentação e bebidas (0,69%). 
Segundo a assessoria econômica da Fecomer-
cioSP, o aumento nos preços do segmento de 
saúde e cuidados pessoais já era aguardado 

em virtude do reajuste anual da categoria dos 
medicamentos, que ocorre sempre 31 de março. 
A alta de preços verifi cada no grupo Vestuário 
já era esperada dado que nessa época do ano é 
lançada a coleção outono-inverno, cujos itens 
tem maior valor agregado e preços superiores 
aos itens de verão. 

A dispersão de quedas mostrou uma ligeira 
redução, tendo em vista que em março quatro 
dos nove segmentos que compõem a pesquisa 
assinalaram variação negativa e, em abril, foram 
apenas três: Habitação (-1,28%), Artigos do lar 
(-0,08%) e Comunicação (-0,48%). Os indicado-
res de infl ação estão em patamares muito mais 
confortáveis que os vistos no ano passado, sem 
dispersão de altas tantos nos subgrupos como 
nos itens que são pesquisados (FecomercioSP).

A balança comercial brasilei-
ra acumula superávit de US$ 29 
bilhões de janeiro a maio deste 
ano. O saldo positivo é o maior 
para o período desde o início 
da série histórica, em 1989. Em 
maio, a balança teve superávit 
de US$ 7,661 bilhões, recor-
de mensal. Os dados foram 
divulgados hoje (1°) pelo Mi-
nistério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. A balança 
comercial tem superávit quan-
do as exportações (vendas do 
Brasil para parceiros de negó-
cios no exterior) superam as 
importações (compras do país 
no exterior).

No mês de maio, as expor-
tações brasileiras fi caram em 
US$ 19,792 bilhões, superan-
do os US$ 12,131 bilhões em 
importações. As exportações 

No Distrito Federal, 45 mil litros de gasolina foram vendidos a 

R$ 2,14 o litro.

O Dia da Liberdade de Im-
postos, como é chamada 
a ação, é organizado pela 

Câmara de Dirigentes Lojistas 
Jovem (CDL Jovem) e está em 
sua nona edição. O Brasil ocupa 
o sétimo lugar entre os países 
onde a população mais trabalha 
para pagar impostos, com média 
de 151 dias em um ano. 

À frente dos brasileiros, com 
médias próximas, estão países 
com forte rede de proteção 
social como a Dinamarca (176 
dias), Suécia (163 dias), Áus-
tria (158 dias) e Noruega (157 
dias). De acordo com Fabiana 
Lucas, da CDL Jovem do Ce-
ará, o objetivo da campanha 
não foi criticar o pagamento 
de impostos e sim reivindicar 
um sistema simplifi cado e a 

Para a professora dos cursos de MBA da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), Virene Matesco, 
ainda não é possível afi rmar que a recessão 
acabou. De acordo com ela, o resultado foi 
positivo, mas não há motivo para comemorar 
já que o crescimento de 1% da economia frente 
ao quarto trimestre ainda foi insufi ciente para 
fazer o PIB sair do patamar de 2010 e os cená-
rios são difusos.

“É um resultado positivo, mas bastante frágil. 
A boa notícia é a performance da agricultura – 
que tinha recuado 0,2% no último tri de 2016, 
agora registra o melhor resultado do setor em 21 
anos. Isso vai refl etir nos preços dos alimentos e, 
principalmente, na infl ação, porém os números 
da indústria, do consumo das famílias e dos ser-
viços estão muito ruins”, analisa Virene Matesco.

Ela ressalta ainda que o mais preocupante é o 
nível de investimento da indústria, que recuou 
3,7%, e o consumo das famílias, com queda de 
1,9%, enquanto o consumo do governo se retraiu 
1,3%. “As empresas não estão tirando seus pro-
jetos do papel nem investindo em novos maqui-
nários. Considerando os setores da economia, 
o pior resultado nesse tipo de comparação foi 
o de serviços, que responde por cerca de 60% 
da economia brasileira e recuou 1,7%”, aponta 
Virene Matesco.

Matesco lembra que o dado divulgado ontem, 
um retrato dos meses de janeiro a março, não 
contempla acontecimentos recentes, como a 
turbulência política que fez o país mergulhar em 
uma crise de incerteza. “Podemos comprometer 
os resultados de 2018”, observa (FGV).

C
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Dia da Liberdade de Impostos 
teve descontos em 11 estados

Os brasileiros puderam adquirir ontem (1°) produtos e serviços com desconto de até 80%, referente ao 
valor dos impostos, em 11 estados

dos Deputados. “A gente tem 
uma agenda positiva, já, com 
o Congresso. Somos a favor 
da simplifi cação”. A Câmara 
instalou em 2015 uma comissão 
especial para debater o assunto, 
por meio do estudo de projetos 
de lei já existentes e a formula-
ção de novas sugestões. 

No Distrito Federal, o Dia da 
Liberdade de Impostos teve a 
venda 45 mil litros de gasolina 
a R$ 2,14 o litro. A promoção 
ocorreu nas três unidades de 
uma rede de postos de gasolina: 
na Asa Norte, Asa Sul e Tagua-
tinga. Além disso, os consumi-
dores tiveram a oportunidade 
de comprar por R$ 37.319,38 um 
Peugeot 208, cujo preço de mer-
cado é R$ 52.290, carro cedido 
por uma concessionária (ABr). 

conversão dos recursos arre-
cadados em benefícios para a 
população. “No Brasil, a gente 
paga mais impostos do que em 
muitos países desenvolvidos 

sem que a população tenha essa 
contrapartida”, afi rma.

Fabiana lembra que o siste-
ma CDL é favorável à reforma 
tributária discutida na Câmara 

Balança comercial tem superávit 
recorde de janeiro a maio

cresceram 7,5% em relação a 
maio de 2016 segundo o critério 
da média diária, que leva em 
conta o valor negociado por dia 
útil. Ante abril deste ano, houve 
queda de 8,4%. As importações, 

por sua vez, cresceram 4% 
na comparação com maio do 
ano passado e caíram 7,4% 
em relação a abril deste ano, 
também segundo o critério da 
média diária (ABr).

Custo de vida na Região Metropolitana subiu 0,24% em abrilProfessora da FGV analisa resultado do PIB

Câmara vai revisar 
lei da microempresa

A Câmara instalou a comissão 
especial que vai votar o projeto 
que limita a aplicação da substi-
tuição tributária nas operações 
envolvendo micros e pequenas 
empresas (MPEs). O colegiado 
será presidido pelo deputado 
Carlos Melles (DEM-MG), que 
designou como relator Otavio 
Leite (PSDB-RJ). A proposta 
foi apresentada pelo deputado 
Jorginho Mello (PR-SC), 

Para Leite, a força da fren-
te parlamentar é a principal 
certeza de que o projeto será 
aprovado na Câmara até o fi m 
do ano. “Esse projeto traduz 
um sentimento que está acima 
dos partidos”, disse. Para ele, as 
prioridades na relatoria passam, 
entre outros pontos, pela redu-
ção da burocracia para abrir e 
fechar MPEs, pelo estímulo a 
novas linhas de crédito para 
este setor da economia e pela 
revisão do conceito fi nanceiro 
de MPE (Ag.Câmara).
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A política de Trump 
no Oriente Médio não 
contribui para a paz

A recente viagem de 

Donald Trump ao 

Oriente Médio oferece a 

oportunidade de prever 

qual será a prioridade 

do presidente norte-

americano em política 

externa
 

O discurso de paz de 
Donald Trump, na reali-
dade, passa pela guerra, 

pois insiste em eleger o Irã, do 
ramo xiita do islamismo, como 
o inimigo principal dos Estados 
Unidos e aliados na região. Não 
houve nenhum aceno de paz 
em direção ao Estado Persa 
que passa por um interessante 
processo de fortalecimento 
de políticos moderados que 
defendem uma maior abertura 
para o ocidente. Então, por 
que Trump não apoia essas 
mudanças no Irã?

A resposta é que na política 
externa predominarão os ne-
gócios, em particular, aqueles 
que fortalecem o complexo 
industrial militar norte-ame-
ricano cujo interesse maior é 
a venda de armas, em especial 
tanques, artilharia, aviões, he-
licópteros, sistema de defesa 
com mísseis e tecnologia de 
segurança cibernética. Todas 
essas armas foram vendidas 
aos sauditas em negócios que 
envolveram 110 bilhões de 
dólares e que em dez anos 
poderá atingir a cifra de 350 
bilhões de dólares.

Coerente com essa doutrina, 
o discurso de Trump buscou 
estabelecer uma aliança in-
formal ente os inimigos do Irã, 
buscando inclusive o apoio de 
Israel. É a implementação do 
discurso simplista do “nós” 
contra “eles”, recurso bas-
tante utilizado por ditaduras, 
regimes fascistas e populistas 
que visa simplifi car a realidade 
e direcionar a ação contra um 
inimigo comum. Essa política 
só leva à radicalização, e, no 
limite, busca eliminar fi sica-
mente o outro.

O discurso do presidente 
Trump omite questões funda-
mentais, como vociferar contra 
o extremismo islâmico mas 
ignorar o papel dos sauditas 
na sustentação do radicalismo. 
Todos os terroristas que ata-
caram o World Trade Center 
em 11 de setembro de 2001 
eram sauditas. Os sauditas 
pertencem ao ramo sunita do 
islamismo, e integram uma 

corrente ultraconservadora, 
o wahabismo, que alimenta a 
ideologia do Estado Islâmico e 
da Al Qaeda. 

De acordo com uma inter-
pretação própria do alcorão, 
na Arábia Saudita as mulhe-
res vivem uma permanente 
opressão, excluídas dos mais 
elementares direitos básicos, 
como o de ir e vir, dirigir, 
estudar, votar entre outros. 
Para Trump esses direitos 
fundamentais são detalhes, o 
que importa são os negócios. 
Nesse sentido, não emitiu qual-
quer palavra sobre o massacre 
perpetrado pelos sauditas no 
Iêmen, onde são combatidos 
os rebeldes xiitas apoitados 
pelo Irã, que tomaram a capital 
Sanaa expulsando o presidente 
sunita.

O bloqueio aéreo e marítimo 
imposto pelos sauditas man-
tém, praticamente, aprisiona-
dos os 27 milhões de iemenitas 
que não tem acesso a água e 
nem alimento. Desnutridos e 
dizimados por doenças, for-
mam um contingente humano 
submetido a uma das piores 
crises humanitárias atuais, 
pouco noticiada na mídia devi-
do ao cerco militar. Para Trump 
não importa o que acontece 
com os iemenitas, pois serão 
utilizados na guerra localizada, 
armamentos norte-americanos 
que assim serão consumidos, 
alimentando os negócios con-
tinuadamente. 

O agravante é que a campa-
nha militar empreendida pelos 
sauditas atinge principalmente 
civis, pois priorizam bombar-
dear escolas e hospitais com 
o argumento de que servem 
de abrigo aos rebeldes. Fatos 
estes amplamente denuncia-
dos pela ONG Médicos Sem 
Fronteiras. O que acontece 
no Iêmen é um exemplo claro 
do que pode ocorrer na região 
com a implementação da dou-
trina Trump. O resultado será 
a multiplicação de guerras 
localizadas que alimentarão a 
disputa entre sunitas e xiitas. 

Cabe aos regimes democráti-
cos não contaminados por essa 
política belicista, defender a 
paz e a concórdia na região 
através de um amplo diálogo 
e o envolvimento de todas as 
partes, sem exceção.

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, campus 

Campinas. Doutor em Ciências 
Sociais e Mestre em Ciência Política 

pela Unicamp. É especialista em 
Ciências Ambientais.

Reinaldo Dias (*)

Serraglio 
reassume 
mandato
na Câmara

O deputado Osmar Serraglio 
(PMDB-PR) reassumiu ontem 
(1º) seu mandato na Câmara 
dos Deputados. O cargo foi 
ofi cialmente retomado no fi m 
da manhã com o protocolo na 
Secretaria-Geral da Mesa, pela 
assessoria do parlamentar, da 
documentação de sua exone-
ração do cargo de ministro da 
Justiça. Serraglio volta à Câma-
ra depois de recusar o convite 
do presidente Michel Temer 
para comandar o Ministério da 
Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União 
(CGU).

Seu retono ao Congresso reti-
ra do cargo o suplente Rodrigo 
Rocha Loures (PMDB-PR), 
ex-assessor especial de Temer 
fl agrado pela Polícia Federal 
(PF) carregando uma mala 
com R$ 500 mil que, segundo 
investigações, foi enviada pelo 
empresário Joesley Batistas, 
dono do frigorífi co JBS, como 
pagamento de propina. Com a 
perda do mandato Loures perde 
também o direito a foro privi-
legiado no Supremo Tribunal 
Federal e deve responder às 
acusações na primeira instância 
(ABr).

Ministro Gilmar Mendes, do STF. 

O ministro Gilmar Mendes, 
do STF, afi rmou ontem (1º) 
que o inquérito contra dois 
ministros do STJ, investigados 
por suposta obstrução da Lava 
Jato, não terá nenhum resul-
tado. Segundo ele, o único 
objetivo é tentar intimidar a 
atuação do STJ. No inquérito, 
relatado pelo ministro Edson 
Fachin, responsável pela Lava 
Jato no STF, o MPF investiga 
se a indicação do ministro 
Marcelo Navarro, pela então 
presidente Dilma Rousseff, 
em agosto de 2015, teria sido 
feita em troca de que o magis-
trado atuasse para garantir a 
soltura de executivos presos 
na operação.

As investigações foram mo-
tivadas pela delação premiada 
do senador cassado Delcídio 
do Amaral. Teriam atuado no 
esquema o então ministro da 
Justiça, José Eduardo Car-
dozo, e da Casa Civil, Aloizio 
Mercadante, bem como o ex-
-presidente Lula e o ministro 
do STJ Francisco Falcão, à 
época presidente do tribunal. 
Todos são suspeitos de tenta-
tiva de obstrução da Justiça. 
“Esse inquérito vai chegar a 
provar a obstrução de Justiça 

Ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, pediu vista ontem 
(1º) do julgamento que pode 
restringir o foro privilegiado 
para autoridades, como de-
putados e senadores. O jul-
gamento foi retomado ontem, 
mas somente o voto do relator, 
Luís Roberto Barroso, a favor 
da mudança, foi proferido. Não 
há data para o julgamento ser 
retomado.

Apesar do pedido de vista, o 
ministro Marco Aurélio decidiu 
antecipar seu voto, em que 
acompanhou o relator Luís 
Roberto Barroso. Durante a 
manifestação de Alexandre de 
Moraes, os ministros Gilmar 
Mendes e Dias Toffoli afi rma-
ram que não é possível concluir 
que há morosidade do STF em 
relação à primeira instância da 
Justiça. Em seguida, Barroso, 
relator do caso, rebateu os 
colegas. “Basta verifi car que 
distribuem-se cargos com foro 
privilegiado para impedir o 
alcance da Justiça de primeiro 
grau. É só ler os jornais”, disse.

Barroso usou dados do pró-
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DEMISSÃO DE PARTE DOS FUNCIONÁRIOS
Empresa pretende reduzir a área de produção e cerca de 20% do quadro 
de funcionários, como proceder com a demissão de parte dos funcio-
nários? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL
Quando o funcionário se afasta pela previdência social e não recebe 
o valor total do seu salário de contrato de trabalho, e a empresa 
faz o complemento de salário por apenas 06 (meses) conforme 
assegura na convenção, caso continue afastado, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITES DE ATESTADOS PARA FISIOTERAPIA
Funcionário tem apresentado alguns atestados de fisioterapia 
durante o horário de trabalho, a empresa deve abonar todos os 
atestados médicos ou existe um limite para sessões de fisioterapia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS INDIVIDUAIS APÓS FÉRIAS COLETIVAS
Empresa concedeu 10 dias de férias coletivas para seus funcioná-
rios, pode conceder o restante dos 20 dias como férias individuais? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTOS POR FALTAS E ATRASOS
Gostaria de saber se o adicional por tempo de serviço e outros adicionais 
que são fixos, servem para a base de cálculo para desconto de atrasos 
e faltas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO
Empresa pode pagar na folha o auxílio transporte? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE BENEFÍCIOS
Como proceder com o desconto de benefícios como: Refeição e Cesta-
-básica? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Ana Amélia 
rebate críticas 
de José Dirceu

A senadora Ana Amélia (PP-
-RS) criticou ontem (1º) em 
Plenário artigo do ex-ministro 
José Dirceu, publicado no 
jornal Folha de S.Paulo. No 
artigo, intitulado “As ruas 
e as urnas”, Dirceu ataca a 
Operação Lava-Jato e defende 
a realização de eleições diretas 
e a convocação de uma Assem-
bleia Constituinte.

Ao contrário do ex-ministro, 
Ana Amélia defendeu a Lava-
-Jato afi rmando que a operação 
é um “sopro de esperança” para 
limpar a corrupção. A senadora 
ainda questionou o que Dirceu 
classifi cou de herança deixada 
pelos governos do PT.

“Eu pergunto ao articulista 
José Dirceu: que herança? 
que legado? juros nas alturas? 
inflação elevada?13 milhões 
de desempregados? déficit 
público aumentado? déficit 
na previdência? falta de 
credibilidade? falta de inves-
timento? aparelhamento do 
Estado? mensalão? Petrolão? 
Foi essa a herança?”, rebateu 
(Ag.Senado).

A MP foi votada na noite 
de quarta-feira (31) pela 
Câmara e os líderes pedi-

ram a Eunício que a colocassem 
em pauta no Plenário, porque o 
texto perderia a efi cácia a partir 
de sexta-feira (2).

Eunício explicou que con-
cordaria com a votação porque 
houve unanimidade entre os 
líderes, mas deixou claro que 
não tornará a acontecer no 
Senado a votação de matéria 
sem que seja dada publicidade 
e conhecimento aos líderes, à 
Casa, à imprensa e ao país. Res-
saltou que o Senado não será 
“carimbador” de propostas, 
sem tempo hábil para analisá-
-las. Ele disse que tem buscado 
se entender com o presidente 
da Câmara, deputado Rodrigo 
Maia, quanto a essa questão.

“Tenho buscado entendimen-
to com o presidente da Câmara, 
que é um novo presidente, que 

Eunício Oliveira explicou que concordou com a votação da MP 

765/2016, mas deixou claro que isso não tornará a acontecer.
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Senado não votará Medidas 
Provisórias sem tempo para análise

O presidente do senado, Eunício Oliveira, disse que abriu uma exceção para votar ontem (1º) a MP 765, 
que concede reajustes a servidores federais e reestrutura cargos e carreiras do serviço público

matéria sem dar conhecimento. 
Não farei isso uma segunda 
vez”, disse Eunício.

“O sistema brasileiro, graças 
a Deus, é democrático, mas é 
bicameral. Não pode ser apenas 
um lado. Nem pode ser só a Câ-
mara que vai fazer lei no Brasil, 
nem pode ser só o Senado que 
vai fazer lei no Brasil. Nem a 
Câmara pode ser carimbadora 
do Senado, mas o Senado, en-
quanto eu for presidente, não 
será carimbador da Câmara”, 
assegurou o presidente.

