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“Todos vêem o 
que você parece 
ser, mas poucos  
sabem o que você 
realmente é”.
Nicolau Maquiavel (1469/1527)
Diplomata fl orentino

BOLSAS
O Ibovespa: +0,63% Pontos: 
62.014,03 Máxima de +1,05% 
: 62.272 pontos Mínima de 
-0,01% : 61.620 pontos Volume: 
8,88 bilhões Variação em 2017: 
2,97% Variação no mês: -1,11% 
Dow Jones: +0,68% Pontos: 
21.528,99 Nasdaq: +1,42% 
Pontos: 6.239,01 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2892 Venda: R$ 3,2897 
Variação: -0,06% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: -0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2969 Venda: R$ 
3,2975 Variação: +0,25% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2570 
Venda: R$ 3,4230 Variação: 
-0,2% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,08% 
ao ano. - Capital de giro, 14,43% ao 
ano. - Hot money, 1,50% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.246,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,78% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,200 
Variação: -2,09%.

Cotação: R$ 3,2995 Variação: 
-0,17% - Euro (17h30)  Compra: 
US$ 1,1149   Venda: US$ 1,115   
Variação: -0,31% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6650 Venda: R$ 
3,6670 Variação: -0,49% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7000 Ven-
da: R$ 3,8170 Variação: -0,34%.

turo: +0,39% Pontos: 62.940 
Máxima (pontos): 63.185 Míni-
ma (pontos): 62.505. Global 40 
Cotação: 902,126 centavos de 
dólar Variação: +1,26%.

O presidente Temer 
divulgou ontem (19) 
um vídeo nas redes 

sociais destacando medidas 
do seu governo até agora 
e afi rmando que as políti-
cas postas em prática têm 
combatido a corrupção e 
o enriquecimento ilícito. 
“Acabamos com os favores 
que privilegiavam apenas 
algumas poucas empresas. 
Cortamos as práticas que 
permitiam a criminosos 
crescer à sombra dos ilícitos 
e do dinheiro público jorra-
do sem limite e com juros 
camaradas. E muita gente 
não gostou disso”.

Temer afirma também, 
sem citar nomes, que esses 
criminosos “apontam o dedo 
para outros tentando fugir da 

     

Em vídeo nas redes sociais, 
Temer diz que “criminosos 
não sairão impunes”

punição”, mas serão respon-
sabilizados. “Já está claro o 
roteiro que criaram para jus-
tifi car seus crimes: apontam 
o dedo para outros tentando 
fugir da punição. Aviso aos 
criminosos que não sairão im-
punes. Pagarão o que devem e 
serão responsabilizados pelos 
seus ilícitos”. A fala de Temer 
ocorre dias após a publicação 
de uma entrevista do empre-
sário Joesley Batista pela 
revista Época. Na reportagem, 
Joesley disse que sempre que 
se encontrava com Temer, era 
para que este “pedisse alguma 
coisa ou alguma informação”. 

Temer afi rmou ainda que 
não fará retaliações. “Não 
pratico retaliações. Por tra-
dição e formação, acredito na 
Justiça. Sempre respeitei a 

independência dos Poderes. É 
assim que continuarei agindo. 
O Brasil está mais forte,  na 
economia e na gestão. E está 
mais forte porque tivemos a 
coragem de propor reformas 
necessárias e nunca alcan-
çadas”. Lembrou de algumas 
medidas de sua gestão. “Trou-
xemos a infl ação para abaixo 
do centro da meta depois de 
muitos anos de tolerância com 
a carestia. Os juros caíram. 
[…] Atraímos empresas in-
ternacionais renomadas para 
gerir nossos aeroportos, em 
condições justas, realistas e 
que preservaram o interes-
se nacional. Efetivamente, 
estamos colocando o Brasil 
nos trilhos”.

O presidente inicia o vídeo 
falando da viagem que faz 

Temer afi rmou que as políticas postas em prática têm combatido a corrupção

e o enriquecimento ilícito.