Eunício disse ainda que, 
como presidente do Congresso 
Nacional, não abre mão de suas 
responsabilidades e respeita 
a Constituição e o Regimento 
Interno do Senado. Ressaltou 
ainda que a exceção não se 
tornará regra. “Isso não vai ser 
regra, não adianta chegarem 
requerimentos outros aqui”, 
concluiu Eunício (Ag.Senado).

tem uma nova cabeça, que 
tem um novo comportamento. 
Hoje (ontem) eu troquei 22 
mensagens com ele, porque 
nós não podemos mais fi car 

aqui, sinto muito para o gover-
no, sinto muito para as partes 
interessadas, sinto muito para 
as categorias que têm interesse, 
mas eu não sou carimbador de 

Gilmar Mendes crítica inqúerito 
que investiga ministros do STJ

desses magistrados? É obvia-
mente que não. Não vai provar. 
Mas o inquérito está lá”, afi rmou 
Mendes. “Qual o objetivo deste 
inquérito? É castrar iniciativas 
do STJ, é amedrontá-lo. É esse 
o objetivo.”

A manifestação de Mendes 
se deu em plenário, durante 
o julgamento em que o STF 
discute a possibilidade de se 
dar uma amplitude menor aos 
foros por prerrogativa de fun-
ção, numa interpretação mais 
restrita do texto da Constitui-
ção. O ministro argumentou 
que procuradores da República 

não seriam responsáveis o 
bastante, pedindo a abertura 
de inquéritos sem fundamento 
na Corte. Isso infl aria nega-
tivamente as estatísticas do 
tribunal, além do trabalho dos 
gabinetes.

“Esses dias um advogado 
comentava comigo que esse 
inquérito está sendo mantido 
com o objetivo de manter 
Dilma e Lula no STF. Se for 
por isso está se fazendo de 
maneira indevida, vejam que 
propósitos espúrios motivam 
este inquérito”, acrescentou 
o ministro (ABr).

STF: Alexandre de Moraes pede 
vista sobre foro privilegiado

prio STF e ressaltou que o 
atual sistema de foro provoca a 
prescrição das penas. “Só aqui 
no Supremo já prescreveram, 
desde que o Supremo passou 
a atuar nesta matéria, mais 
de 200 processos. Portanto, 
essa é uma estatística que traz 
constrangimento e desprestígio 
para o STF”, disse.

O caso concreto que está 
sendo julgado envolve a res-
trição de foro do atual prefeito 

de Cabo Frio, Marcos da Rocha 
Mendes. Ele chegou a ser em-
possado como suplente do de-
putado cassado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), mas renunciou 
ao mandato parlamentar para 
assumir o cargo no município. 
O prefeito responde a uma ação 
penal no STF por suposta com-
pra de votos, mas, em função da 
posse no Executivo municipal, 
o processo foi remetido para a 
Justiça do Rio de Janeiro (ABr).

O líder do DEM, deputado Efraim Filho 
(PB), afi rmou ontem (1º) que o fi m do foro 
privilegiado para autoridades deverá ser 
uma das prioridades da agenda legislativa. 
O Senado aprovou proposta de emenda à 
Constituição que modifi ca o foro, e o texto 
será enviado para análise da Câmara. “É uma 
demanda da sociedade, e não podemos fazer 
papel de cego ou surdo diante do que vem das 
ruas”, afi rmou Efraim. “Engavetar, ser omisso 
ou inerte não é uma resposta adequada e não 

encontrará respaldo”, continuou.
Ele foi relator na Comissão de Constituição 

e Justiça de propostas com o mesmo tema. Ele 
disse defender o fi m do foro privilegiado para 
todas as funções, “preservados os presidentes 
[da República, da Câmara, do Senado e do 
STF], para manter o princípio da harmonia e 
da separação dos Poderes presente na Cons-
tituição”. A proposta aprovada pelo Senado 
recebeu 70 votos favoráveis – a unanimidade 
dos senadores que estavam presentes no 

Plenário na noite de quarta-feira (31).
O texto acaba com o foro privilegiado em 

caso de crimes comuns para deputados, se-
nadores, ministros de Estado, governadores, 
ministros de tribunais superiores, desem-
bargadores, embaixadores, comandantes 
militares, integrantes de Tribunais Regionais 
Federais, juízes federais, membros do Ministé-
rio Público, do procurador-geral da República 
e membros dos conselhos nacionais de Justiça 
e do Ministério Público (Ag.Câmara).

Prioridade na análise do fi m do foro privilegiado
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Ativo 31/12/16 31/12/15
Circulante  122.377    99.315
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.275 4.989
Contas a Receber de Clientes 30.911 19.918
Estoques 71.585 55.716
Adiantamentos a Empregados,
  Fornecedores e Representantes 5.113 5.938
Tributos a Recuperar 8.859 11.364
Outros Direitos Realizáveis 1.634 1.390
Não Circulante  120.374  122.215
Realizável a Longo Prazo         142         109
Cauções e Depósitos 142 109
Investimentos    16.368    14.851
Imobilizado  103.143  106.538
Intangível         721         717
Total do Ativo 242.751 221.530

Balanço Patrimonial - Em Milhares de Reais

ADRAM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIOADRAM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIOADRAM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIOADRAM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIOADRAM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ - MF nº. 52.059.268/0001-00

Relatório da Diretoria
No cumprimento das disposições legais e estatutárias que regem a sociedade, submetemos à apresentação dos Senhores acionistas, as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016. Nessa oportunidade, consignamos nossos melhores agradecimentos aos clientes, fornecedores, funcionários, instituições financeiras e público em geral pelo apoio dado a
Companhia no ano que passou. São Paulo (SP), 24 de Fevereiro de 2017. A Diretoria

Nota 1. Informações Gerais: A Companhia tem por objeto social a moagem, extração de
óleos vegetais, industrialização e comercialização, exploração agrícola e pecuária, exporta-
ção e importação. A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela administração
em 24 de fevereiro de 2017. Reapresentação das Demonstrações Financeiras de 31 de
dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015. As demonstrações contábeis de 31 de de-
zembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015 estão sendo reapresentadas em decorrência
de correção de erros ocorridos em exercícios anteriores e algumas reclassificações contábeis,
os quais foram regularizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, conforme
abaixo demonstrado no quadro de conciliação: a) A Companhia realizou trabalho de revisão
patrimonial visando a adequação a lei 12.974/14. O trabalho foi realizado em 2016, porém a
Adram foi optante à adesão inicial em 1° de janeiro de 2014, conforme artigo 75 da referida
Lei. Dessa forma, os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de
2015 tiveram alteração na apuração dos impostos sobre o lucro, afetando assim as contas
patrimoniais de tributos a compensar e/ou recuperar e o resultado.

Saldos Reclassi- Saldos
Originalmente ficações Repre-
Apresentados   /Ajustes sentados
         31/12/14  31/12/14

Ativo Circulante 82.183 62 (a) 82.245
Ativo Não Circulante           122.062               –   122.062
Total do Ativo 204.245 62 204.307
Passivo Circulante 65.727 – 65.727
Passivo Não Circulante 28.926 – 28.926
Patrimônio Líquido           109.592             62 (a)   109.654
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 204.245 62 204.307
Resultado do Exercício 1.747 62 1.809

Saldos Saldos
Originalmente Repre-
Apresentados    Ajustes sentados
         31/12/15  31/12/15

Ativo Circulante 99.197 118 (a) 99.315
Ativo Não Circulante           122.215               –   122.215
Total do Ativo 221.412 118 221.530
Passivo Circulante 67.097 (19) (a) 67.078
Passivo Não Circulante 42.704 – 42.704
Patrimônio Líquido           111.611          137 (a)   111.748
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 221.412 118 221.530
Resultado do Exercício 2.088 75 2.163
Nota 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas contábeis
aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. 2.1.
Base de Preparação: As demonstrações contábeis individuais estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias
empresas (NBC TG 1000). As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aque-
las incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. As demonstra-
ções contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmen-
te é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As principais
práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão defini-
das a seguir. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente no exercício anterior
apresentado, salvo disposição em contrário. A preparação de demonstrações contábeis
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de julgamento
por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contá-
beis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexida-
de, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as de-
monstrações financeiras, estão divulgadas na nota explicativa “3”. 2.2. Caixa e Equivalen-
tes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários à vista e
aplicações financeiras realizáveis em até 90 (noventa) dias da data da aplicação ou consi-
derados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa, e que
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pe-
los valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que
não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 2.3. Instrumentos Financeiros:
2.3.1. Classificação: A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos
financeiros foram adquiridos ou contratados e é determinada no reconhecimento inicial
dos instrumentos financeiros. Os ativos financeiros mantidos pela Companhia são classifica-
dos sob as seguintes categorias: a) Ativos Financeiros: Os ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo fi-
nanceiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda
no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. No
caso da Companhia, nessa categoria estão incluídos unicamente os instrumentos financei-
ros não derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às perdas decorrentes das ope-
rações não liquidadas são classificados no ativo ou no passivo circulante, sendo as varia-
ções no valor justo registradas, respectivamente, na conta “Encargos Financeiros Líqui-
dos”. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui Caixas e Equivalentes de Caixa
(nota explicativa “5”), nessa classificação. b) Ativos Financeiros Disponíveis para Ven-
da: Quando aplicável, são incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivati-
vos, que sejam designados como disponíveis para venda ou não sejam classificados como
(a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento ou (c) ativos fi-
nanceiros. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia não possuía ativos financeiros
registrados nas demonstrações contábeis sob essa classificação. c) Empréstimos e
Recebíveis: São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com re-
cebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São
registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de venci-
mento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo
não circulante. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui Contas a Receber de
Clientes (nota explicativa “6”), nessa classificação. d) Passivos Financeiros: A Compa-
nhia não mantém nem emite derivativos para fins especulativos, tampouco possui passivos
detidos para negociação, nem designou quaisquer passivos financeiros. e) Outros Passi-
vos Financeiros: Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro de 2016, no caso
da Companhia, compreendem saldos a pagar a fornecedores (nota explicativa “14”) e ins-
tituições financeiras (nota explicativa “15”). 2.3.2. Reconhecimento e Mensuração: As com-
pras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação
- data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos finan-
ceiros são, inicialmente, reconhecidos pelo custo histórico, e os custos da transação são
debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os
direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido
transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativa-
mente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros disponíveis
para venda e os ativos financeiros são, subsequentemente, contabilizados pelo custo his-
tórico. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o
método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no
valor de ativos financeiros são apresentados na demonstração do resultado em “Outros
Ganhos/(Perdas) Líquidos” no período em que ocorrem. 2.3.3. Compensação de Instru-
mentos Financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de com-
pensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.4. Contas a Receber de Clientes e
Créditos de Liquidação Duvidosa: As contas a receber de clientes referem-se aos valores
a receber relativos às vendas realizadas no decurso normal das atividades desenvolvidas
pela Companhia, deduzidas das eventuais provisões para perdas. Estão registrados no
balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e acrescidos das va-
riações monetárias ou cambiais, quando contratadas. Se o prazo de recebimento é equi-
valente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da Companhia), as con-
tas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no
ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, conforme os valores de-
monstrados na nota explicativa “6”. 2.5. Estoques: Os estoques estão registrados pelo
custo arbitrado em consonância com o previsto no artigo 296 do RIR/99. Sendo assim os
produtos em elaboração estão sendo avaliados/valorados por 80% (oitenta por cento) do
valor dos produtos acabados e estes por sua vez estão sendo avaliados/valorados por
70% (setenta por cento) do maior preço de venda do período-base nos termos do Pare-
cer Normativo CST nº 14/81. Os detalhes estão divulgados na nota explicativa “9”. 2.6.
Investimentos: Os investimentos estão avaliados pelo custo de aquisição, conforme divul-
gados na nota explicativa “11”. Propriedades para Investimentos são inicialmente avaliadas
pelo seu custo e a cada balanço pelo seu valor justo, com reconhecimento no resultado.
2.7. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.
O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição
de ativos qualificadores, conforme demonstrados na nota explicativa “12”. Os custos sub-
sequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separa-
do, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos
futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O
valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manu-
tenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os
direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades
da Companhia, originados de operações de arrendamento mercantil do tipo financeiro,
são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de cada
operação um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também
submetidos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos res-
pectivos bens. A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, conforme
as taxas estabelecidas em virtude da vida útil de cada bem. Os ganhos e as perdas de
alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e
são reconhecidos em “Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos”, na demonstração do resultado.
2.8. Intangível: Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por amortizações acu-
muladas, calculadas a partir do início em que começam a serem usufruídos os benefícios
respectivos, baseados na vida útil definida dos mesmos, conforme divulgadas na nota
explicativa “13”. 2.9. Contas a Pagar aos Fornecedores: As contas a pagar aos fornece-
dores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o paga-
mento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios,

ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo
não circulante. São, inicialmente, reconhecidas pelo valor nominal e, subsequentemente,
acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias
incorridas até as datas dos balanços, conforme demonstrados nota explicativa “14”. 2.10.
Empréstimos e Financiamentos (Instituições Financeiras): São reconhecidos, inicialmente,
pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transa-
ção nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado,
isto é, acrescidos de encargos, juros e variações monetárias. Qualquer diferença entre os
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. As taxas pagas no estabelecimento
do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que
seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é
diferida até que o saque ocorra. Quando não houver evidências da probabilidade de sa-
que de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento
antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual
se relaciona. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a
Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo me-
nos, 12 meses após a data do balanço, conforme demonstrados na nota explicativa “15”.
2.11. Partes Relacionadas: Consistem na transferência de recursos, serviços ou obriga-
ções entre as partes relacionadas. A Companhia possui operações financeiras e comerci-
ais junto a partes relacionadas, nas quais são observadas as condições equânimes de
mercado, conforme divulgado na nota explicativa “10”. 2.12. Demais Ativos e Passivos: Os
demais ativos e passivos circulantes são demonstrados aos valores conhecidos ou calculá-
veis, quando aplicável, atualização em base “pro-rata die”. 2.13. Imposto de Renda e
Contribuição Social Corrente: As despesas de imposto de renda e contribuição social do
período compreendem os impostos correntes. Os impostos sobre a renda são reconheci-
dos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados
com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. A despesa de impos-
to de renda e contribuição social - correntes é calculada com base nas Leis e nos
normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com
os regulamentos tributários brasileiros, às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente, para
imposto de renda e contribuição social. A Administração avalia periodicamente as posições
assumidas na declaração de renda com respeito a situações em que a regulamentação
tributária aplicável está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente divergente e
constitui provisões, quando adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco.
2.14. Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita: O resultado é apurado em
conformidade com o regime contábil de competência, sendo a receita de venda reconheci-
da no resultado do exercício quando os riscos e benefícios inerentes aos produtos são
transferidos para os clientes. A receita compreende o valor da contraprestação recebida
ou a receber pela comercialização de bens e serviços no curso normal das atividades da
Companhia. 2.15. Provisões: As provisões de ações judiciais (trabalhista, civil e tributário)
são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada
(constructive obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com
segurança. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-
las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo.
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com
qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provi-
sões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para li-
quidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atu-
ais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O au-
mento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despe-
sa financeira. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das
perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas. Nota 3. Estimativas e Julgamentos Contábeis Críticos: As estimativas e
os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histó-
rica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis
para as circunstâncias. 3.1. Estimativas e Premissas Contábeis Críticas: Com base em pre-
missas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimati-
vas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.
Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes
das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão. As premis-
sas e estimativas significativas para demonstrações contábeis estão relacionadas a seguir:
Reconhecimento de Receita: A receita compreende o valor da contraprestação recebida
ou a receber pela comercialização de bens e serviços no curso normal das atividades da
Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos e abatimentos. Imposto de
Renda, Contribuição Social e Outros Impostos: A Companhia reconhece ativos e pas-
sivos com base na diferença entre o valor contábil apresentado nas demonstrações contá-
beis e a base tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor. Nota 4.
Gestão de Risco Financeiro: 4.1. Considerações Gerais e Políticas: A Companhia con-
trata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas
patrimoniais, com o objetivo de reduzir sua exposição a riscos de moeda e de taxa de ju-
ros, bem como de manter sua capacidade de investimentos e estratégia de crescimento.
São contratadas aplicações financeiras. A administração dos riscos e a gestão dos instru-
mentos financeiros são realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e
implementação de sistemas de controle, os quais estabelecem limites e alocação de recur-
sos em instituições financeiras. Os procedimentos de tesouraria definidos pela política vi-
gente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da Companhia, sobre as quais se
baseiam as decisões tomadas pela Administração. A Política de Aplicações Financeiras
estabelecida pela Administração da Companhia elege as instituições financeiras com as
quais os contratos podem ser celebrados, além de definir limites quanto aos percentuais
de alocação de recursos e valores absolutos a serem aplicados em cada uma delas. 4.2.
Fatores de Riscos Financeiros: As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos
financeiros: risco de mercado (incluindo risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa
de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa
de gestão de risco global da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados
financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da
Companhia. A gestão de risco é realizada pela administração da Companhia. A administra-
ção identifica, avalia e protege a mesma contra eventuais riscos financeiros. A Administra-
ção estabelece princípios para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas,
risco de taxa de juros, risco de crédito e investimento de excedentes de caixa. Não houve
nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros da
Companhia, seus objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os méto-
dos utilizados para mensurá-los a partir de períodos anteriores, a menos que especificado
o contrário nesta nota. Risco de Mercado: Risco Cambial: A Sociedade está exposta
ao risco de moeda (risco cambial) nas vendas e compras que são denominadas em uma
moeda diferente de sua respectiva moeda funcional, o Real (R$). Tal risco é proveniente
da oscilação das taxas de câmbio sobre os saldos a receber de clientes e contas a pagar
a fornecedores. Risco de Crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O
risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e institui-
ções financeiras, bem como de exposições de créditos a clientes, incluindo contas a rece-
ber em aberto. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classificações
internas ou externas de acordo com os limites determinados pela diretoria executiva. A utili-
zação de limites de crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado nenhum limite
de crédito durante o exercício e a administração não espera nenhuma perda decorrente
de inadimplência dessas contrapartes. Risco de Liquidez: A previsão de fluxo de caixa é
realizada nas unidades operacionais da Companhia e agregada pelo departamento de Fi-
nanças. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Companhia para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito
compromissadas disponíveis a qualquer momento, a fim de que a Companhia não quebre
os limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicável) em qualquer uma de suas linhas de
crédito. O excesso de caixa mantido pelas unidades operacionais, além do saldo exigido
para administração do capital circulante, é transferido. A administração investe o excesso de
caixa em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto
prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez para fornecer mar-
gem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. Nota 5. Caixa e
Equivalentes de Caixa: Os saldos estão assim compostos: 31/12/16 31/12/15
Caixa e Bancos 2.132 755
Aplicação de Liquidação Imediata      2.143      4.234

4.275 4.989
Nota 6. Contas a Receber de Clientes: Os saldos estão assim compostos:

31/12/16 31/12/15
Duplicatas a Receber 31.552 20.100
Cheques Devolvidos 58 158
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa        (699)        (340)

30.911 19.918
A seguir, estão demonstrados os saldos de contas a receber de clientes por idade de ven-
cimento, posição em 31/12/16:
Período Vencidos             % A Vencer             %
De 001 a 030 dias 1.286 41,79% 22.485 78,80%
De 031 a 060 dias 128 4,16% 5.843 20,48%
De 061 a 090 dias 122 3,95% 205 0,72%
De 091 a 120 dias 343 11,16% 0 0,00%
De 121 a 180 dias 269 8,73% 0 0,00%
De 181 a 360 dias 522 16,97% 0 0,00%
Acima de 360 dias          407    13,23%             0      0,00%
Totais 3.077 100,00% 28.533 100,00%
Total Geral (Vencido e a Vencer) 31.610
Nota 7. Adiantamentos Concedidos: Os saldos estão assim compostos:

31/12/16 31/12/15
Adiantamentos a Funcionários 354 347
Adiantamentos a Representantes 268 267
Adiantamentos a Fornecedores      4.491     5.324

5.113 5.938

Nota 8. Tributos a Recuperar: Os saldos de tributos a recuperar estão assim compostos
em 31/12/16: 31/12/16 31/12/15
IRPJ a Recuperar 2 211
CSLL a Recuperar 0 85
PIS a Recuperar 267 274
Cofins a Recuperar 1.017 1.186
Crédito Pis Extemporâneo 657 657
Crédito Cofins Extemporâneo 3.517 3.517
IRRF a Recuperar 27 35
IPI a Recuperar 453 447
ICMS a Recuperar 868 2.912
ICMS a Recuperar - CIAP 902 951
PAES a Recuperar 985 940
Pagamento Indevido ou a Maior         164         149

8.859 11.364
Nota 9. Estoques: Os saldos estão dos estoques da Companhia estão assim compostos
em 31/12/2016: 31/12/16 31/12/15
Sucatas 94 124
Solvente 102 74
Almoxarifado 1.429 1.448
Matéria Prima 18.063 20.628
Material Secundário 0 0
Material de Embalagem 1.839 1.639
Produtos Acabados 41.331 24.512
Produtos Intermediário 797 5.465
Estoque em Poder de Terceiros 8.006 1.846
(-) Estoque de Terceiros           (76)          (20)
 71.585 55.716
Nota 10. Partes Relacionadas: O saldos líquido de partes relacionadas em 31/12/16
está assim composto:
Ativo/Circulante 31/12/16 31/12/15
Armando Santos de Almeida      1.379         927
Total do Ativo Não Circulante 1.379 927
Passivo/Circulante
Pró-Labore a Pagar (34) (38)
Armando Santos de Almeida     (3.385)     (3.385)
Total do Passivo Circulante (3.419) (3.423)
Total Partes Relacionadas Líquida 2.040 2.496
Nota 11. Investimentos: Os saldos estão assim compostos: 31/12/16 31/12/15
Banco Sicredi S.A. e Outras Companhias 20 3
Propriedades para Investimentos    16.348    14.848

16.368 14.851
A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida nos investimentos da Companhia no
período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016:

Custo
Investimentos 01/01/16 Atribuído Baixas 31/12/16
Participações em Coligadas 3 17 – 20
Propriedades para Investimentos    14.848      1.500         – 16.348 (*)

14.851 1.517 – 16.368
(*) A partir de 01 de janeiro de 2014, a Companhia reclassificou os imóveis das contas
Ativo não Circulante Mantidos para Venda e Imobilizado para Propriedades para Investi-
mentos em função da efetiva intenção da administração, passando a adotar o método do
valor justo para sua avaliação anual. Para a adoção do método do valor justo disposto no
CPC 28 - Propriedades para Investimentos, a Companhia contratou uma empresa especi-
alizada, que emitiu laudos em 31 de dezembro de 2014. No período de 2016 a Compa-
nhia contratou novamente uma empresa especializada, que emitiu um laudo em 31 de de-
zembro de 2016 atualizando o valor justo das propriedades para investimentos. A compo-
sição dos saldos está assim demonstrada:
Valores Contábeis do Investimento  Outros  Terrenos      Total
Saldo em 01 de Janeiro de 2016 3 14.848 14.851
Adições 17 – 17
Ajuste ao Valor Justo           –        1.500    1.500
Saldo Final em 31 de dezembro de 2016 20 16.348 16.368
Nota 12. Imobilizado: O saldo de ativo imobilizado está assim composto em 31/12/2016:

31/12/16 31/12/15
Depre- Depre-

Custo ciação Valor Custo ciação Valor
Aqui- Acumu- Resi- Aqui- Acumu- Resi-

Imobilizado     sição       lada       dual     sição       lada       dual
Maquinários/Equipamentos 78.381 (21.509) 56.872 77.437 (18.819) 58.618
Prédios 23.537 (1.665) 21.872 23.317 (1.267) 22.050
Terrenos 11.810 – 11.810 11.810 – 11.810
Máquinas e Instalações 9.262 (2.064) 7.198 9.663 (1.454) 8.209
Moradia para Empregados 2.403 (779) 1.624 2.403 (754) 1.649
Veículos 2.216 (570) 1.646 2.096 (367) 1.729
Ferramentas e Equipamentos 1.965 (679) 1.286 1.983 (547) 1.436
Computadores e Periféricos 933 (555) 378 932 (436) 496
Móveis e Utensílios 505 (139) 366 493 (108) 385
Equipamentos para Laboratórios 54 (13) 41 43 (10) 33
Equipamentos de Comunicação 52 (17) 35 51 (8) 43
Imobilizado em Andamento          15            –           15          80            –          80

131.133 (27.990) 103.143 130.308 (23.770) 106.538
A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida no imobilizado da Companhia no pe-
ríodo de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016:

Aqui- Depre- Transfe-
Imobilizado 01/01/16 sições Baixas ciação rências 31/12/16
Maquinários/Equipamentos 58.618 708 (7) (2.690) 243 56.872
Prédios 22.050 280 (337) (398) 277 21.872
Terrenos 11.810 – – – – 11.810
Máquinas e Instalações 8.209 – (2) (610) (399) 7.198
Moradia para Empregados 1.649 – – (25) – 1.624
Veículos 1.729 364 (244) (203) – 1.646
Ferramentas e Equipamentos 1.436 20 (5) (132) (33) 1.286
Computadores e Periféricos 496 4 (5) (119) 2 378
Móveis e Utensílios 385 25 (4) (30) (10) 366
Equipamentos para Laboratórios 33 12 – (4) – 41
Equipamentos de Comunicação 43 1 – (9) – 35
Imobilizado em Andamento           80        15           –          –         (80)           15

106.538 1.429 (604) (4.220) – 103.143
Nota 13. Intangível: O ativo intangível está assim composto em 31/12/16:

31/12/16 31/12/15
Amor- Amor-

Custo tização Valor Custo tização Valor
Aqui- Acumu- Resi- Aqui- Acumu- Resi-

Intangível    sição      lada      dual    sição      lada      dual
Marcas e Patentes 70 – 70 70 – 70
Direitos de Uso de Software       873      (222)       651       790      (143)       647
 943 (222) 721 860 (143) 717
A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida no intangível da Companhia no perí-
odo de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016:

Aqui- Amor- Transfe-
Intangível 01/01/16 sições Baixas tização rências 31/12/16
Marcas e Patentes 70 – – – – 70
Direitos de Uso de Software         647        83           –        (79)            –         651

717 83 – (79) – 721
Nota 14. Fornecedores: Em 31/12/16 o saldo de fornecedores está assim aberto:

31/12/16 31/12/15
Fornecedores de Milho 12.666 17.288
Fornecedores de Frete 3.119 1.754
Fornecedores em Geral      8.691     4.866

24.476 23.908
Nota 15. Instituições Financeiras

                        31/12/16                         31/12/15
Não Não

Circulante Circulante Circulante Circulante
Empréstimos e financiamentos 43.633 31.832 40.841 31.586
Conta garantia 4.157 0 1.192 0
(-) Juros a Apropriar (5.547) (4.202) (5.704) (3.875)
(-) IOF a Apropriar            (17)               (4)             (42)             (20)
Saldo Total 42.226 27.626 36.287 27.691
Nota 16. Obrigações Sociais e Trabalhistas: Os saldos de obrigações sociais e traba-
lhistas estão assim compostos em 31/12/16:

31/12/16 31/12/15
Salários e Ordenados a Pagar 875 766
Contribuições Sociais a Pagar      1.436         678

2.311 1.444
Nota 17. Obrigações Fiscais e Tributárias: Os saldos estão assim compostos:
Passivo/Circulante 31/12/16 31/12/15
Refis da Copa 826 826
IRPJ a pagar 520 –
Parcelamento Previdenciário Ordinário 503 –
CSLL a pagar 194 –
Parcelamento Previdenciário Simplificado 138 –
IRRF a Recolher 11 20
Contribuições Retidas na Fonte a Recolher 10 2
Funrural a Recolher 10 21
Parcelamento CSLL Dezembro/2013 – 34
Parcelamento IRPJ Dezembro/2013             –           94

2.212 997
Passivo/Não Circulante
Refis da Copa 1.308 2.134
Parcelamento Previdenciário Ordinário 1.928 –
Parcelamento Previdenciário Simplificado 541 –
Tributos Diferidos Deemed Cost - CPC 27    12.839    12.795

   16.616    14.929
18.828 15.926

Nota 18. Provisão para Férias e Encargos: O saldo de provisão para férias e encargos
está assim composto:

31/12/16 31/12/15
Provisão de Férias 1.456 1.318
Provisão de FGTS sobre Férias 117 106
Provisão de INSS sobre Férias         433         390

2.006 1.814
Nota 19. Outras Obrigações: O saldo de outras obrigações está assim apresentado em
31/12/2016:

31/12/16 31/12/15
Cheques a Compensar 8.318 0
Recebimento Diversos      1.173           34

9.491 34
No final do exercício de 2016 a Companhia realizou pagamento de duplicatas em
aberto a fornecedores com a utilização de cheques pré-datados como garantia, no
montante total de R$ 8.318. Tais cheques, conforme cronograma de pagamentos fir-
mado com fornecedores, ainda não haviam sido descontados no encerramento do
exercício. Os cheques têm prazo de vencimento de até 90 dias. Nessa operação,

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Milhares de Reais
Reservas de Lucros Ajustes de Lucros ou

Capital Reserva Reservas de Lucros a Disposição Avaliação Prejuízos
Eventos Realizado      Legal                 dos Acionistas Quotista Patrimonial Acumulados      Totais
Saldos iniciais em 01 de janeiro de 2015 81.700 540 10.604 16.741 0 109.585
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício 0 0 0 0 2.163 2.163
Realização do Custo Atribuído Imobilizado 0 0 0 (969) 969 0
- Ajuste de Custo Atribuido Imobilizado e Intangível 0 0 0 (69) 69 0
Destinações Propostas no Exercício: - Reserva Legal 0 104 0 0 (104) 0
- Constituição de Reservas 0 0 3.097 0 (3.097) 0
Saldos finais em 31 de dezembro de 2015 81.700 644 13.701 15.703 0 111.748
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício 0 0 0 0 1.640 1.640
Realização do Custo Atribuído Imobilizado e Intangível 0 0 0 (905) 905 0
Destinações Propostas no Exercício: - Reserva Legal 0 82 0 0 (82) 0
- Constituição de Reservas 0 0 2.463 0 (2.463) 0
Saldos finais em 31 de dezembro de 2016 81.700 726 16.164 14.798 0 113.388

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/16 31/12/15
Circulante    84.883    67.078
Fornecedores 24.476 23.908
Instituições Financeiras 42.226 36.287
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2.311 1.444
Obrigações Fiscais e Tributárias 745 43
Provisão para Férias e Encargos 2.006 1.814
Adiantamentos de Clientes 121 98
Parcelamentos de Tributos 1.467 954
Partes Relacionadas 2.040 2.496
Outras Obrigações 9.491 34
Não Circulante    44.480    42.704
Longo Prazo Instituições Financeiras 27.626 27.691
Longo Prazo Parcelamentos de Tributos 3.777 2.134
IR e CS Passivo Diferido 12.839 12.795
Provisões para Contingências 238 84
Patrimônio Líquido  113.388  111.748
Capital Realizado 81.700 81.700
Reservas de Lucros 16.890 14.345
Ajustes de Avaliação Patrimonial 14.798 15.703
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 242.751 221.530

Demonstração do Resultado - Em Milhares de Reais
01/01/16 a 01/01/15 a
   31/12/16    31/12/15

Receita Operacional Líquida     294.600     190.324
Custo das Mercadorias Vendidas    (201.062)    (123.227)
Lucro Bruto       93.538       67.097
(Despesas)/Receitas Operacionais      (90.159)      (62.920)
Despesas Gerais e Administrativas (7.612) (8.871)
Despesas com Pessoal (7.225) (6.929)
Despesas Comerciais (58.761) (42.084)
Encargos Financeiros Líquidos (18.206) (7.887)
Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos 1.645 2.851
Resultado Antes do IRPJ e da CSLL         3.379         4.177
IR e CS Correntes (1.695) (1.739)
IR e CS Diferidos (44) (275)
Lucro Líquido do Exercício 1.640 2.163
Lucro Líquido por Ação 0,02007 0,02647

Demonstração do Resultado Abrangente - Em Milhares de Reais
01/01/16 a 01/01/15 a
   31/12/16    31/12/15

Lucro Líquido do Exercício 1.640 2.163
Resultado Abrangente do Exercício 1.640 2.163

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) Em Milhares de Reais
01/01/16 a 01/01/15 a

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais    31/12/16    31/12/15
Lucro/(Prejuízo) antes do IR e da CS 3.379 4.176
Ajustado por:
Alienação do Imobilizado e Intangível 604 1.400
Alienação do Investimento 0 0
Depreciação/Amortização 4.299 4.062
Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento (1.500) (2.273)
Ajuste de Custo Atribuido Imobilizado e Intangível 0 (131)
Impairment do Imobilizado e Intangível 0 36
Provisões para Férias e Encargos 192 151
Provisões para Contingências            154             (14)
Resultado Ajustado 7.128 7.407
IR e CS Pagos (1.695) (1.814)
(Aumento)/Redução dos Ativos:
Contas a Receber de Clientes (10.993) (4.047)
Tributos a Recuperar 2.505 (638)
Estoques (15.869) (12.529)
Outros Direitos Realizáveis (244) (1.050)
Aumento/(Redução) dos Passivos:
Fornecedores 568 7.189
Obrigações Sociais e Trabalhistas 867 132
Obrigações Fiscais e Tributárias 702 (23)
Parcelamentos de Tributos 2.156 (980)
Outras Obrigações         9.457              (2)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (5.418) (6.355)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações no Investimento (17) 0
Aplicações no Intangível (83) (47)
Aplicações no Imobilizado (1.429) (3.261)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores 825 (511)
Cauções e Depósitos             (33)             (40)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (737) (3.859)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Instituições Financeiras 5.874 8.528
Adiantamentos de Clientes 23 42
Partes Relacionadas          (456)          (116)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento 5.441 8.454
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa
  e Equivalentes de Caixa (714) (1.760)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 4.989 6.749
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 4.275 4.989

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 - (Valores em Milhares de Reais)

Aos Diretores e Acionistas da Adram S.A. - Indústria e Comércio. São Paulo - SP.
Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Financeiras: Examinamos as de-
monstrações financeiras da Adram S.A. - Indústria e Comércio, “Companhia”, que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto
quanto aos possíveis efeitos decorrentes do mencionado no parágrafo Base para Opinião
com Ressalva sobre as Demonstrações Financeiras, as demonstrações financeiras referi-
das acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira da Adram S.A. - Indústria e Comércio em 31 de dezembro de
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pe-
quenas e médias empresas (NBC TG 1000). Base para Opinião com Ressalva sobre
as Demonstrações Financeiras: Critério de Avaliação dos Estoques: A Companhia
avalia seus estoques de produtos em processo e acabados por critérios arbitrados pela
legislação fiscal, conforme bases descritas na nota explicativa “2.5”. Sendo que não foi
possível mensurar os eventuais reflexos advindos desta prática nas demonstrações finan-
ceiras da Companhia. Limitação Sobre Estoques: Não acompanhamos o inventário físi-
co dos estoques levantado na data base de 31/12/16 registrados no balanço patrimonial,
no qual representa o montante de R$ 71.585 mil, não sendo possível satisfazermo-nos
sobre a existência dos estoques por meio de procedimentos alternativos de auditoria. Re-
dução ao Valor Recuperável dos Ativos: No ano-calendário de 2016, a Companhia
não realizou o teste de recuperabilidade sobre seus saldos de ativos de: I) Estoques que
representam R$ 71.585 mil, II) Adiantamentos concedidos que representam R$ 5.113 mil
e III) Tributos a Recuperar que representam R$ 8.859; não sendo possível quantificar os
eventuais efeitos na Demonstração do Resultado do Exercício e Patrimônio Líquido de 31

de dezembro de 2016. Confirmações Externas de Saldos com Instituições Financei-
ras: Até o final de nossos trabalhos não recebemos a totalidade das respostas dos pedi-
dos de confirmações externas de saldos (circularizações) enviadas às instituições financei-
ras, não sendo possível, dessa forma, identificar a necessidade de registro de eventuais
obrigações. Instituições Financeiras: Em 31 de dezembro de 2016 a Companhia apre-
senta o saldo com Instituições Financeiras à menor que o apresentado no controle auxiliar
do departamento financeiro em R$ 710 Mil, refletindo efeitos no Patrimônio Líquido e no
Resultado do Exercício do referido montante. Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em rela-
ção à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com es-
sas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião, com ressalva sobre as demonstrações financeiras. Ênfa-
se: Tributos: Nas suas transações correntes, a Companhia é contribuinte de impostos di-
retos e indiretos e, como tal, está sujeita à confirmação da regularidade de seus procedi-
mentos e informações prestadas, inclusive prejuízos fiscais acumulados, por parte das au-
toridades fiscalizadoras competentes, observados os prazos prescricionais, inclusive quanto
as suas transações, a qualquer título, realizadas entre as empresas ligadas e demais par-
tes relacionadas. Outros Assuntos: Auditoria dos Valores Correspondentes ao Exer-
cício Anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2015, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por nós au-
ditores independentes, os quais emitiram relatório em 15 de abril de 2016, tendo opinião
com ressalva relativo ao critério de avaliação dos estoques, limitação sobre estoques, redu-
ção ao valor recuperável dos ativos sobre estoques, adiantamentos concedidos e ausên-

cia de confirmações externas de saldos de instituições financeiras. Responsabilidade da
administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi-
nanceiras. Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financei-
ras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoá-
vel é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações financeiras. 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 financeiras, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
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a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Ob-
temos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidênci-
as de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências sig-
nificativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 17 de fevereiro de 2017.
Müller & Prei Auditores Independentes S/S - CRC-PR Nº 6.472/O-1 S/SP

Valdair Martimiano - Contador CRC-PR 042.482/O-7 S/SP

toda a responsabilidade fica por parte da Adram, que deve ter saldo de disponibili-
dades de acordo com o calendário de descontos. Nota 20. Patrimônio Líquido: Ca-
pital Social: O Capital social subscrito, totalmente integralizado é composto por
81.700 (oitenta e um milhões, setecentos mil) ações ordinárias comuns nominativas,
com valor nominal de R$ 1 (um real) cada, pertencentes inteiramente a acionistas
domiciliados no país, totalizando a importância de R$ 81.700 Mil (oitenta e um mi-
lhões setecentos mil reais). Reserva Legal: Calculada nos termos do artigo nº 193,
da Lei nº 6.404/76, à razão de 5% (cinco por cento) do Lucro Líquido do Exercício.
Reservas de Lucros: O saldo da conta de Lucros Acumulados será destinado às
Reservas de Lucros a Disposição dos Acionistas, conforme disposto no artigo nº 202,
da Lei nº 6.404/76. Ajustes de Avaliação Patrimonial: Os ajustes de avaliação pa-
trimonial estão sendo realizadas em contrapartida da conta de lucros ou prejuízos
acumulados na proporção da depreciação dos bens avaliados. Nota 21. Receita
Operacional Líquida: Demonstramos a seguir a reconciliação da receita bruta e a
receita líquida para os exercícios findos em 31 de dezembro.