à Rússia. “Buscarei investi-
mentos nas áreas de petróleo 
e gás, farei avançar negócios 
na agricultura, buscarei trazer 
novas tecnologias em setores 
estratégicos e ampliar nossos 
contatos com o mercado eu-
ropeu, onde existem grandes 

oportunidades para vários 
setores produtivos de nosso 
país”. Encerra sua fala citan-
do as reformas trabalhista e 
previdenciária, que considera 
vital para recuperação econô-
mica do país e tramitam no 
Congresso. “Estamos moder-

nizando o país. Muito ainda 
está por ser feito. Vamos 
agir. Vamos resistir. Vamos 
trabalhar. [...] A hora é essa. 
É agora. É hora de continuar 
a reconstruir o país e, por 
isso, não podemos parar um 
segundo” (ABr).

O chanceler Aloysio Nunes e o presidente da China, Xi Jinping, 

no Palácio do Povo, em Pequim.

O ministro das Relações Exte-
riores, Aloysio Nunes, defendeu 
ontem (19), em Pequim, um 
aprofundamento da cooperação 
econômica entre os países que 
compõem o Brics (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul). Ele 
participou da reunião prepara-
tória dos chanceleres do grupo 
das economias emergentes para 
a próxima cúpula do Brics, que 
ocorrerá em setembro na cidade 
chinesa de Xiamen.

“Eu me refi ro a eliminarmos 
obstáculos que existem ainda ao 
livre comércio entre os nossos 
países, criarmos modalidades 
práticas de facilitação do co-
mércio entre nós, e também, no 
que se refere a investimentos, 

Abono salarial
Os trabalhadores com direito ao 

abono salarial do PIS e o do Pasep, 
referente a 2015, têm até o próximo 
dia 30 para ir a uma agência bancá-
ria sacar o benefício. O valor varia 
de R$ 78 a R$ 937, dependendo do 
tempo em que a pessoa trabalhou. 
Até o dia 31 de maio, 1,83 milhão 
de trabalhadores ainda não tinham 
sacado o abono, cerca de 7,56% 
do total de pessoas com direito ao 
benefício. O valor disponível para 
saque é de R$ 1,28 bilhão.

Produção média de petróleo em campos nacionais em maio foi 

de 2,18 milhões de barris/dia.

A produção média de petró-
leo em campos nacionais em 
maio deste ano pela Petrobras 
fi cou em 2,18 milhões de barris 
por dia, volume 3,9% maior do 
que o registrado em abril. O 
crescimento pode ser explica-
do, entre outros motivos, pelo 
início da produção da platafor-
ma P-66 no sul do campo de 
Lula, na Bacia de Santos.

Também contribuíram para o 
crescimento no mês o retorno à 
produção de duas plataformas 
que estavam em manutenção: 
P-37 (campo de Marlim na Bacia 
de Campos) e FPSO Cidade de 

Angra dos Reis (campo de Lula). 
Considerando-se a produção 

de petróleo e gás no Brasil e no 
exterior, a produção total da 
empresa chegou a 2,8 milhões 
de barris de óleo equivalente 
(medida que junta barris de 
petróleo com volume de gás), 
sendo 2,68 milhões no Brasil e 
120 mil no exterior.

A produção de óleo e gás na 
camada pré-sal atingiu 1,57 mi-
lhão de barris de óleo equivalen-
te, um aumento de 5,1% acima 
do realizado no mês anterior e 
37% superior ao resultado de 
maio de 2016 (ABr).

Temer vetou MPs que autorizavam redução das áreas de 

preservação ambiental da Amazônia.

O presidente Michel Temer 
vetou ontem (19), integral-
mente, a MP 756 que altera os 
limites da Floresta Nacional 
(Flona) do Jamanxim, no Pará, 
desmembrando parte de sua 
área para a criação da Área 
de Proteção Ambiental (APA) 
do Jamanxim. O presidente 
também sancionou com vetos 
parciais a MP 758. Em men-
sagem ao presidente do Con-
gresso, Eunício Oliveira, Temer 
registrou que o veto deve-se à 
“contrariedade do interesse pú-
blico e inconstitucionalidade” 
das medidas provisórias.

A MP 756 foi enviada ao 
Congresso Nacional pelo Exe-
cutivo e o texto foi modifi cado 
pelos parlamentares elevando 
a área da Flona Jamanxin 
transformada em APA, em 
relação ao texto inicial. Apesar 
de também ser uma unidade 
de conservação, a APA tem 

Regras para concessões 
e privatizações

A definição de regras para 
concessões e privatizações está 
avançando, informou ontem (19) 
o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles. Por meio da rede social 
Twitter, ele informou que as novas 
regras favorecerão o investimento 
privado em infraestrutura. “Está 
avançando a defi nição de regras 
para concessões e privatizações. 
Há excelentes oportunidades 
de investimento em energia, 
petróleo, rodovias e ferrovias, 
com regras mais claras para in-
vestidores”, escreveu o ministro.