01/01/16 a 01/01/15 a
   31/12/16    31/12/15

Receita Operacional Bruta     331.160     210.636
Vendas de Produtos e Mercadorias 331.160 210.636
(-) Deduções da Receita Bruta       (36.560)      (20.312)
Impostos e Contribuições (30.828) (18.564)
Devoluções e Abatimentos        (5.732)       (1.748)
Receita Operacional Líquida 294.600 190.324
Nota 22. Despesas Gerais e Administrativas: As despesas gerais e administrativas es-
tão assim apresentadas de forma analítica nos exercícios findos em 31 de dezembro:

01/01/16 a 01/01/15 a
   31/12/16    31/12/15

Despesas com Cesta Básica 1.120 1.048
Despesas com Propaganda 947 1.038
Doações 637 594
Despesas com Serviço de Terceiros 582 1.233
Despesas com Veículos 580 578
Despesas com Honorários Advogado 460 262
Despesas com Impostos e Taxas 439 457
Despesas com Equipamentos de Informática 401 392
Despesas com Telefone 369 368
Despesas com Viagens 355 375
Despesas com Material Consumo 283 294
Despesas com Seguros 270 108
Despesas Médicas e Farmacêuticas 262 177
Despesas com Energia Elétrica 203 209
Despesas Judiciais 158 3
Despesas com Aluguéis 155 274
Despesas com Condomínio 59 95
Despesas Diversas            332         1.366

7.612 8.871
Nota 23. Despesas com Pessoal: As despesas com pessoal estão assim demonstradas
de forma analítica nos exercícios findos em 31 de dezembro:

01/01/16 a 01/01/15 a
   31/12/16    31/12/15

Ordenados e Salários 3.641 3.538
INSS 1.379 1.342
Férias 497 480
FGTS 386 408
13º Salário 360 344
Pró-labore 350 264
Seguros de Saúde 261 280
Prêmios e Gratificações 136 72
Vale Alimentação 77 46
Alimentação 55 76
Reclamações Trabalhistas 35 6
Esportes e Recreação 18 18
Aviso Prévio 17 33
SENAI 8 8
Vale Transporte 3 5
Despesas com Instrução 2 3
Indenizações                –                6

7.225 6.929
Nota 24. Despesas Comerciais: As despesas comerciais estão assim demonstradas de
forma analítica nos exercícios findos em 31 de dezembro:

01/01/16 a 01/01/15 a
   31/12/16    31/12/15

Fretes e Carretos + Encargos 45.151 33.322
Comissões sobre Vendas 5.988 3.674
ICMS sobre Transferências 4.825 2.959
Bonificação 1.354 1.147
Prejuízos e Perdas 627 522
Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos 360 239
Despesas com Armazenagem 206 6
Despesas com Embarque 118 65
Seguros de Cargas 94 57
Análise de Laboratório 18 3
Vale Pedágio 10 72
Despesas com Descarga 8 1
Saídas para Amostra 2 2
Administração de Embarques                –              15

58.761 42.084
Nota 25. Encargos Financeiros Líquidos: O resultado financeiro da Companhia está
assim demonstrado nos exercícios findos em 31 de dezembro:

01/01/16 a 01/01/15 a
(+) Receitas Financeiras    31/12/16    31/12/15
Juros Ativos 388 302
Receitas de Aplicações Financeiras 75 203
Descontos Obtidos 13 9
Variações Monetárias Cambiais - Ativas                3             16

479 530
(-) Despesas Financeiras
Descontos Concedidos (895) (216)
Despesas Bancárias (1.171) (476)
Despesas com Descontos e Cobranças (1.532) (198)
IOF (760) (562)
Juros Passivos (4.679) (198)
Juros sobre Financiamento Imobilizado (78) (164)
Juros sobre Financiamento sobre Capital Giro (8.475) (6.387)
Juros e Multas sobre Impostos (1.019) (167)
Multas (1) –
Variações Monetárias Cambiais - Passivas             (75)              (49)

     (18.685)        (8.417)
(18.206) (7.887)

Nota 26. Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos: Os saldos estão assim compostos:
01/01/16 a 01/01/15 a
   31/12/16    31/12/15

Ajuste a Valor Justo 1.501 2.273
Despesas Recuperadas 986 2.471
Receitas Diversas 125 –
Receita de Seguros 269 –
Vendas do Imobilizado 86 115
Doações Recebidas 42 11
Outros Ganhos 7 5
Perdas por Desvalorização de Ativos – (37)
Doações do Ativo Imobilizado – (12)
(-) Custo de Venda do Imobilizado (106) (95)
Perdas Diversas (189) (187)
Perda por Sinistro (327) –
Acerto de Inventário           (748)        (1.693)

1.646 2.851
Nota 27. Provisões Para Contingências: Na data das demonstrações financeiras, a Em-
presa apresenta os seguintes saldos envolvidos em causas com risco de perda classificado
pela administração como prováveis:

31/12/16
Cíveis 21
Tributárias 116
Trabalhistas         102

238
A Empresa é parte envolvida em processos cíveis e trabalhistas em andamento e
está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as
quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para
as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela
administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos. Em 2016
a empresa constituiu provisão para contingência em conformidade com o relatório en-
viado pelos advogados. Nota 28. Seguros: Os valores segurados são determinados
e contratados com bases técnicas e são considerados suficientes para a cobertura
de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo e de responsabilida-
de civil. O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião
sobre a suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela administra-
ção da Companhia que considera suficiente para cobrir eventuais sinistros.
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Fotos: Divulgação

Pedro Teixeira e Borges (*)

O decreto de Donald Trump que proibiu os imigrantes de sete 
nacionalidades a entrar nos EUA acelerou um movimento, 
o qual pensamos há tempos. Vemos as empresas apoiarem 

projetos sociais em suas comunidades do entorno, desenvolve-
rem e investirem alto numa gestão cada vez mais responsável na 
mitigação dos seus impactos sociais, ambientais e econômicos, 
assumirem as palavras sustentabilidade e transparência como 
valores, mas evitarem se posicionar publicamente sobre causas 
que mobilizam a sociedade, relacionadas às dimensões de seus 
territórios de negócios, numa ilusão de poupar a reputação e não 
se arriscar na polifonia das redes.

O bônus no decreto de Trump
Tomamos emprestada a expressão que se tornou conhecida 

popularmente na defi nição de escolhas, de optar por um lado do 
muro. As empresas precisam mesmo “sair do armário”. E, se a 
maioria, como nós, acha que o diabo vestirá Trump nestes próxi-
mos quatro anos, podemos destacar um bônus com a história do 
decreto. Pela primeira vez, vimos o Vale do Silício coletivamente 
se engajar em uma grande mobilização por uma causa, manifes-
tar seu repúdio contra um dos primeiros atos de um presidente 
recém eleito. Seus CEOs publicaram artigos, convocaram en-
trevistas, usaram seus canais 
e redes, interagiram com seus 
seguidores, geraram insights e 
infl uenciaram na discussão e 
contestação da medida. É algo 
inédito que nos leva a uma boa 
refl exão sobre o impressionante 
contexto polifônico dos dias 
atuais.

Nós até entendemos que a 
maioria das organizações se sente insegura para incursionar em 
temáticas que envolvem paradigmas maiores, como as questões 
raciais, o movimento LGBT, o ativismo feminino, as violações 
dos direitos humanos, mas não há mais como silenciar. As 
redes clamam por um posicionamento, e diariamente vemos 
posts sobre estes temas envolvendo empresas. Se criamos 
alternativas ao modelo comunicacional de broadcasting, com 
novos e poderosos centros emissores defi nindo o agenda set-
ting, tecendo os nós do tecido social e redistribuindo o fl uxo, 
é natural que devamos pesquisar a relevância temática e se 
engajar nas mensagens emitidas.

A rede não é diferente do mundo real. E um bom exemplo é 
chegarmos a uma festa, encontrar conhecidos, e começar uma 
conversa simplesmente se vangloriando de feitos próprios. Isto 
levará seus amigos e conhecidos a considerá-lo impertinente, ou 
mesmo a saírem de fi ninho para buscar outras pessoas, digamos, 
mais interessantes. Muitas empresas, como a Netfl ix, Boticário, 
Natura, Amil já perceberam isso. Mudaram. Escutaram. Anali-
saram e entenderam a importância da conversa. Defi niram seu 
posicionamento a partir de suas autenticidades de marca, e se 
destacaram. 

As empresas 
precisam “sair 
do armário”
O engajamento às causas sociais não é mais uma 
questão de escolha, é questão de sobrevivência às 
empresas

A Netfl ix, vejamos, é um case, com as interações que faz na 
rede em comentários pra lá de polêmicos. Reparem não só em 
seus posts, mas nas respostas a comentários agressivos, precon-
ceituosos e insinuantes. São leves, por muitas vezes engraçados, 
perspicazes quase sempre. Vemos então uma marca pronta 
para um bom bate-papo, antenada com o mundo em que está 
inserida, propositiva e inteligente nas bandeiras que ergue ou 
se vê envolvida. E aí vem a pergunta básica: para que servem as 
agências, consultorias e equipes de comunicação, de conteúdo 
ou marketing digital, senão para pensar como podem participar 
destas interações?

As empresas precisam entrar 
na polifonia das redes

De fato, hoje, pode parecer ser mais confortável seguir o caminho 
de uma espécie de construção permanente de ecofonia (prati-
camos o neologismo na tentativa de descrever o monossilábico 
e vazio blábláblá virtual de algumas companhias nas redes). Em 
síntese, o que queremos dizer é que a busca pela interação acaba 
se resumindo aos êxitos e métricas da atuação em sustentabi-
lidade, mas na total falta de diálogo 2.0 sobre temáticas sociais 
que estão no trending topics das discussões e comentários que, 
direta e indiretamente, envolvem as empresas, seus colaborado-

res, consumidores, parceiros, a 
toda a sociedade.

Atualmente, não há como 
imaginar hoje qualquer ação 
de comunicação que não es-
teja embasada em uma escuta 
ininterrupta sobre o que se 
conversa na rede. E a maioria 
das empresas não está fazendo 
isso, mesmo com seu serviço 

de monitoramento ativo para caçar todo e qualquer pequeno 
post em que se tenha citada a sua marca. Só que, infelizmente, 
a estratégia se baseia em uma identifi cação e analise limitada do 
quão este post é positivo, neutro, ou negativo. 

Talvez isso alimente a idéia de que a sua marca ou serviço 
possuem um observatório digital, sem se dar conta que ele atua 
como um fi el cavaleiro defensor, com exímia lealdade, localizando 
qualquer difamação nas fronteiras da web para que possa avançar 
com seu exército anti-crise, sempre que assim achar necessário. 
Mas isso é pra lá de medieval nestes tempos.

Entrar na conversa é vital
É preciso mapear tendências, as causas sociais, os anseios, ou 

mesmo aquilo tudo que, muitas vezes, não queremos escutar. E 
não somente ou especifi camente sobre a sua marca, organização, 
serviço ou produto. Urge entrar na roda de conversa ainda que 
ela não esteja até mesmo falando sobre sua organização. Mas se 
o assunto dessa roda virtual interessa, se permite dialogar com as 
autoridades que o emplacam, é preciso encontrar sua mensagem 
de como enriquecer e infl uenciar o debate, e se aproximar dos 

que o infl uenciam ali. Se conse-
guir isso, Bingo! Encontramos a 
roda mais legal da festa. É com 
essa gente que vamos papear e 
opinar. Enfi m, somar.

Sobre a medida de Trump, 
é claro que podemos atribuir 
ao Google, Microsoft, Apple, 
Facebook, um engajamento à 
causa que ultrapassa o terreno 
da defesa à multipluralidade 
geográfi ca de seus colabora-
dores. Pode haver interesses 
maiores, mas o que vale é o 
seu posicionamento, a refl e-
xão e a força que exercem e 
trazem ao tecido social. E se 
alguém pensou que o temor 
maior era uma abrupta queda 
nas ações destas empresas e, 
consequentemente, perda de 
valor das companhias, ledo 
engano: houve ganho reputa-
cional e muito provavelmente 
de mercado.E isto é o que 
podemos falar do time nas 

redes e do valor que uma causa traz à reputação quando se 
gere bem a comunicação.

Empresas não são infalíveis, 
mas não podem ser 
irresponsáveis

Sinceramente, não há mais retorno às empresas. Interagir em 
causas relacionadas à dimensão de seus negócios será questão de 
sobrevivência nos próximos anos. A rede tem uma efervescência de 
debates e propostas. No Brasil, ainda não há a cultura do boicote, 
mas caminhamos para isso. As organizações necessitam pensar 
transparentemente nos territórios que atuam, em como devem 
participar e construir suas mensagens. Empunhar bandeiras contra 
preconceitos e discriminações, interagir e somar às discussões. 

O silêncio, por vezes, fala mais alto e acaba gerando mais ru-
ídos. Empresas, por exemplo, com produtos de elevados níveis 
de açúcar precisam debater sobre nutrição e obesidade. É óbvio 
que há algo a se falar, que a pesquisa e inovação estão ocorrendo, 
com buscas e soluções a produtos menos calóricos.

É preciso demonstrar engajamento, participação nos debates 
e envolvimento nas causas, porque disso dependerá o futuro dos 
negócios. Neste campo, já fazem a diferença aquelas companhias, 
como a Netfl ix, que identifi cam as tendências, que conseguiram 
se libertar dos medos e receios, e atuar transparentemente neste 
bioma comunicacional. Uma das coisas mais legais da área de 
comunicação está em um de seus principais fundamentos como 
ciência: todos sabem que nada é infalível, mas ninguém perdoa 
a falta de responsabilidade. 

E o silêncio ou fi ngir que não está acontecendo também carac-
terizam a irresponsabilidade. Portanto, a dica é: não monitore 
apenas sua marca na rede, entenda as questões e as demandas 
da sociedade que envolvem seu negócio, e, afi nal, o que você e 
sua empresa poderão acrescentar a estas narrativas.

(*) - É jornalista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sócio 
fundador da Dostô Mídia e Polifonia, e especialista

em Estratégia Digital (Envolverde).
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Por que o WannaCry se 
espalhou tão rapidamente?

Desde a primeira vez 

que o ransomware 

apareceu, há 20 

anos, tornou-se uma 

das ameaças mais 

destrutivas para as 

empresas, afetando 

organizações de todos 

os tamanhos e em todas 

as indústrias. Hoje não 

conseguimos passar 

nem mesmo alguns 

dias sem ler notícias 

de sobre algum ataque 

envolvendo alguma 

variante de ransomware

A sexta-feira de 17 de 
maio de 2017 fi cou mar-
cada como o dia de um 

dos maiores ataques hackers 
via ransomware já vistos no 
mundo. O WannaCry afetou 
grandes empresas e organis-
mos de 179 países por meio de 
uma vulnerabilidade presente 
em todas as versões do Windo-
ws desde o Vista. A Telefónica, 
empresa que controla a Vivo no 
Brasil e uma das maiores orga-
nizações de telecomunicações 
da Espanha, foi extremamente 
afetada, tendo mais de 85% de 
seus computadores infectados 
e recebendo uma exigência 
de resgate de mais de 500 mil 
euros.

No Brasil, os ataques com o 
ransomware WannaCry afeta-
ram os sistemas do Itamaraty 
e do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ-
-SP), que fi caram fora do ar 
praticamente o dia todo. Na 
Inglaterra, uma série de hos-
pitais tiveram seus sistemas 
bloqueados, afetando até o 
fl uxo de ambulâncias.

Diante de tantas variantes 
de ransomware atuando no 
mundo todo, em especial nos 
últimos três anos, por que 
o WannaCry conseguiu se 
espalhar tão rapidamente e 
causar o estrago que vimos? 
Sem entrarmos em detalhes 
técnicos, as técnicas por trás 
do maior ataque de hacker via 
ransomware não têm nada de 
especial.

O que o WannaCry tem de 

diferente?

O WannaCry é um tipo de 
cryptoworm, uma forma mali-
ciosa de malware capaz de se 
propagar sozinha. Isso signifi ca 
que, uma vez que esteja posi-
cionado dentro da rede, pode 
espalhar-se automaticamente 
sem a necessidade de que al-
guém o controle remotamente. 
Isso, certamente, infl uenciou 
seu poder de espalhar-se pelo 
mundo.

Porém, existem centenas 
de cryptoworms que não cau-
saram o mesmo estrago do 
WannaCry. A diferença é que, 
ao contrário dos outros ran-
somwares, que defi nem como 
alvo os dados não estruturados 
hospedados nos sistemas de 
arquivos, o WannaCry não fazia 

esse tipo de distinção.
Além disso, em abril, diversas 

ferramentas hackers criadas 
pela NSA vazaram online, entre 
as quais uma ferramenta que 
explorava vulnerabilidades de 
hardware e software para que 
pudesse invadir e mover-se 
lateralmente nas redes. O Wan-
naCry tirou proveito disso e foi 
além: uma vez dentro de uma 
máquina, ele usava sessões 
de Remote Desktop Protocol 
(RDP) para criptografar dados 
em máquinas remotas, buscava 
outras máquinas com Windows 
vulneráveis e servidores com 
vulnerabilidades da Microsoft, 
e então adotava a abordagem 
tradicional de buscar arquivos 
diretamente nos endpoints.

Cryptoworms como o Wan-
naCry podem se replicar e 
buscar outros computadores 
vulneráveis em redes ao redor 
do mundo. A verdade é que a 
infecção mundial poderia ter 
sido pior se não fosse pelo 
pensamento rápido de um 
especialista em segurança 
que identifi cou que o código 
do malware foi conectado a 
um domínio que não estava 
registrado – para que seu autor 
pudesse parar o ataque, se 
quisesse, e para evitar técnicas 
sandboxing de softwares de 
IDS/IPS. Apostando em um pal-
pite, o especialista registrou o 
nome do domínio, registrando, 
assim, milhares de conexões 
por segundo, parando o que 
poderia ter sido uma infecção 
muito maior.

O que aprendemos com 

isso

A Microsoft lançou um patch 
para a vulnerabilidade da qual 
o WannaCry tirou proveito, a 
SMBv1, em março deste ano. 
Infelizmente, a verdade é que 
a presença de bons processos 
de gestão de patches impediria 
que a maioria das empresas 
tivesse sido afetada de maneira 
tão severa.

É claro que uma boa gestão 
de patches não é sufi ciente 
para proteger-se do ransomwa-
re – nem mesmo bons proces-
sos de backup são sufi cientes, 
pois alguns ransomwares 
conseguem se esconder até 
nos backups e atacam nova-
mente quando os arquivos são 
restaurados.

A verdade é que não existe 
uma maneira única de parar 
infecções de ransomware 
ou qualquer outra ameaça. 
A segurança da informação 
serve para reduzir riscos, e 
isso requer uma abordagem de 
proteção em camadas, em que 
cada uma deve contar com os 
controles de segurança ade-
quados, com o uso de soluções 
para automatizar processos 
sempre que possível.

Qualquer organização que 
diga ser 100% segura contra 
ransomwares ou qualquer ou-
tro tipo de ataque está iludida 
ou mentindo.

(*) É vice-presidente da Varonis para 
a América Latina.

Carlos Rodrigues (*)

News@TI
Solução livre no combate a ataques virtuais 
ganha força

@A Internet é uma estrutura complexa e em constante desenvolvi-
mento. A todo momento sua resistência é colocada a prova, seja 

por conta de inovações que forçam empresas, usuários e sistemas a 
se atualizarem ou mesmo por ataques que, conforme o crescimento 
da Internet, vão se tornando mais frequentes e complexos. O cenário 
pede mudanças constantes e ações assertivas para segurança de 
todos na grande rede e nada mais colaborativo e robusto para ajudar 
nesse quesito que o Software Livre. Com pesquisas e investimento, 
a Hostnet liderada pelo seu diretor Michel Machado engenheiro 
PhD em Ciência da Computação e membro do grupo de pesquisa 
da Universidade de Boston está a frente de um projeto open source 
inovador (www.hostnet.com.br).

serviço ajuda empresas a prever e prevenir 
ciberataques

@A ESET, líder em detecção proativa de ameaças, lança na 
América Latina o ESET Threat Intelligence, um serviço voltado 

a empresas, que ajuda a prever e prevenir ataques cibernéticos. A 
ferramenta notifi ca praticamente os usuários de ameaças em tempo 
real que podem afetar seus negócios. Ao mesmo tempo, a solução 
permite que os departamentos de segurança das organizações ana-
lisem códigos maliciosos específi cos e recebam informações sobre 
funcionalidade e impacto. Esse serviço foi construído a partir de uma 
mistura de conhecimento estruturado da ESET e as mais recentes 
tecnologias. Na prática, o Threat Intelligence permite que as empresas 
entendam e gerenciem os riscos para o negócio, mitigando ameaças e 
melhorando a efi ciência dos sistemas de defesa (www.eset.com.br).

O mercado de segurança 
da informação muda com 
velocidade assustadora, cons-
tantemente são desenvolvidas 
novas ameaças e, consequen-
temente, novos produtos são 
criados para combatê-las. 
Muitas vezes as empresas fa-
zem investimentos em novas 
ferramentas de segurança sem 
entender se é realmente aquilo 
que precisam para estarem protegidas.

Em busca de mais segurança as empresas compram e ins-
talam diferentes soluções e acabam perdendo a visibilidade 
do ambiente como um todo, não sabem onde estão as suas 
vulnerabilidades, quais são os dados críticos para o andamen-
to do negócio, onde estão alocados ou quem tem acesso a 
eles. A complexidade do ambiente torna cada vez mais difícil 
gerenciar tantos sistemas e fi ltrar tantos alertas. Mesmo com 
altos investimentos em soluções de segurança a empresa pode 
apresentar diversas vulnerabilidades e sofrer enorme prejuízo 
no caso de um ataque.

Fazendo uma comparação com o nosso cotidiano, quando 
estamos doentes, não compramos todos os remédios disponíveis 
na farmácia. É preciso saber qual é a doença e qual é o remé-
dio ideal para tratá-la. Na segurança da informação funciona 
da mesma forma, apenas acumular produtos não vai resolve 
o problema, é preciso entender quais são os pontos críticos e 
tratá-los da melhor forma. 

A segurança corporativa envolve mais do que produtos, 
ela depende de tecnologias, processos e pessoas. Se os 
processos não estiverem bem alinhados e as pessoas não 
forem capacitadas, a tecnologia não irá funcionar. Se a equi-

pe não estiver bem treinada, 
os riscos serão maiores. Na 
prevenção de vazamento de 
informações, por exemplo, o 
processo conta mais do que 
produto, é o processo que irá 
definir as normas de como 
a ferramenta vai trabalhar. 
Se o processo estiver er-
rado, a ferramenta não irá 
corresponder . 

Antes de adquirir mais soluções é preciso parar e avaliar: Qual 
é a real postura de segurança da sua empresa? Qual nota você 
daria para esta postura? Quais são as suas vulnerabilidades e 
como elas são tratadas? Os processos de segurança estão bem 
defi nidos? As soluções estão integradas ou existem brechas 
entre elas?

Para esta avaliação, analise o alcance das ferramentas de 
rede e endpoint, os procedimentos e as políticas aplicadas 
na empresa. Uma análise que englobe tanto a tecnologia 
quanto a governança aumentará a visibilidade do ambiente 
para os executivos e técnicos responsáveis pela segurança. 

O próximo passo é defi nir um plano para aprimorar a segurança. 
Se houver diversos pontos a serem corrigidos, determinar quais 
são os mais críticos e quais ainda dependem de outros processos 
anteriores para serem corrigidos, em médio e longo prazo. Além 
de conhecer a sua real postura de segurança, a análise permite 
apontar onde estão as vulnerabilidades da corporação, traçar 
metas para endereçar os problemas mais urgentes e direcionar 
investimentos de forma mais assertiva. 

 
(Fonte: Jeferson Propheta é diretor de serviços de segurança

da McAfee para a América Latina).

Qual nota você daria para a postura 
de segurança da sua empresa?

Celso Poderoso (*)

Trazendo para o nosso dia a dia, a fraude pode acontecer 
de diversas maneiras, por inúmeros motivos e em esferas 
variadas. É um problema recorrente e enfrentado por 

empresas dos mais diversos segmentos de atuação. Onde houver 
vulnerabilidades, riscos operacionais, ausência de processos es-
truturados, de melhores práticas, de segurança da informação, 
de controles e auditoria interna, lá estarão os fraudadores.

Mas como é possível prever que uma fraude vai ocorrer? Como 
antecipar-se e evitar o prejuízo antes que o dano ocorra? Isso 
parece algo meio visionário e meio distante da realidade. Será que 
métodos e modelos matemáticos são capazes de prever situações 
futuras? Sim, com certeza. Os esclarecimentos a essas dúvidas 
podem vir através do analytics, que é uma tendência cada vez 
mais em uso e que tem trazido resultados extremamente positivos.

Estudos apontam que, no Brasil, empresas perdem cerca de 
5% do seu lucro com fraudes. Além disso, 77% das empresas 
brasileiras foram afetadas por esses golpes entre 2015 e 2016. 
Perde-se no varejo, perde-se no comércio eletrônico, perde-se 
na indústria, na construção civil, no segmento de energia e em 
inúmeras outras áreas. Fraudes que vão desde o CPF falso; um 
boleto que é emitido, bloqueia a venda do bem que não é pago; 
mercadorias que são desviadas; até golpes na área de saúde, 
quando exames médicos que só podem ser prescritos para mu-
lheres – são, por exemplo, equivocadamente solicitados para um 
homem de 40 anos. 

Antes de detalhar como essa tecnologia pode minimizar os 
prejuízos, é preciso contextualizar: normalmente o fraudador, 
independente da natureza do ato ilícito que pretende cometer, 
segue um padrão. Exemplifi cando com o caso do comércio 
eletrônico, cujos índices de fraude fi cam em torno de 1,4% do 
valor total das receitas do setor,  os consumidores normalmente 
apresentam um determinado padrão de navegação, como por 
exemplo, fazem pesquisas em vários sites ou então usam os 
websites de comparação de preço; pagam sempre com cartão e 
realizam compras pequenas. Já quem pretende cometer um crime 
tende a ter outro tipo de comportamento: entra direto no site 
que foi eleito como a vítima da vez, pois preço não é a questão; 
vai pagar com boleto e ainda comprar em grande quantidade.  
Analisando esse cenário é possível identifi car padrões comuns 
de fraude antes mesmo desta efetivamente virar um pedido. 

É neste cenário que entra o analytics, que permite a criação 
de um modelo matemático, que tem a vantagem de poder ser 
atualizado automaticamente quando se utiliza uma ferramenta. 
Unindo uma série de variáveis, inseridas dentro de um contexto 
maior, esse modelo permite que o algoritmo seja modifi cado sem 
nenhum tipo de intervenção humana, de acordo com os dados 
que são recebidos. Isso é na verdade o que o mercado chama de 
inteligência artifi cial e/ou aprendizagem de máquina (machine 
lerarning). A grande vantagem desses sistemas é que eles têm 
a capacidade de aprender sozinhos: coletam o histórico e modi-

Antecipar-se a fraudes é 
possível? Com analytics sim
Se buscarmos o signifi cado da palavra fraude, descobriremos que em um sentido amplo, remete a um 
esquema ilícito, de má-fé, realizado com o intuito de lesar alguém ou obter ganhos

fi cam-se conforme novos padrões são identifi cados. Ou seja, a 
inteligência permite adquirir um conhecimento em cima da base 
de dados. É com essa lógica que se consegue obter análises de 
fraude muito fortes, efetivas e preditivas. 

E para tudo funcionar bem, é crucial contar com um histórico 
do que já aconteceu, bem formatado, alimentado com todos os 
padrões que foram detectados em situações em que as fraudes 
foram comprovadas. É o Big Data, que dá condições de ampliar 
ainda mais esse universo de informação, integrando-se a fontes 
externas de dados, como por exemplo, o Serasa ou outras intui-
ções de proteção ao crédito, Receita Federal, boletins de ocor-
rências, etc. Onde houver dado disponível, seja ele estruturado 
ou não estruturado, ele  puder ser captado, com certeza ele será 
agregado e muito útil. 

Na prática, o Grupo Energisa, um dos principais conglomerados 
privados do setor elétrico do país, é um exemplo real de que o 
apoio da tecnologia analítica pode ser extremamente positivo 
e rentável para a detecção de fraudes e prevenção de perdas. 
O projeto DW ENERGISA, que visou a implementação de um 
ambiente analítico corporativo, fundamentado na arquitetura 
de Data Warehouse e apoiado no analytics, contribuiu para uma 
redução de 3,2% nas perdas não técnicas (popularmente conhe-
cidas como gatos), o que equivale a cerca de 365 GWh, montante 
sufi ciente para atender 2,4 milhões de consumidores residenciais 
durante um mês. Isso é possível pois os desvios, graças à análise 
e cruzamento de informações históricas, são identifi cados ante-
cipadamente, de maneira rápida, precisa e consistente.  

Enfi m, é impressionante, mas é difícil imaginar um setor que 
não apresente fraudes e, ao mesmo tempo, tenha condições de 
construir um histórico de dados que torne as empresas menos 
vulneráveis. O maior problema hoje é que ainda associa-se o 
analytics a algo extremamente complexo, difícil de ser feito e 
que demanda conhecimentos muito avançados. Não é bem assim 
e isso precisa ser desmistifi cado.  O importante é começar, por 
menor que seja o histórico, ele já pode ajudar a alimentar uma 
base de dados e criar condições para ter respostas, mesmo que 
o resultado surja um pouco mais adiante. 

 
É preciso enxergar que prever fraudes e evitar prejuízos é um 

fator de sobrevivência: a empresa que lidar muito bem com essa 
questão sairá na frente e obterá uma lucratividade bem maior de 
que seus concorrentes, ainda às voltas com perdas associadas a 
esses crimes. Acreditar que previsões é uma realidade do mundo 
corporativo apoiar-se em tecnologias relacionadas ao analytics 
é sem dúvida um grande passo para incrementar os negócios. 

(*) É Diretor América Latina da área de Professional Services da MicroStrategy 
empresa líder mundial no fornecimento de plataformas

analíticas e software de mobilidade.
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no jaleco 

de médicos

(?)-line:
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Ferrari

Marca visual de “drag queens”
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de Hitchcock
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Muito
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dientes u-
sados em 
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macarrão

Jogo de
cartas

Possuem
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grandes,
alvas e 
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das (Bot.)

Dígrafo 
de “urro”

Faça
mover

“Legal”,
em IML
Pessoa
ociosa

Titânio
(símbolo)
Congelar 
(o orvalho)

2/on. 3/per. 4/else. 5/elias. 9/estranhos.
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Esta sexta é o nono dia da lunação. Bem cedo a Lua em bom aspecto com Mercúrio deixa a parte da manhã muito comunicativa. 

Os trabalhos mentais estarão favorecidos. A comunicação fi ca mais prática, efi ciente e direta. Mesmo assim a parte da tarde pode 

ser um pouco hostil e difícil. A Lua faz aspectos tensos com Saturno e Marte que podem trazer muitas cobranças, violência e 

impaciência. Às 18h50 a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Libra às 21h05 desta sexta. O início da noite pode ser arrastado, 

mais lento e inesperado com a Lua solta. No fi nal da noite com a Lua em Libra ativa a vida social.
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Com o Sol em Gêmeos, na casa 
três, o momento é vibrante para 
as relações amorosas e sexuais. 
O afeto e a compreensão levam a 
momentos inesquecíveis na relação 
conjugal. A Lua faz aspectos tensos 
com Saturno e Marte levam a muitas 
cobranças, violência e impaciência. 
35/235 – Cinza.

O bom aspecto do Sol na casa dois 
aumenta o interesse pelas viagens e 
a elevação espiritual. Novos valores 
e princípios passam a orientar a sua 
vida. Evite a atitudes muito fi xas 
que serão negativas. Adaptem-se as 
novas situações que estão surgin-
do.20/120 – Azul.

O Sol em seu signo tende a aumentar 
o lado físico e mental, dando maior 
confi ança e provocando as decisões 
importantes. Bem cedo a Lua em 
bom aspecto com Mercúrio deixa a 
parte da manhã muito comunicativa. 
Os trabalhos mentais estarão favo-
recidos. 03/403 – Amarelo.

Está vivendo a fase mais delicada do 
ano, com possibilidade de atritos no 
trabalho e impedimento para que o 
que deseja não se concretize logo. 
Começa a se voltar mais para si 
mesmo com momentos de refl exão 
e meditação. Bom humor, sociabili-
dade e assuntos leves são a tônica 
do dia. 72/372 – Cinza.

Logo virão novidades e boas pers-
pectivas que poderão mudar sua 
vida neste mês de junho. Antes de 
qualquer coisa precisa ter paciência, 
dosando a autoconfi ança e o otimis-
mo exagerado e negativo. Nem tudo 
virá imediatamente, mas se investir 
logo terá o que pretende. 89/489 – 
Amarelo.

Faça planos bem elaborados e 
valorize a moral. É importante 
aprimorar a questões em andamento 
e encontrar soluções para os obstá-
culos. Aproveite para analisar o que 
deve ser primordial neste momento 
e deixe o menos importante para 
depois.11/311 – Verde.

Se você lida com o lado criativo da 
vida, este dia pode ser um dia muito 
apropriado para escrever, compor 
ou se dedicar a qualquer atividade 
artística. Um dia de disposição e 
bom humor pela manhã. Um me-
lhor convívio com a pessoa amada 
também melhora o ambiente social 
a noite.66/466 – cinza. 

Sua disposição para as relações se-
xuais vai melhorando neste começo 
de mês. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento.  
Não deixe nada para depois, já que 
até o meio de junho mostrará gran-
des possibilidades.56/256 – verde.

No começo da noite a Lua fi ca fora 
de curso e aconselha manter a rotina 
até a noite quando entra em Libra. 
Aproveite para conviver com a pes-
soa amada, amigos e com a família. 
Depois das 21h34 quando entra em 
Libra a Lua tornará a noite muito 
sociável.74/374 – branco.

O dia não será de muitas novidades, 
mas poderá colher os resultados 
daquilo que realizou nesta semana. 
Algumas atividades podem parecer 
mais lentas e não deve se preocupar 
com isso é passageiro. Novas am-
bições devem ser evitadas.18/518 
– azul.

Fica acentuado o lado criativo 
da vida, pode ser um dia muito 
apropriado para escrever, compor 
ou se dedicar a qualquer atividade 
artística. Bons momentos ao lado de 
pessoas queridas, amigos, familiares 
e da pessoa amada, tornando a vida 
sexual mais ativa.54/954 – lilás.

O Sol em Gêmeos deve melhorar a 
sua vida fi nanceira, principalmente 
ao diminuir os desperdícios. Ótimo 
entendimento com a pessoa amada 
leva a uma troca intensa de afeto. 
Terá maior ascensão profi ssional 
e melhoria das condições junto 
aos familiares e no ambiente do 
lar.90/590 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 02 de Junho de 2017. Dia de São Marcelino, São Pedro, e Dia do 
Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Hoje aniversaria o músico e baterista do 
Rolling Stones, Charlie Watts que faz 76 anos, o ex-jogador de futebol Túlio 
que nasceu em 1969 e o ator Caio Blat que completa nesta data 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau possui um temperamento amoroso 
e emocional. É uma pessoa trabalhadora, amigável, popular e pode ser 
bem-sucedida. Independente, charmosa e com poder de percepção, 
se sai muito bem no seu trabalho. Tem talento artístico e amor pela 
beleza e pelo luxo. Identifi ca-se muito facilmente com a natureza e é 
muito cuidadoso com a própria aparência. Na intimidade lembre-se de 
preservar a sua privacidade e respeitar a do outro. Este dia inspira o 
poder de pacifi cação, que poderá ser exercido com discrição e sabe-
doria, sempre que houver alguma forma de confl ito. No lado negativo 
as diversões podem desviá-lo de suas metas idealistas.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e 
difícil. Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, 
prejuízos por excesso de confi ança. O carro tem 
como símbolo mudança, se no sonho estiver viajando 
por uma longa estrada. Sofrer acidentes sem fi car 
machucado, solução dos seus problemas e mudança 
para melhorar na vida. Números de sorte:  14, 22, 
64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Voltar com antigo amor: Acenda 1 vela vermelha, 
sobre 1 pires, ao lado de 1 imagem de Santo Antônio. 
Espere queimar até a metade e diga:  “Santo Antônio 
me faça reconquistar meu amado, pois me sinto só. 
Seu poder é grande e sei que posso contar com a Vossa 
ajuda. Assim seja! ” No dia seguinte, acenda a metade 
restante da vela, repita a oração e deixe queimar até 
o fi m. Jogue os restos da vela no lixo. Lave e volte a 
usar o pires como de costume.
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Infantil
O espetáculo ‘João o Alfaiate, 

Um Herói Inusitado’, com atu-
ações cômicas de Assad, Marcio 
Moura e Melissa Teles-Lôbo, a 
nova montagem do grupo adap-
ta e revisita, de forma inventiva, 
o conto recolhido pelos irmãos 
Grimm no livro ‘Contos Para 
a Infância e o Lar’,  em que os 
autores compilam clássicos da 
tradição oral ocidental para 
crianças e jovens. O espetáculo 
conta a história de João, um 
pequeno alfaiate que esbraveja 
para o mundo sua valentia ao 
matar sete insetos pousados em 
sua refeição. O personagem vive 
em um reino onde seres fantásti-
cos apavoram a Vila Central e, 
com o espalhar da notícia, o 
Rei fi ca ciente de sua valentia. 
O monarca manda o alfaiate a 
uma missão para livrar o reino 
das terríveis criaturas. Sem 
saber exatamente o que seria 
necessário fazer, entre atrapal-
hadas e desencontros, João - no 
fi m - encontra as soluções para 
os problemas.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. 
Sábados e domingos às 12h. Ingresso: 
R$ 17. Até 18/06.

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

Sonhos
O espetáculo “Enquanto 

as Crianças Dormem” é um  
antimusical tragicômico, Dan 
Rosseto em que também assina 
a direção, discute o que o ser 
humano seria capaz de fazer 
para realizar os seus sonhos. A 
peça conta a estória de Kelly 
(Carol Hubner) uma fã do 
musical O Mágico de Oz, que 
trabalha como atendente de 
uma rede de fast-food e sonha 
em imigrar para a América e se 
tornar uma atriz de musical na 
Broadway. Sem perspectivas 
para realizar o seu desejo, a 
mulher fantasia sua rotina 
transformando em números 
musicais momentos da sua 
vida: um dia difícil na lancho-
nete se torna um show onde ela 
é a grande estrela. Mas como 
a vida não sorri para a mulher, 
à medida que a estória avança 
ela acumula experiências ruins, 
fazendo com que os sonhos se 
transformem em pesadelos 
terríveis.