De acordo com Meirelles, ainda 
este ano os leilões para a explora-
ção de petróleo serão retomados, 
com regras previsíveis. “Governo 
prevê leilões de exploração 
de petróleo para 2017, 2018 e 
2019. Haverá previsibilidade 
para os investidores”, destacou. 
Segundo o ministro, o BNDES 
continuará a fi nanciar os princi-
pais projetos de infraestrutura. 
“É essencial atrair capital privado 
para aumentar investimentos 
em infraestrutura. BNDES con-
tinuará com papel relevante no 
fi nanciamento”, concluiu (ABr).

Rodrigo Maia assume 
presidência 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, assu-
miu ontem (19), interinamente, 
a presidência da República com a 
viagem iniciada pelo presidente 
Michel Temer à Rússia e a No-
ruega. Temer embarcou ontem 
à tarde e fi cará fora do país até 
a próxima sexta-feira (23). Nos 
dias 20 e 21 Temer tem compro-
missos na Rússia e nos dias 22 e 
23 cumpre agenda na Noruega.

Na Rússia, além do encontro 
com o presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin, Temer manterá reu-
niões com o primeiro-ministro 
Dmitry Medvedev e participará 
de reunião com investidores 
russos. Em Moscou, está prevista 
também a assinatura de instru-
mentos bilaterais em temas como 
promoção de comércio e inves-
timentos, intercâmbio cultural e 
consultas políticas.

Em Oslo, capital da Noruega, 
Temer vai se encontrar com o 
Rei Harald V e com a primeira-
-ministra Erna Solberg, além 
de se reunir com investidores 
noruegueses (ABr).

Prefeito de São Paulo,

João Doria.

Rio - O prefeito João Doria 
disse, ontem (19), no Rio, que 
o limite do apoio de seu partido 
ao presidente Temer é “a culpa-
bilidade”, e que este não deve 
ser “irrevogável” nem “intermi-
nável”. O tucano participou de 
um encontro com empresários 
no Hotel Copacabana Palace. 
“Se houver uma situação que o 
implique numa culpa fl agrante, 
evidentemente que o PSDB 
deve reavaliar esse apoio. Mas 
enquanto isso não pode precipi-
tar um juízo, e jogar para o alto 
uma circunstância em que você 
tem que defender o Brasil e, so-
bretudo, os brasileiros”, afi rmou.

Ele declarou que o interesse 
nacional deve estar acima do 
partidário. “Você não pode 
ter uma atitude apenas par-
tidária, ainda que com toda 
a legitimidade. Você tem que 
ter o pensamento no Brasil. É 
o que eu defendo”. O prefeito 
ressalvou: “Mas não é um aval 
interminável, um cheque para 
ser descontado a qualquer 
hora. Diariamente há se fazer 
uma revisão. Enquanto me-
recer a estabilidade governa-
mental, o PSDB deve oferecer 
essa garantia. Não se trata de 
fazer um jogo para defender 
a estabilidade partidária e a 

Nicolas Asfouri/Ag.Lusa
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Vetadas MPs que poderiam reduzir 
áreas de preservação ambiental

redução de emissões nas quais 
o combate ao desmatamento 
e a valorização da fl oresta em 
pé têm importância central”, 
registrou a nota. 

Temer também vetou par-
cialmente a MP 758 que altera 
os limites do Parque Nacional 
do Jamanxim e cria a Área de 
Proteção Ambiental Rio Branco 
para dar passagem à Estrada 
de Ferro (EF)170, também 
chamada de Ferrogrão, em 
fase de construção e próxima à 
BR-163, no Pará. Temer vetou 
mudança feita pela Câmara que 
aumentou em 100 mil hectares 
a transformação em APA no 
Parque Nacional do Jamanxim, 
que não estava na proposta 
original. Ao informar os vetos 
no Twitter, o presidente Temer 
marcou a Ong WWF Brasil e 
a top model brasileira Gisele 
Bundchen que pediram o veto 
da medida (ABr).

critérios de uso mais fl exí-
veis, o que poderia ampliar o 
desmatamento na região. Em 
abril, o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) divulgou 
uma nota em que manifestou 
posição contrária à aprovação 
do projeto com as modifi cações 
do Congresso e informou que 

recomendaria ao presidente 
Temer que vetasse o projeto. 