Serviço: Teatro Aliança Francesa, R. 
General Jardim, 182,  Vila Buarque, tel. 
3572-2379. Quartas e quinta às 20h30.  In-
gressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 27/07.

ágina 8

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Marisa Orth

O show Romance Volume III é um equilíbrio entre os multitalen-
tos de Marisa Orth. Sua voz e presença encantam o público com 
um repertório musical eclético e cenas do cotidiano romântico 
universal. Das canções de amor aos clássicos da MPB e do pop 
rock mundial, Marisa não deixa de lado seu humor e habilidade 
de improviso.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta (9) e 
sábado (10) às 21h30. Ingressos: de R$ 40 a R$ 70.

Patricia Marx faz show especial para o Dia dos Namo-
rados, intitulado de “Olhos nos Olhos”, um clássico de 
Chico Buarque, acompanhada pelo músico Willie Daniel 
no violão em show intimista. A cantora traz canções de 
amor, pérolas da MPB e músicas as quais inspiraram seu 
trabalho desde cedo. No repertório, terá “As Rosas Não 
Falam” de Cartola, “Olhos Nos Olhos” de Chico Buarque, 
“Mania de Você” de Rita Lee, além de Norah Jones com 
“Don’t know Why” e suas músicas românticas de sucesso, 
que foram temas de novelas da Globo como “Quando 
Chove”, “Espelhos D’água” e “Sonho de Amor”.

Serviço: Restaurante Jacarandá, R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, tel. 
3083-3014. Sexta (9) às 21h. Ingresso: R$ 50.
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A comédia “Morrendo e 
Aprendendo” aborda a 
Doutrina Espírita, como 
a lei de causa e efeito, a 
reencarnação e a evolução 
do indivíduo, tendo como 
pano-de-fundo a vida e 
a morte de Dona Lourdes 
Thereza

Esse espírito, que reencarna 
como uma mulher muito 
rica mas sem qualquer 

preocupação com a caridade ou 
com seu próprio aperfeiçoamen-
to, depara-se com as difi culdades 
por ela mesma cultivadas em uma 
vida farta materialmente, mas sem 
riqueza espiritual. Indignada com 
o tratamento recebido após sua 
morte, onde julgava nada haver 
senão o sono eterno, reencontra 
um desafeto de suas vidas passadas 
que a persegue por muitos anos 
em busca de vingança. Com Alex 
Moczydlower, Fábio de Luca, Jean 
Rizo e Sidney Grillo.

Serviço: Teatro Ressurreição, R. dos 
Jornalistas, 123, Jabaquara, tel. 5016-1787. 
Sábados às 19h e aos domingos às 17h. 
Ingresso: R$ 60. Até 25/06.

MPB

NEM OS MORTOS REPOUSAM: Ninguém gasta nada por pensar bem, o 
pensamento é isento de taxas e impostos entre os homens. Toda criação de Deus 
é equânime. A qualquer hora o sol favorece o justo e o criminoso e tanto a erva 
má quanto a planta medicinal lhe recolhem o infl uxo criador. Só há uma seleção 
no reino do espírito. Se conquistamos sufi ciente clareza para discernir o melhor 
do pior, possuímos consciência de mordomia dos bens da alma e, investidos 
dessa responsabilidade, reconheceremos que milhares de irmãos nos esperam 
nos cursos da necessidade humana como se fossem estranhos em sua casa ou 
estrangeiro na própria terra, para se habilitarem com os diplomas de renovação 
da experiência. Todos somos chamados ao socorro mútuo. Tudo na existência 
terrestre converge para essa realidade, a começar da profi ssão que é uma forma 
livremente escolhida de ser útil. Quem se capacita dessa verdade jamais considera 
o supérfl uo na base de aquisição proveitosa. A caridade por todos os títulos deve 
ser a estrela-guia do espírita. A felicidade constitui a ressonância dos atos bons e 
tão-somente os atos bons guardam pureza bastante para lavar os erros e culpas 
da consciência. Vida é atividade: nem os mortos repousam. Ninguém renasce 
sem passado espiritual e nem vive na carne sem futuro fora dela. A lei empresta 
o corpo ao espírito e não o espírito ao corpo. Na Terra, o tempo dedicado à fra-
ternidade signifi ca economia de tempo. Espírita sem ação no bem é qual fonte 
sem água: além de não construir, ocupa lugar e sugere a tristeza das charnecas 
improdutivas. Urge buscarmos segurança espiritual para sentir paz. As garantias 
da prosperidade material são as mais relativas. O crédito bancário é suscetível 
de descer à falência; o colar de pérolas por mais precioso pode romper-se. Reter 
a riqueza amoedada é comum, mais raro é saber usá-la. Como a aquisição de 
conhecimento, mais raro o seu emprego construtivo. Mais valem mãos puras que 
mãos cheias. Cabeça simples e tranqüila que inteligência complexa e primorosa 
comprometida em atos inconfessáveis. Criatura sem memória sofre mais por 
incapaz de fazer a estimativa de pessoas e fatos. Efetuemos o balanço de nossas 
possibilidades e apliquemos o saldo de nossos recursos a benefício dos outros. 
Sejamos agradecidos por todas as alegrias que desfrutamos estendendo-se aos 
menos felizes. Se até os animais expressam gratidão, por que as nossas consciências 
não serão igualmente reconhecidas perante a Consciência Maior? (De “Técnica 
de Viver”, de Waldo Vieira, pelo Espírito de Kelvin Van Dine)  

Música Romântica
Divulgação



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
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Cia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo
CNPJ nº 56.769.524/0001-04

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada no próximo dia 12 de junho de 2017, às 11h, na sede social, na Avenida Cidade Jardim, nº
400 – 13º andar - conjunto 135, no Bairro Jardim Paulistano, nesta cidade, a fim de: (a) tomar conhecimento
e deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis,
referente aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2015 e 31/12/2016; (b) deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do referido exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros da Diretoria
e do Conselho Fiscal, se for o caso, fixando remuneração; e (d) outros assuntos de interesse social.  São
Paulo, SP, 30 de maio de 2017. a) Antonio João Abdalla Filho - Diretor Presidente.      (31/05, 01 e 02/06)

1º RP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0050341-07.2012.8.26.0100 (USU. 1243) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) compromissário 
comprador(a) Irene Maria Venosa de Moraes e s/m Lauro Engelberg Moraes, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Tadao Senda e s/m Maria Tomoko Senda ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Gastão do Rego Monteiro (antiga 
Rua 9), nº 223, Lote 44 da Quadra 13, Bairro Jardim Bonfiglioli, 13º Subdistrito - Butantã, São 
Paulo/SP, com área de 278,95m², contribuinte nº 101.149.0044-1, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

11ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 1 DIAS. PROCESSO Nº 1023765-
21.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ES 
CAVALCANTE CONSULTORIA EIRELI - EPP, CNPJ 18.628.007/0001-18, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA, objetivando 
seja a mesma julgada procedente, declarando nula a duplicata nº 15705430206, no valor de R$ 
8.100,00 com a exclusão imediata do nome da Autora junto ao SERASA, bem como a condenação da 
ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, 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 os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2017. 

3ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004334-
45.2014.8.26.0010. O MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA PAULA SOUZA 
SANTOS, CPF 937.375.805-53, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação Execução de 
Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 24.599,27 (atualizado até Fev/2016), oriundos do 
Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes e não pago. 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e 
INTIMAÇÃO, por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para que, em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, 
efetue o pagamento integral da dívida atualizada ou ofereça bens (suficientes) à penhora, sob pena de se 
converter em penhora o arresto online efetuado via BACENJUD no valor de R$ 104,58 (fls. 48 e 49 dos 
autos), em nome da executada. Convertido, terá a executada 15 dias, independentemente de nova 
intimação, para oferecer embargos. No nesse mesmo prazo, poderá reconhecer o débito exequendo e 
depositar 30% do valor acrescido de custas e honorários advocatícios, ficando-lhe facultado pagar o 
restante em 6 (seis) parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

3ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1000659-27.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Pelegrini de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marcos Rodrigues Sobral, Rua Bernardo Costa, 95, 
CASA 01 - CEP 24740-080, Sao Goncalo-RJ, Casado, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Divórcio Litigioso por parte de Janete Viera Freire, alegando em síntese: a requerente é casada 
pelo regime de separação total de bens e com um mês de casados o requerido desapareceu, tendo já 
transcorrido 10 anos de separação. O casal não teve filho e nem adquiriu bens móveis ou imóveis. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 2017. 

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ: 60.397.361/0001-45 - NIRE 35.300.067.860

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 12/04/2017
Aos 12 (doze), dias do mês de abril de 2017, as 15:00 (quinze) horas, na sede social sito a Rua Vinte e Cinco de Março, 702, nesta Capital
do Estado de São Paulo, reuniram-se os Srs. Acionistas da Cia Textil Niazi Chohfi , representado a totalidade do Capital Social, conforme
se verifi ca pelas assinaturas apostas no Livro de presença de Acionistas, convocados que foram para Assembleia Geral Ordinária, através 
de avisos pessoais, conforme faculta o § 4° do artigo 124 da lei n° 6404/76. Assumiu a presidência da mesa, por aclamação unânime,
o Sr. Reginaldo Chohfi , que convidou a mim Solange Maria Nassif Chohfi , para secretária. Com a palavra, o Sr. Presidente após
verifi car a regularidade da instalação, iniciou os trabalhos da Assembleia, esclarecendo que cabia aos presentes deliberarem sobre
as contas da Diretoria e os Relatórios relativos ao último exercício lidos e postos em discussão e votação os Relatórios da Diretoria,
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Lucros ou prejuízos Acumulados e Notas explicativas, referentes
ao exercício social fi ndo em 31/12/2016, e publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Empresas e Negócios em 07/04/2017,
foram os mesmos aprovados por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em seguida, o Sr. Presidente
concedeu a palavra a quem da mesma quisesse fazer uso e como não houvesse dos presentes qualquer manifestação neste sentido, deu 
por encerrados os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata lida e achada conforme, foi por todos assinados. São Paulo, 12/04/2017. 
Reginaldo Chohfi  - presidente da mesa; Solange Maria Nassif Chohfi  - secretária da mesa; Diretor Presidente Reginaldo Chohfi ,
brasileiro, casado, administrador, portador do RG: 3.035.880-2 SSP-SP, inscrito no CPF: 032.083.898-68, residente e domiciliado à
Alameda Fernão Cardim, 140 - 21° andar Apartamento 211, nesta Capital do Estado de São Paulo; Diretora Solange Maria Nassif Chohfi ,
brasileira, casada, tradutora, portadora do RG: 4.425.084-8 SSP-SP, inscrita no CPF: 267.135.798-25, residente e domiciliado à Alame-
da Fernão Cardim, 140 - 21° andar apartamento 211, nesta Capital do Estado de São  Paulo; Diretor Reginaldo Niazi Chohfi , brasileiro, 
casado, administrador portador do RG: 22.653.538-1 SSP-SP, inscrito no CPF: 302.501.528-43, residente e domiciliado à Avenida
Chibaras, 74 - Planalto Paulista nesta Capital do Estado de São Paulo. A presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Reginal-
do Chohfi  - Presidente; Solange Maria Nassif Chohfi  - Secretária. Reginaldo Chohfi  - Presidente; Solange Maria Nassif Chohfi  
- Secretaria; Reginaldo Chohfi  - Diretor Presidente; Solange Maria Nassif Chohfi  - Diretora Vice Presidente. C.T.N.C Administração e
Participações S/A - Acionistas; Representada por Reginaldo Chohfi  e Solange Maria Nassif Chohfi ; T.N.C Administração e Participações
S/A - Acionistas; Representada por Reginaldo Chohfi  e Solange Maria Nassif Chohfi . JUCESP sob n° 245.461/17-6 em 31.05.2017.

1º RP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0338622-57.2009.8.26.0100 (USUC 1209) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s), João Natal ou 
João Natal Neto; Herdeiros de Dilma Fortes Natal, a saber: Luis Fernando Fortes Natal, Fabiana Aita 
Leite Natal, João Roberto Fortes Natal, Juliana Sampaio Teixeira Natal, Maria Augusta Fortes Natal; 
Aristides Urbano de Araújo, Ana Maria Araújo, Afonso ou Affonso Henrique Felgueiras, Maria da 
Graça Amaro Felgueiras, Milton Medeiros de Souza, Maria Aparecida de Souza, Angélica de Jesus 
Oliveira, Maria Aparecida de Moraes Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Yutaka 
Kikuchi, ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Maria José Barroso, nº 22B - Vila Maria - 36º Subdistrito da Vila Maria - São Paulo - 
SP, com área de 90,92m², contribuinte nº 065.022.0132-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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 . 

1ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0000673-85.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Andre Carvalho de Oliveira, Rua Santa Rosa, 96, Jardim Alvinopolis - CEP 
12943-050, Atibaia-SP, CPF 290.047.038-29, RG 26534794-4, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de Cumprimento de Sentença por parte de Cruzeiro do Sul Educacional S.A. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO , por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para pagar a quantia de R$ 4.907,96 (fls.08/09), em 15 (quinze) dias, de 
acordo com o art. 523, § 1º do NCPC, sob pena de multa de 10% sobre o valor total do débito em 
caso de não pagamento e verba honorária para a fase de cumprimento de sentença de 10% sobre o 
valor total do débito, bem como sobre o prazo para eventual impugnação nos termos do art. 525 pelo 
qual o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença que 
computar-se-á a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para pagamento. Será o 
presente edital, por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 31 de março de 2017. 

2º RP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0035093-35.2011.8.26.0100 - 772/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) João Nery da Costa e Jacyra Garcia da Costa, Hugo Bonturi, 
Euclides Guerra Madureira, Alcides Tenorio da Costa e Nilda dos Santos Costa, Deolindo dos Santos 
Costa Mos e Maria Tereza Ferreira Pires Mos, Jorge da Cunha Novo e Edna Costa da Cunha Novo, 
Marcos Alberto Suter e Erica Aparecida Correa de Sá Suter, Mauro Bipso dos Santos e Nilza Maniassi 
da Silva, Fazenda Municipal, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Alzira Gonçalves Corunha Monteiro, Francisco 
Carlos Monteiro, YARA TEZINHO MONTEIRO, Fortunato José Monteiro, Patricia Barbosa 
Fernandes Monteiro, Mario Monteiro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na rua Joaquina de Jesus, 90, Vl Guilherme, 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. 

Ativo      31/12/2016      31/12/2015
Circulante 119.731.487 106.721.802
Disponível   119.731.487   106.721.802
Bancos Conta Movimento 631 20
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata 119.730.856 106.721.782
Não Circulante 5.397.049 5.902.975
Investimentos       3.524.654       3.945.849
Participação em Outras Empresas 690.396 939.483
Bens de Renda 4.400.634 4.400.634
( - ) Amortização Bens de Renda (1.566.376) (1.394.268)
Imobilizado       1.872.395       1.957.126
Bens Imoveis 2.144.002 2.144.002
Bens Móveis 73.077 73.077
( - ) Deprec. Acum. Imobilizado de Uso        (344.684)        (259.953)
Total 125.128.536 112.624.777

Passivo      31/12/2016      31/12/2015
Circulante 143.704 163.378
Obrigações a Pagar          143.704          163.378
Obrigações Trabalhistas 8.725 7.373
Obrigações Sociais 9.471 8.486
Provisões Trabalhistas – 31.611
Caução Locação Alam. Santos 125.508 115.908
Não Circulante 576 576
Resultado Diferido                576                576
Doações Compromissadas 576 576
Patrimônio Social    124.984.256    112.460.823
Fundo Patrimonial 112.460.823 101.621.996
Superávit do Exercício      12.523.433      10.838.827

Total 125.128.536 112.624.777

FUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANIS
CNPJ/MF: 62.263.678/0001-14
Relatório da Administração

Senhores Conselheiros, Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Superávit do Exercício, as Mutações nas Contas do Patrimônio
Social e o Fluxo de Caixa dos Recursos acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e das Notas Explicativas, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2016. Permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 10 de abril de 2017. A Diretoria

Demonstração do Superávit do Exercício - (Em R$ 1)Balanço Patrimonial 31/12/2016 - (Em R$ 1)
Descrição                                        .      31/12/2016      31/12/2015
Receitas Operacionais da Atividade      15.678.987      13.471.993
Receitas de Aplicações Financeiras 15.241.301 12.614.143
Resultado da Equivalência Patrimonial (184.120) 115.491
Outras Receitas 621.806 742.359
( - ) Custos Operacionais da Atividade       (2.306.943)       (1.809.892)
Doações Estat. a Entidades Filantrópicas (2.306.943) (1.809.892)
Superávit Operac. da Ativ. Estatutária      13.372.044      11.662.101
( - ) Despesas Operacionais         (848.611)         (823.274)
Despesas Administrativas (463.155) (445.225)
Despesas com Pessoal (361.772) (361.214)
Despesas Tributárias (20.744) (16.402)
Despesas Financeiras (2.940) (433)
Superávit Líquido Operacional      12.523.433      10.838.827
Superávit do Exercício 12.523.433 10.838.827

Demonstração das Mutações nas Contas do Patrimônio Líquido - (Em R$ 1)

Corr. Mon. do Superávit Superávit Patrimônio
Descrição                                       .  Patrimônio    Patrimônio   Acumulado  do Exercício         Social
Saldo em 31 de Dezembro de 2014 7 1.430.117 91.660.848 8.531.024 101.621.996
Transferência Técnica – – 8.531.024 (8.531.024) –
Superavit do Exercicio                –                  –                 –     10.838.827   10.838.827
Saldo em 31 de Dezembro de 2015 7 1.430.117 100.191.872 10.838.827 112.460.823
Transferência Técnica – – 10.838.827 (10.838.827) –
Superavit do Exercicio                –                  –                 –     12.523.433   12.523.433
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 7 1.430.117 111.030.699 12.523.433 124.984.256

Descrição                                        .      31/12/2016      31/12/2015
Proveniente das Operações
Superávit do Exercício 12.523.433 10.838.827
Ajustes do Resultado Liquido
Depreciações e Amortizações 256.840 256.761
Resultado da Equivalência Patrimonial          184.120         (115.491)
Resultado Liquido Ajustado      12.964.393      10.980.097
I - Das Atividades Operacionais
( Aumento) ou Redução
  nos Ativos Operacionais – –
Aumento ou (Redução)
  nos Passivos Operacionais (19.674) 11.272
Obrigações Trabalhistas e Sociais 2.337 1.003
Provisões Trabalhistas (31.611) 1.614
Contas e Titulos a Pagar              9.600              8.655
Caixa Liquido Gerado pelas
  Atividades Operacionais      12.944.719      10.991.369
II - Das Atividades de Investimentos
Adição de Bens do Ativo – (2.879)
Redução de Bens do Ativo – 1.382
Dividendos Recebidos            64.966                    –
Caixa Liquido Consumido pelas
  Atividades de Investimento            64.966             (1.497)
Caixa Líquido Gerado pelas
  Atividades de Financiamentos      13.009.685      10.989.872
Aumento nas Disponibilidades
  e Valores Equivalentes 13.009.685 10.989.872
(+) Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercicio    106.721.802      95.731.930
(=) Caixa e Equivalente de Caixa
  no Final do Exercicio 119.731.487 106.721.802