“O texto representa também 
um retrocesso nos esforços do 
governo brasileiro para cum-
prir com os compromissos que 
assumiu sob o Acordo de Paris 
para combater o aquecimento 
global, por meio de metas de 

Produção de petróleo da 
Petrobras cresce 3,9%

Aloysio defende maior cooperação 
econômica entre os Brics

caminharmos para regras que 
favoreçam os investimentos 
intra-Brics, de modo a termos 
uma maior integração produtiva 
dos nossos países”, disse.

Em comunicado conjunto, os 
chanceleres condenaram os ata-
ques terroristas. Reafi rmaram a 
necessidade de a comunidade 
internacional estabelecer uma 
coalizão abrangente de contra-
terrorismo e de apoio ao papel 
central da ONU no combate ao 
terrorismo. 

O chanceler chinês Wang Yi 
ressaltou que o grupo tem “vi-
talidade” e “grande potencial” 
para o desenvolvimento de longo 
prazo dos mercados emergentes 
(ABr). 

Apoio de tucanos a Temer não 
deve ser ‘irrevogável’

biografi a partidária, e sim pela 
biografi a do País”.

Sobre as eleições presiden-
ciais de 2018, repetiu o discurso 
que vem fazendo de que não se 
deve antecipar nomes. “Não 
me apresento como candidato. 
Ser um bom prefeito é uma boa 
contribuição para a democra-
cia brasileira”. Doria voltou a 
criticar o ex-presidente Lula. 
“É o maior sem-vergonha do 
País”, afi rmou. “Ele vem querer 
dar aula de moralidade... Só 
se for de imoralidade. É um 
cara de pau, deu entrevista 
dizendo que o Brasil precisa 
do PT. Treze anos de PT quase 
transformaram essa geração 
de jovens em frustrados, de-
sesperançosos. Os jovens não 
querem o País nas mãos de 
populistas outra vez”, declarou 
Doria (AE)
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OPINIÃO
O profi ssional do futuro

Encontramo-nos na 

segunda metade da 

segunda década do 

segundo milênio na 

história registrada. Isso 

equivale a uma enorme 

quantidade de segundos. 

E como o tempo voa! 

Mas também estamos 
experimentando mui-
tas novidades. A re-

volução digital mudou tudo. 
Como vivemos, nos comuni-
camos e interagimos com os 
nossos arredores e uns com 
os outros. Como nos diverti-
mos, como pensamos, como 
aprendemos e, acima de tudo, 
como trabalhamos. Mudan-
ças radicais, cujo tamanho e 
impacto provavelmente não 
foram testemunhados desde 
a Revolução Industrial.

Para as empresas e organi-
zações de todos os setores, 
este é um momento de opor-
tunidades sem precedentes, e 
como sabemos, quando experi-
mentamos a mudança, há uma 
necessidade explícita de novas 
aprendizagens. Para este fi m, 
os fornecedores de Aprendiza-
gem e Desenvolvimento forne-
cem tal aprendizado da melhor 
maneira possível - abraçando o 
poder e o valor da tecnologia. 
Além disso, esses fornecedo-
res sabem muito bem que a 
tecnologia traz mais do que 
apenas soluções e respostas a 
perguntas que as empresas já 
têm, mas também a problemas 
ainda não previstos. Tecnolo-
gia, claramente, é a resposta.

Mas quais questões estamos 
abordando? O que mudou? 
Bem, a fi m de compreender 
plenamente o poder da tec-
nologia na aprendizagem, 
precisamos estar conscientes 
de como funcionam os nossos 
processos cognitivos. Também 
devemos avaliar as diferenças 
que experimentamos durante 
esta revolução que pode nos 
ajudar a aprender e nos de-
senvolver.

Então, o que mudou na forma 
como trabalhamos?