1) Entidade e suas Atividades: A Fundação Beneficente Elijass
Gliksmanis é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e
de natureza filantrópica, que tem por finalidade a beneficência, devendo
prestar e destinar, para tal fim, seus recursos econômicos, materiais e
humanitários, podendo atuar originariamente criando e mantendo estabe-
lecimentos e obras sociais ou secundariamente subvencionando entida-
des já existentes. 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir de 01 de
janeiro de 2008, em decorrência das modificações introduzidas na Legis-
lação Societária Brasileira pela Lei 11.638/07 e ratificadas pela MP 449/
08, que posteriormente foi convertida em Lei de nº 11.941/99, com o
intuito de iniciar processo de convergência de nossos métodos e proce-
dimentos para as práticas internacionais de contabilidade. As Demons-
trações Contábeis apresentadas foram elaboradas com observância à
respectiva legislação. 3) Principais Práticas Contábeis: As demonstra-
ções contábeis são preparadas de acordo com as práticas contábeis
previstas e adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabe-
lecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. Destacam-se as seguin-
tes diretrizes contábeis: a) O resultado é apurado pelo Regime de Com-
petência na apropriação das Receitas, Custos e Despesas Operacionais.
b) O Ativo e Passivo estão demonstrados pelos valores de realização,
incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos, encargos e demais acrés-
cimos incorridos até 31.12.2016. c) Investimentos em coligadas ajusta-
dos pela equivalência patrimonial e em bens de renda avaliados pelo
custo de aquisição ou incorporação, amortizados pelo método linear a
partir do mês de aquisição. d) Imobilizado avaliado pelo custo de aquisi-
ção ou incorporação, depreciados pelo método linear a partir do mês de
aquisição. e) A provisão de férias, no ano anterior, foi constituída toman-
do por base o direito adquirido por períodos aquisitivos incorridos com os
correspondentes encargos sociais. f) O Superávit apresentado pela en-
tidade no período está isento de cobrança do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro, pelo fato de tratar-se de entidade sem
fins lucrativos. Entendimento esse reforçado por decisão judicial final do
RE nº 228.525-4 do Supremo Tribunal Federal de 29 de maio de 2002, no
qual decidiu pela imunidade tributária da Fundação Beneficente Elijass
Gliksmanis. g) Em atendimento à norma contábil - NBC T-10, os Superávits
Acumulados, aprovados em Assembléia, foram transferidos para conta
do Fundo Patrimonial.
4) Títulos Vinculados ao Mercado Aberto e Aplicações Financeiras
Descrição                                .                2016                2015
Safra - Poupança 125.508,45 115.908,54
Banco do Brasil - Poupança BB – 28.790,72
Safra - TCM Renda Fixa – 6.100.306,85
Safra - SIM INST.DI.CP – 951.512,77
Safra Extra RF CP 5.515.467,08 4.821.752,17
Banco do Brasil - CDB DI 204.175,30 –
Banco do Brasil RF LP Corp 33.635.135,29 33.349.934,42
Safra SCM - Cap MKT RF CP 25.079.096,57 1.368.888,42
Safra COE - Cert Oper Estr – 20.475.622,02
Safra DBC Deb Comprom 2.677.321,32 –
BNP Paribas FIC FI Renda Fixa – 5.254.662,73
BNP Paribas M DI FI Refer 15.995.866,49 9.461.042,51
BNP Paribas FIC Fdo Invest 22.927.503,43 14.733.702,97
BNP Paribas Diam FIC FI R Fixa 13.570.782,55 2.802.831,77
Safra TPS - Top Premium RF                     –    7.256.826,71
Total 119.730.856,48 106.721.782,60
5) Investimentos: 5.1) Participações em Outras Empresas

Investimento Dividendos Equivalência Investimento
Sociedade    31/12/2015    Recebidos  Patrimonial     31/12/2016
Cia Imob.
  Ibitirama 939.482,63 64.965,75 (184.120,30) 690.396,58
A participação de 15% na sociedade coligada Companhia Imobiliária
Ibitirama encontra-se avaliada pelo método da Equivalência Patrimonial,
sendo efetuada sobre balanço de 31.12.2016.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de Dezembro de 2016.
5.2) Bens de Renda
Descrição                                 .      31/12/2016      31/12/2015
Obras de Arte a Venda 575,68 575,68
Edifícios e Conjuntos Comerciais 4.331.400,87 4.331.400,87
Obras de Arte       68.657,34       68.657,34
Valor Atualizado 4.400.633,89 4.400.633,89
(-) Amortização Acumulada (1.566.376,59) (1.394.267,92)
Valor Residual 2.834.257,30 3.006.365,97
Constituem-se de bens utilizados na formação de renda para custeio das
atividades da Entidade. Os edifícios e conjuntos comerciais encontram-se
locados a terceiros, promovendo renda para a Entidade. A taxa de amorti-
zação utilizada é de 4% (quatro por cento) para os edifícios e conjuntos
comerciais. 6) Imobilizado
Descrição                                .      31.12.2016      31.12.2015
Imobilizado de Uso
Móveis e Utensílios 34.276,18 34.276,18
Equipamentos - CPD 5.201,10 5.201,10
Paulista Corporate - cj 710 1.942.404,20 1.942.404,20
Instalações cj. 710       33.600,00       33.600,00
Valor Atualizado 2.015.481,48 2.015.481,48
(-) Depreciação Acumulada (344.684,24) (259.953,23)
Imobilizado em Andamento
Construção Creche 59.788,30 59.788,30
Construção Playground 141.809,33 141.809,33
Valor Atualizado 201.597,63 201.597,63
Valor Residual 1.872.394,87 1.957.125,88
Constituem-se de bens utilizados nas atividades operacionais da Entidade,
assim como imobilizações em andamento para incremento da atividade. As
taxas de depreciação utilizadas correspondem a 10% (dez por cento) para
móveis, utensílios, equipamentos de escritório e instalações e 20% (vinte
por cento) para equipamentos de informática e 4% (quatro por cento) para
imóveis. 7) Patrimônio Social: O Patrimônio Social acumulado representa
valores que compreendem o Fundo Institucional de constituição da Entida-
de, acrescido dos valores de Superávits, perfazendo o total de
R$124.984.255,42 (Cento e vinte e quatro milhões, novecentos e oitenta e
quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, e quarenta e dois centa-
vos). 8) Superávit do Exercício: A Entidade apresentou o superávit de
R$12.523.432,66 (Doze milhões, quinhentos e vinte e três mil, quatrocen-
tos e trinta e dois reais, e sessenta e seis centavos), no exercício social
de 2016, que será destinado à manutenção de suas atividades e de forma
a cumprir os objetivos estatutários. 9) Doações Destinadas: Conforme
disposição estatutária e deliberação do Conselho Curador, os recursos
destinados às doações no exercício compreenderam:
Descrição                                        .      31.12.2016      31.12.2015
Associação Cruz Verde 311.567,62 127.761,84
Centro Infanto Juvenil - Curumim 120.000,00 85.000,00
Ciam - Centro de Assistência ao Menor 126.000,00 85.575,00
APAE 103.000,00 61.000,00
Fundação Dorina Nowill p/Cegos 110.000,00 –
Hospital do Câncer 280.000,00 250.000,00
Congregação Israelita Paulista – 137.313,61
GRAAC Grupo Apoio Adol Criança Câncer 348.000,00 290.000,00
CIP Lar Crianças A Assist e Benef – 50.000,00
Ama - Assoc. Amigos Autista 26.500,00 47.000,00
Orf. Madre Assunta Marchetti 54.431,75 62.419,38
Associação Casa M. Teodora 59.586,60 86.293,42
Assoc Comum. B. Padre José 49.017,57 –
Fundação Julita 170.000,00 34.520,00
Chama - Soc. Assist. Excepcional – 25.279,29
Soc. Benef Casa da Esperança Kibo-no-le 37.052,67 31.375,03
Comunidade Cantinho da Paz 4 61.889,35 –
ACTC Assoc Assist.Cr.Adolesc.Cardi 65.000,00 –
Assoc. São José - Creche Menino Jesus 33.696,83 37.019,83
Inst Juv Inic Form. - Daniel Comboni 53.859,94 53.834,53
Assoc Pro-Hope - A.A. Criança com Câncer 70.000,00 275.500,00
AHimsa Assoc Educ p/Multipla Def Sensc – 70.000,00
Shalon - Liga Israelita do Brasil 62.341,24 –
Instituto Adhara      165.000,00                   –
Total 2.306.943,57 1.809.891,93

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis

Ao Conselho Deliberativo da Fundação Beneficente Elijass Gliksmanis.
1. Examinamos as demonstrações contábeis da “Fundação Beneficente
Elijass Gliksmanis”, que compreende o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado do exer-
cício, das mutações nas contas do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas. 2. Responsabilidade da
Administração sobre as Demonstrações Contábeis: A Administração da
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. 3. Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa res-
ponsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas Normas requerem
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações apresenta-
dos nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados de-
pendem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os proce-
dimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demons-
trações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é apropriada para fundamentar nossa opinião. 5. Somos
de parecer que as referidas demonstrações contábeis representam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira de “Fundação Beneficente Elijass Gliksmanis” em 31 de
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 05 de abril de 2017
Senne e Associados Auditores e Consultores

CRC nº 2SP 014.619/O-8
Regina Maria Batista de Godoy

Contadora CRC n.º 1SP 114.672/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Recursos - (Em R$ 1)

DIRETORIA
Sra. Iracy Andriani Grinberg - Diretora Presidente

Sr. Ivan Peder Alois Glucksman - Diretor Secretário
Sra. Marisa Lourdes Alderigui - Diretora Tesoureira

Antônio Carlos Conti - Técnico Contábil CRC 1SP 059.236/O-7
CONSELHO CURADOR

Carlos Francisco B. da Rocha Bandeira Lins
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Roni Askenazy - Conselheiro
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E.V. ROLLS USINAGEM DE PRECISÃO EIRELI. torna público que recebeu da SEMA a
Lic. Prévia e de Instalação nº 67/2017, válida por 2 anos à contar de 18/05/2.017 e re-
quereu a Lic. de Operação, p/ Fabr. de Máquinas Ferram., Peças e Aces., sito à Rua
Florestópolis, 61. Cid. Pq. S. Luiz. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 66732/2016.
3D MÍDIA BALÕES LTDA ME. torna público que recebeu da SEMA a Licença Unificada -
LU nº 72/2017, para Fabricação de Tecidos Especiais, inclisive Artefatos, sito à Rua
Jacob, nº 349. Jardim Tranquilidade. Cep: 07051 - 020. Guarulhos/SP. Através do Proc.
Adm. nº 10600/2017, válida por 3 anos à contar de 18/05/2.017.

CODRASA CONSTRUTORA S/A
CNPJ 07.353.851/0001-67 - NIRE 35.300.321.456 - Extrato da Ata de AGO Realizada em 10 de Maio de 2017

Data/Hora/Local: 10/05/17, às 10hs, na sede, SP/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Edwin
Rodriguez Flores-Presidente; Edwin Rodriguez Flores Junior-Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade:
1) Contas dos administradores assim compreendidos o balanço patri-monial, o demonstrativo de resultados e o relatório
de administração, todos eles referentes ao exercício social encerrado em 31.12.16, publicado nos Jornais DOESP e
Jornal E&N dia 09.05.17. 2) Aprovadas as reeleições da Diretoria para o período estatutário de 2 anos, a
saber:Diretor Presidente: Edwin Rodriguez Flores, RG 11.088.008-SSP/SP e CPF/MF 004.256.618-57; Diretor Su-
perintendente: Edwin Rodriguez Flores Junior, RG 33. 024.006-7-SSP/SP e CPF/MF 345.142.378-25. Os Diretores
reeleitos declaram para os devidos fins que não estão impedidos de exercer a Administração da Sociedade. Encerra-
mento: Formalidade legal registrada na JUCESP nº 230.532/17-2 em 19/05/17. Flavia R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Postura errada, 
sedentarismo e 
obesidade favorecem 
a escoliose

Dores e incômodos nas cos-
tas, difi culdade para respirar e 
alterações na posição regular 
dos ombros e quadril são fortes 
indícios de problemas na coluna. 
Em muitos casos, o diagnóstico é 
a deformidade na coluna verte-
bral, que pode se apresentar de 
diversas formas como, escoliose.

A escoliose, que tem tratamen-
to, atinge até 4% da população 
mundial, de acordo com o espe-
cialista em ortopedia e trauma-
tologia do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Marcus 
Alexandre Mello Santos. A 
maioria dos casos é agravada 
por outros problemas de saúde, 
hábitos e comportamentos. Obe-
sidade, sedentarismo e postura 
inadequada aparecem na lista de 
fatores de complicação. 

“Entre os adolescentes, a 
escoliose não costuma gerar 
dor. Por essa razão, contamos 
com a observação e análise de 
professores de educação física e 
pediatras.” O especialista ressal-
ta que histórico familiar também 
é um fator, além do sexo, já que, 
na população, a média é de 7 
mulheres para cada 1 homem 
afetados pela escoliose.

Segundo o médico, essa de-
formidade se apresenta em três 
formas: idiopáticas (sem razão 
aparente), neuromusculares 
(desequilibrios neurológicos 
ou musculares) e congênitas 
(que nasceu com o indivíduo). 
“Pessoas saudáveis, de um dia 
para o outro, começam a ter 
dores. Ao investigar, por meio 
de exames de imagem (raio-x), 
descobrimos a escoliose idiopá-
tica, que corresponde a 70% das 
deformidades da coluna.”

O tratamento inclui fi siotera-
pia e outras atividades físicas, 
uso de coletes ortopédicos para 
minimizar o desenvolvimento da 
deformidade vertebral durante 
o crescimento e, em algumas si-
tuações, medicações. “A cirurgia 
é indicada normalmente para 
curvas que têm probabilidade 
de progressão. Acima de 40 e 
50 graus, fazemos intervenção 
cirúrgica”, explica Marcus Ale-
xandre Mello Santos.

Há 18 anos trabalhando como 
ortopedista, atendendo casos 
de deformidades vertebrais 
(escolioses, cifoses e outras 
deformidades da coluna), o 
médico revela que a cirurgia é 
efi caz em grande parte dos tra-
tamentos. Apenas os pacientes 
que apresentam curvas muito 
elevadas podem não obter o 
sucesso esperado, portanto, 
como na maioria das áreas da 
medicina, o diagnóstico precoce 
é de suma importância.  

Fonte e mais informações 
(www.hpev.com.br).

São Roque Energética S/A – CNPJ/MF nº 15.116.321/0001-23 – NIRE 35.300.434.960
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de abril de 2017

Data, hora e local: 27/04/2017, às 13h00, em sua sede social na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, 
conjunto 2026, Barueri-SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Convocação: Dispensada a convocação das presentes 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76. e alterações posteriores. 
Mesa: José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Tomando a palavra o Sr. Presidente 
informou aos presentes que estava em discussão as seguintes Deliberações: Ordinariamente: (1) Demonstrações finan-
ceiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016. Conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31/12/2016, documentos esses 
que foram publicados no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo” páginas 466 e 467 e no jornal “Diário de Notícias” 
página 7, ambos em edição do dia 31/03/2017. (2) Destinação ao resultado do exercício findo em 31/12/2016. Esclareceu 
o Sr. Presidente que a Companhia apresentou prejuízo no exercício encerrado em 31/12/2016, não apresentando resultado 
a ser distribuído, sendo portanto transferido em sua totalidade para Lucros e Prejuízos Acumulados, conforme Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras supracitadas; Extraordinariamente: (1) Remu-
neração dos Administradores. Proposta da Administração para fixação do valor da remuneração dos administradores da 
Companhia, isto é, R$ 30.000,00, cuja distribuição ocorrerá no período de 01/05/2017 à 30/04/2018. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, 
foi assinada por mim secretário, a quem incumbe levá-la a registro, antes, porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro 
próprio da Companhia: (a) José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; (aa) p. Fundo de 
Investimento em Participações Cevix (Edson Hydalgo Junior). A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Compa-
nhia. Barueri/SP, 27/04/2017. Assinaturas: José Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 236.772/17-0 em 25/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 09.397.311/0001-00 - NIRE 35.300.362.314

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 06/04/17
Aos 06/04/17, às 10hs, na sede. Publicações: O relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das 
respectivas notas explicativas e o parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., empresa de auditoria independente contratada 
pela Companhia, foram publicados no DOESP, na edição de 30/03/17, página 96, e no Jornal “Empresas & Negócios”, na edição de 
30/03/17, página 5, nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Convocação e 
Presença. Totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 
1. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e o 
parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16. 1.1. Consignar que, nos termos da proposta 
da Diretoria sobre a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/16. A Companhia apurou 
lucro líquido acumulado no exercício social encerrado em 31/12/16 no valor de R$3.020.073,00, sendo que desta quantia foi destacado a 
reserva legal no valor de R$151.004,00, perfazendo assim, o valor de dividendos de R$2.869.069,00, destinados à distribuição no forma 
de dividendos aos acionistas, dos quais já foram distribuídos antecipadamente no ano de 2016 na forma de dividendos o respectivo valor 
total de R$2.226.461,00, conforme assembleias gerais extraordinárias realizadas em 04/03/2016, 01/06/2016, 06/09/2016, 02/12/2016 e o 
remanescente de R$642.608,00 foram distribuídos na forma de dividendos em assembleia geral extraordinária realizada em 01/03/2017. 
6.2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre a destinação de resultados do exercício social encerrado em 31/12/17: (i) Alexandre Ferreira de Abreu 
Pereira, RG nº 23.194.919-4 SSP/SP, CPF/MF nº 259.912.388-71, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) 
André Ferreira de Abreu Pereira, RG nº. 26.369.271-1 SSP-SP, CPF/MF n° 283.724.328-05, para o cargo de membro do Conselho de 
Administração; (iii) Alex Boulos Maria, RG nº 13.865.135- SSP/SP, CPF/MF nº 077.934.398/05, para o cargo de membro de Conselho 
de Administração. 2.1. Os conselheiros declaram ainda que não estão impedidos, por lei especial de exercerem administração da 
sociedade. Nada mais. São Paulo, 06/04/17. Jucesp nº 217.614/17-6 em 15/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 09.397.311/0001-00 - NIRE nº. 35.300.362.314

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06/03/17
Aos 06/03/17, às 10hs, na sede. Convocação e Presença. Totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - 
Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, a proposta da Diretoria sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e 
a proposta da Diretoria de destinação do resultado relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016, a serem submetidos para aprovação da Assembleia Geral da Companhia. 1.1. Autorizar, desde já, a Diretoria 
da Companhia a praticar todos os atos necessários com vistas a efetuar as devidas publicações das demonstrações 
financeiras, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes ora aprovados. 5.2. Aprovar a 
convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar acerca das matérias expostas na ordem do 
dia da presente Reunião, bem como reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. Nada mais. 
São Paulo, 06/03/17. Jucesp nº 220.804/17-5 em 15/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF nº. 09.397.311/0001-00 - NIRE 35.300.362.314
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06/04/17

Aos 06/04/17, às 12hs, na sede. Convocação e Presença. Totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; André 
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar a reeleição para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato 
até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre 
a destinação de resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, dos seguintes indivíduos: (i) Arthur José de 
Abreu Pereira, RG nº 3.332.000-7 SSP-SP, CPF/MF nº 203.898.928-15; (ii) Dario de Abreu Pereira Neto, RG nº 9.813.793 SSP-
SP, CPF/MF nº 114.774.128-08; e (iii) Álvaro José Resende Assumpção, RG nº MG-224.921, CPF/MF sob nº 620.074.088/72. 
1.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro 
próprio da Companhia, declarando não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de 
condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
Nada mais. São Paulo, 06/04/17. Jucesp nº 220.858/17-2 em 15/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: IGOR TROVATTO CRAVALHAES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor de bar e restaurante, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 
21/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ercilio 
Jorge Carvalhaes da Silva e de Rosângela Trovatto. A pretendente: TRACY ARANYOS, 
estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida em Nogent S/Marne, França, no dia 
22/05/1995, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Joseph Joé Aranyos e 
de Maria Cristina de Oliveira Aranyos. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no cartório 
de residência da contraente

O pretendente: MARCIO DE MADES ALVES, estado civil divorciado, profi ssão confeiteiro, 
nascido em Poções - BA, no dia 16/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manuel Martins Alves e de Cleonice de Mades Alves. A pretendente: 
RENATA MACIEL NUNES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Aclimação - SP, no dia 18/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José João Nunes e de Josefa Alice Maciel.

O pretendente: GILBERTO ELIAS VERISSIMO COELHO, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de plantão, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
27/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Coelho 
e de Sandra Verissimo. A pretendente: NAIARA SILVA COELHO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de controladoria, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - 
SP, no dia 01/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ivanise Silva Coelho.

O pretendente: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA Ó, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/12/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucas de Souza Só e de Rosa Oliveira de 
Souza Só. A pretendente: IANCA CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Livramento de Nossa Senhora (Rio de Contas) - BA, no dia 10/04/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Télio Mineiro dos Santos 
e de Gilneide Maria Cruz Santos.

O pretendente: CLOVIS DA SILVA EMBOAVA, estado civil divorciado, profi ssão analista, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 14/03/1954, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Afonso Emboava e de Ivete da Silva. A pretendente: 
ANA MARIA DIORIO, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, 
Perdizes - SP, no dia 09/10/1953, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Orlando Diorio e de Marina Veglia Ungaretti Diorio.

O pretendente: JEFFERSON SANTOS RIGO, estado civil divorciado, profi ssão motoris-
ta, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 05/02/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Rigo e de Sueli Aparecida dos 
Santos Rigo. A pretendente: MARCELLE BALSAMO ABRAHÃO, estado civil divorciada, 
profi ssão pedagoga, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 26/05/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Abrahão e de 
Laura Balsamo Abrahão.

O pretendente: MANOEL APARECIDO VIEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/06/1981, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Aparecido Vieira e de Celia 
Regina Vieira. A pretendente: JAMILA AMELIA VIRGINIA ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 28/03/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Alves e de Frida 
Maria Clausing Alves.

O pretendente: SILAS GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 13/12/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Gabriel e de Gilda Ferreira de Moraes Gabriel. 
A pretendente: NATALIA MENDONÇA BISPO, estado civil solteira, profi ssão analista fi nan-
ceiro, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 06/06/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Bispo e de Olinda de Mendonça Bispo.

O pretendente: RICARDO YUKIO IDE, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 10/05/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Ide e de Anita Dias de Almeida Ide. 
A pretendente: LUCIANA SAYURI TAMAYOSE, estado civil solteira, profi ssão gerente 
de marketing, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 27/09/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Tamayose e de 
Angela Maria Herculano Tamayose.

O pretendente: DOUGLAS APARECIDO BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão 
desenhista/autônomo, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 01/03/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Barbosa e de Cleide 
de Oliveira Barbosa. A pretendente: LILIANE JULIETA EDUARDO REIS, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/03/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Reis e de Maria 
Auxiliadora Eduardo Reis.

O pretendente: HELMUT JOSÉ FERRAZ FLADT, divorciado, profi ssão engenheiro 
agronomo, nascido em São Paulo - SP, no dia dez de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e cinco (10/02/1965), residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de Rolf Bento Fladt e de Maria Aparecida Ferraz Fladt. A pretendente: TATIANA 
CORRÊA DA FONSECA, divorciada, profi ssão economista, nascida em São Paulo - 
SP, no dia oito de março de mil novecentos e setenta e sete (08/03/1977), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Luciano Roberto Corrêa da Fonseca e de 
Vera Lucia Corrêa da Fonseca.

O pretendente: KAYC BARTELOTTI NENES, solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (18/09/1986), residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de 
Francisco Carlos Nunes e de Sonia Regina Bartelotti Nunes. A pretendente: FABIANE 
CRISTINA DA CRUZ, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Lins - SP, no dia trinta 
de março de mil novecentos e setenta e oito (30/03/1978), residente e domiciliada em 
Penápolis - SP, fi lha de João Carlos da Cruz e de Edna Ladeia da Cruz. Obs.: Edital de 
proclamas oriundo de Penápolis - SP.

O pretendente: ELISEU FELIPPE COELHO DOS SANTOS, solteiro, profissão 
administrador, nascido em Porto Alegre - RS, no dia vinte e sete de abril de mil 
novecentos e oitenta e sete (27/04/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
filho de Eliseu Felippe dos Santos e de Sônia Mari Coelho Felippe dos Santos. 
A pretendente: NATASHA BAUAB BETENCOURT AFONSO, solteira, profissão 
diretora executiva, nascida em São Paulo - SP, no dia dezoito de novembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (18/11/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
filha de Décio Pio de Betencourt Afonso e de Cristiane Bauab Betencourt Afonso.

O pretendente: MARCELO MARTINS COELHO SILVA, divorciado, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia dezoito de agosto de mil novecentos 
e oitenta (18/08/1980), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, 
fi lho de Sidnei Antonio da Silva e de Maria Antonieta Martins Coelho da Silva. A 
pretendente: ANDREA KUMRUIAN, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta (17/05/1980), 
residente e domiciliada no Paraíso, São Paulo - SP, fi lha de Paren Kumruian e de 
Yepraxie Kumruian.

O pretendente: RUBENS LUIZ GAYOSO COELHO, solteiro, profi ssão biólogo, 
nascido em Piracicaba - SP, no dia dezenove de setembro de mil novecentos e 
oitenta e três (19/09/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de João 
Batista Osoris Coelho e de Regina Aparecida Gayoso Coelho. A pretendente: 
VIVIAN MARIA RIBEIRO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Capão Bonito 
- SP, no dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (02/12/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Adão Paulino Ribeiro e de Magda 
Maria Fransozo Ribeiro.

O pretendente: LUIZ FELIPE DALCENO, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
Campinas - SP, no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e oito (18/07/1988), 
residente e domiciliado em Campinas - SP, fi lho de Amadeu Dalceno Junior e de Maria 
Cecilia Cantafi o Dalceno. A pretendente: ALINE PEREIRA DE CASTRO, solteira, 
profi ssão economista, nascida em Itapira - SP, no dia vinte e oito de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (28/02/1987), residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Adaile de Castro Filho e de Elizabeth Pereira de 
Castro.

O pretendente: RODRIGO NEBÓ ROSSI, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(27/11/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Mauricio Tesheiner 
Rossi e de Frances Nebó Rossi. A pretendente: MARIANA MAGRI JUNQUEIRA, 
solteira, profi ssão economista, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia onze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete (11/08/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, fi lha de Francisco Roberto de Rezende Junqueira e de Adriana 
Carneiro Magri Junqueira.

O pretendente: MATHEUS ANDRÉ MAZZI, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Araraquara - SP, no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (23/08/1988), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de 
Sidney Antonio Mazzi e de Maria Albertina Garcia Mazzi. A pretendente: LARISSA 
FAQUETTI RIBEIRO, solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no 
dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (12/01/1989), residente e 
domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de José Elisio Ribeiro e de Mara 
Silvia Faquetti Ribeiro.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ JUNQUEIRA FRANCO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia cinco de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (05/02/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Luiz Candido Junqueira Franco e de Marcia Fioravanti Junqueira 
Franco. A pretendente: JÚLIA FERES JUNQUEIRA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Orlândia - SP, no dia quartoze de maio de mil novecentos e noventa 
(14/05/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Oswaldo Ribeiro 
Junqueira Neto e de Valéria Feres Junqueira.

O pretendente: DANIEL SALVADOR MORANTE, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia onze de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (11/01/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Antonio 
Salvador Morante e de Nair dos Santos Salvador Morante. A pretendente: PÂMELA 
MAGALHÃES DA SILVA, solteira, profi ssão relações internacionais, nascida em Volta 
Redonda - RJ, no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (09/08/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Isaias Inacio da Silva Filho e de Norma 
Sueli de Magalhães Silva.

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: RODRIGO MATIAS ASSOLA, solteiro, profi ssão designer, nascido em São 
Paulo - SP, no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (18/12/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Luiz Carlos Assola e de Vera Lucia 
Matias Assola. A pretendente: LARISSA MOTTA NUNES LIGER, solteira, profi ssão 
promotora de justiça, nascida em São Paulo - SP, no dia dezessete de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um (17/02/1981), residente e domiciliada no Jardim Colombo, São 
Paulo - SP, fi lha de Ivar Liger e de Sandra Márcia Motta Nunes Liger. Obs.: Tendo sido 
enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: BRUNO FELIPE FERREIRA DA SILVA, solteiro, profi ssão analista de 
planejamento e controle, nascido em Presidente Epitácio - SP, no dia dezessete de 
abril de mil novecentos e oitenta e nove (17/04/1989), residente e domiciliado na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Onesimo Ferreira da Silva e de Ana Parecida 
Ferreira da Silva. A pretendente: LUCIENE PEREIRA SILVERIO, solteira, profi ssão 
gerente fi nanceiro, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia treze de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (13/06/1981), residente e domiciliada na Vila Dom Pedro I, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Vaitkevicius Silverio e de Eliuda Pereira Silverio. Obs.: 
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: PAULO RIBEIRO DO VALLE COMINI, divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia dez de março de mil novecentos e 
sessenta (10/03/1960), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Paolo Giuseppe 
Comini e de Lavinia Ribeiro do Valle Comini. A pretendente: CRISTIANA SALDANHA DA 
GAMA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia oito de fevereiro de 
mil novecentos e sessenta e cinco (08/02/1965), residente e domiciliada no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Antonio Saldanha da Gama e de Maria Amelia Saldanha Gama.

O pretendente: FELIPE ALT DE PAIVA BARROSO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Niteroi - RJ, no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (19/11/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Reinaldo de Paiva 
Barroso e de Uilse Alt Pinto Barroso. A pretendente: MARCELLA TORRES MOREIRA, 
solteira, profi ssão jornalista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia três de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (03/07/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Marcello Garrido Moreira e de Livia Maria Torres Garrido Moreira.

O pretendente: ANDRÉ DE MELO FERREIRA, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em Taubaté - SP, no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e três (11/05/1983), 
residente e domiciliado no Parque Rebouças, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz 
Rodrigues Ferreira e de Elizabeth de Barros Melo Ferreira. A pretendente: FABRINA 
SAVAZZI MOLINARI, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, 
no dia oito de julho de mil novecentos e setenta e nove (08/07/1979), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, fi lha de André Molinari e de Celia Rita Savazzi Molinari.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALEX BRUNO GONÇALVES, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em Conselheiro Lafaiete - MG, no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (27/12/1988), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo 
- SP, fi lho de José Maria Gonçalves e de Aparecida Pereira Gonçalves. A convivente: 
JULIANE PAGAMICE DE SANT’ANNA, solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa (06/09/1990), residente 
e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Nogueira de 
Sant’Anna Neto e de Elaine Cristina Pagamice Sant’Anna. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro.

O convivente: LEONARDO ROSARIO LAZERA, solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Belém - PA, no dia seis de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (06/01/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Pedro José Corrêa Lazera e de Ester 
de Fatima Rosario Lazera. A convivente: DANIELA MIRANDA TERNES, solteira, 
profi ssão designer de interiores, nascida em Belém - PA, no dia quartoze de janeiro 
de mil novecentos e setenta e quatro (14/01/1974), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Daniel Vieira Ternes e de Terezinha Miranda Ternes. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, números 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro.

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

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

 

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: RODOLFO RODRIGUES RESENDE VELUDO, profi ssão: publicitário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 09/08/1984, 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Resende 
Veludo e de Ester Rodrigues Veludo. A pretendente: KAREN FRIEDMANN ROZENBAUM, 
profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/03/1985, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de William 
Ismael Rozenbaum Trosman e de Adriana Friedmann Garkov.

O pretendente: RODRIGO KOK DE CARVALHO GERIBELLO, profi ssão: administra-
dor de empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/03/1978, residente e domiciliado na Vila Beatriz, São Paulo - SP, fi lho de Marcos de 
Carvalho Geribello e de Edith Kok de Carvalho Geribello. A pretendente: MARI DEL MAR 
TURATO, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-
nascimento: 08/01/1981, residente e domiciliada na Vila Beatriz, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos João Turato e de Maria Del Mar Gonzalez Franco Turato.

Em 22 de maio é 

celebrado o Dia 

Internacional da 

Biodiversidade, data 

proclamada pela 

ONU com a fi nalidade 

de conscientizar 

a sociedade a 

respeito do valor e a 

representatividade que o 

tema tem para o mundo

No Brasil, o período é 
uma oportunidade para 
debater as formas de 

utilização dos nossos recur-
sos naturais, reduzir os danos 
ambientais e sociais, uma vez 
que, em diversas regiões temos 
comunidades que dependem 
dos ingredientes oriundos da 
biodiversidade para garantir 
uma fonte de renda extra. 

Ao traçarmos um paralelo 
entre o tema e a indústria ali-
mentícia, encontramos bons 
exemplos, como as manteigas e 
óleos obtidos a partir de frutos 
e sementes da biodiversidade 
brasileira, entre eles o cupuaçu 
e a castanha-do-Brasil. A pro-
posta é que esses ingredientes 
sejam acrescentados a receitas 
tradicionais do dia a dia, como 
pães, bolos, cookies, molhos e 
maioneses, para fortifi car nutri-
cionalmente o alimento, além de 
proporcionar sabores exclusivos.

Ou seja, além desses pro-
dutos serem obtidos de forma 

sustentável, eles são benéfi cos 
para a saúde por serem natu-
rais. Aliás, podemos observar 
que cada vez mais cresce o 
número de consumidores 
conscientes, preocupados não 
apenas com o paladar, mas, 
também, com a saudabilidade 
e a procedência dos alimentos. 

Uma prova disso está no 
crescimento do mercado de 
produtos orgânicos e naturais. 
A expectativa para o ano 2017 
é de expansão entre 20% a e 
30%, de acordo com o Organics 
Brasil - programa de promoção 
internacional dos produtores 
orgânicos sustentáveis, fomen-
tado pela Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil).

Esse cenário nos mostra 
que a indústria alimentícia 
deve estar atenta às novas 
preocupações de consumo. 
Com o mercado cada vez mais 
exigente, é necessário desen-
volver trabalhos inovadores, 
realizar pesquisas constan-
temente para proporcionar 
alimentos 100% naturais e 
com um paladar atraente. Afi -
nal, o futuro da sobrevivência 
humana depende de práticas 
mais sustentáveis em todos os 
setores da economia.

(*) - É gerente comercial da Unidade 
de Negócio Concepta Ingredients, 

do Grupo Sabará, especializada no 
desenvolvimento de soluções com 

foco nas indústrias de alimentos, 
bebidas, nutrição animal e 

farmacêutica veterinária.

Como a indústria 
pode se benefi ciar da 

biodiversidade brasileira  
Lilia Kawazoe (*)
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Battaglia disse que as 
declarações de Trump 
“machucaram muito”. 

Na ocasião, o magnata chamou 
os imigrantes mexicanos de 
“delinquentes”, “trafi cantes” e 
“estupradores”, além de anun-
ciar a construção de um muro 
na fronteira .

A expectativa é a de que 
o papel higiênico comece a 
ser vendido ainda neste ano. 
O mexicano contou que 30% 
do lucro das vendas serão 
destinados a programas de 
apoio a pessoas deportadas 
durante o mandato de Trump. 
O produto foi criado com 
base na brecha do Instituto 
de Propriedade Industrial do 
México, que concedeu para 
a “Trump Organization”, em-
presa do mandatário, o direito 
de exportar sua marca para 
diversos setores do país, como 

Empresário mexicano cria 
papel higiênico ‘Trump’

A ideia é do advogado Antonio Battaglia, que está prestes a lançar o papel higiênico no mercado. O 
slogan do produto tem frases sugestivas, como “suavidade sem fronteiras” e “este é o muro que vamos 
pagar”, que insinuam à política migratória de Trump

advogado afi rmou ainda que 
investiu 400 mil pesos mexi-
canos (cerca de R$ 70 mil) 
para produzir uma quantidade 
de papel higiênico sufi ciente 
para encher dois caminhões de 
carga, e espera que a demanda 
seja grande para que possa 
aumentar a produção.

A embalagem do papel hi-
giênico retrata a caricatura 
de um homem com o polegar 
erguido, em sinal de aprova-
ção. Não é a imagem exata de 
Donald Trump, mas o cabelo 
loiro remete claramente ao 
presidente norte-americano. 
Battaglia disse que respeita as 
leis mexicanas que protegem 
as marcas registradas, mas que 
não existe vínculo direto entre 
a imagem do magnata e seu 
produto. A Trump Organization 
não comentou o caso. (ANSA/
COM ANSA).

o da construção, do turismo, 
da hotelaria, de imóveis e de 
serviços fi nanceiros. 

No entanto, a companhia não 
se preocupou em registrar a 

marca para o setor de higiene, 
o que permitiu que a solicitação 
de Battaglia fosse aprovada 
em outubro de 2015, segundo 
os arquivos do instituto. O 
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É no cérebro que se encontra a base do amor 
e da fi delidade entre os casais. De acordo com 
um estudo conduzido pela Emory University, 
nos Estados Unidos, uma ligação nervosa é 
a grande responsável por reforçar a comuni-
cação entre as áreas internas do cérebro que 
cuidam da gratifi cação e do prazer e, quanto 
mais ela realiza este papel, mais ela estimula 
a formação de uma relação de amor estável 
e duradouro entre o casal. 

Segundo a pesquisadora Elizabeth Amadei, 
uma das líderes do estudo, “como humanos, 
nós sabemos os sentimentos que temos 
quando vemos imagens dos nossos parceiros 
românticos, mas, até agora, nós não sabíamos 

como o sistema de gratifi cação do cérebro 
funciona para nos guiar até esses sentimen-
tos”. Para a realização dessa pesquisa, que 
foi publicada na revista científi ca “Nature” 
na última quarta-feira (31), os estudiosos 
usaram como cobaias os arganazes do campo, 
pequenos roedores encontrados na América 
do Norte conhecido pelos cientistas como um 
dos melhores exemplos de amor monogâmico 
da biologia.

Os estudiosos, então, com ajuda de eletro-
dos, descobriram que áreas dos cérebros das 
fêmeas dos mamíferos se ativaram quando 
elas se acasalaram pela primeira vez com os 
machos e começaram a demonstrar sinais de 

que uma ligação duradoura havia sido criada 
com eles. Assim, essa parte da pesquisa mos-
trou que a formação dessa ligação amorosa 
entre os animais está diretamente ligada a 
duas áreas cerebrais: o córtex pré-frontal, 
que está ligado ao controle da gratifi cação, 
e ao núcleo accumbens, estrutura ligada à 
sensação de prazer. 

Além disso, também se descobriu que, 
quanto mais ativa for a comunicação entre 
as duas áreas, mais rapidamente a fêmea de-
senvolve uma relação amorosa com o macho 
e que o primeiro encontro sexual do casal 
reforça a conexão nervosa entre as áreas 
cerebrais (ANSA/COM ANSA).

Amor duradouro e fi delidade nascem no cérebro

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