Uma pesquisa recente re-
alizada por uma gigante de 
hardware, a Dell, revela que 
o local de trabalho em si está 
sendo redefi nido. À medida 
que dependemos cada vez mais 
de novas tecnologias, tornamo-
-nos mais transitórios e fl uidos 
em nossa abordagem de como 
trabalhamos e, principalmen-
te, para onde trabalhamos. O 
modo tradicional de trabalho 
baseado em mesa ainda existe, 
com 43% das pessoas gastando 
mais da metade do seu tempo 
de trabalho em sua mesa. 

O tamanho deste grupo, 
sem dúvidas, diminuirá nos 
próximos anos. Atualmente, 
pouco mais de metade desses 
funcionários baseados em 
desktops usam um PC de mesa 
e smartphone para seu traba-
lho. O local de trabalho ocupa 
agora menos espaço físico do 
que uma década atrás, como 
resultado da nossa crescente 
dependência da tecnologia e 
da remodelação da nossa vida 
profi ssional. 

19% dos trabalhadores gas-
tam mais da metade do seu 
tempo de trabalho longe de 
uma mesa, viajando para 
reuniões e estão confortáveis 
com o trabalho ‘on-the-go’ por 
meio de tablets, smartphones, 
laptops, dispositivos vestíveis 
(wearables) e dispositivos 

de realidade aumentada ou 
virtual. Isso mostra que o 
local de trabalho não é mais 
uma entidade estática, mas se 
tornou uma estrutura móvel, 
transitória e global que pre-
cisa reagir às mudanças que 
experimenta.

Praticamente, 1 em cada 5 
profi ssionais já trabalha fora do 
escritório por mais de metade 
do seu tempo de trabalho, 
viajando e participando de 
reuniões. Este grupo é cada 
vez mais dependente de dispo-
sitivos móveis e gadgets para 
trabalhar. Com grande parte 
do seu trabalho a ser realizado 
remotamente, a necessidade 
de que a tecnologia seja rápi-
da, responsiva e tenha melhor 
conectividade é evidente. 
Acesso é tudo para este grupo 
de profi ssionais. Um grupo que 
inevitavelmente será muito 
maior no futuro.

Trabalhadores remotos que 
trabalham 30h ou mais por 
semana fora dos edifícios da 
empresa ou do campus, são 
inteiramente dependentes de 
laptops / notebooks e outros 
dispositivos para realizar o 
seu trabalho. Muitas pessoas 
acreditam que trabalhar re-
motamente aumenta sua pro-
dutividade. Eles são capazes 
de gerir melhor o seu tempo 
sem distração e conseguem 
ajustar o seu trabalho em 
torno de outras demandas. 
Gerentes sênior são capazes 
de administrar e avaliar esta 
produtividade e comunicar 
quaisquer ideias ou desenvol-
vimentos, isso ajuda o traba-
lhador remoto a desenvolver 
suas habilidades.

Então, sabemos que o mundo 
do trabalho está mudando, e 
todos nós devemos nos pre-
parar para essas mudanças 
e mergulhar plenamente nos 
desenvolvimentos. Mas como 
isso afeta o treinamento? Como 
manter os funcionários total-
mente a bordo e atualizados 
com novas ideias e estruturas 
dentro da empresa ou organi-
zação? Como incentivamos o 
envolvimento e a motivação se 
os funcionários não estiverem 
todos em um só lugar central?

Plataformas de aprendi-
zagem digital, tais como as 
que utilizam smartphones, 
oferecem respostas para todas 
essas perguntas e muito mais. 
Ao confi ar em uma combinação 
de cinco fatores importantes, 
1 - funcionar na sua plenitude 
em um dispositivo móvel, 2 - a 
metodologia de Espaço e Re-
petição, 3 - o Microlearning, 
4 - a Gamifi cação e, 5 - os 
Relatórios Personalizados, o 
mobile learning se torna uma 
ferramenta poderosa e bem 
afi nada para Aprendizagem e 
Desenvolvimento. Com isso, o 
m-learning gera maior desem-
penho, melhor aproveitamento 
do tempo, economia nos custos 
e aumento da produtividade 
dos trabalhadores do futuro, 
estejam eles trabalhando em 
casa, na rua, em viagem ou até 
mesmo no escritório. 

O melhor amigo para o de-
senvolvimento profi ssional do 
trabalhador do futuro já é, no 
presente, o seu smartphone. 
E será cada vez mais. E se sua 
empresa ainda não acordou 
para isso, é melhor se apressar.

(*) - É CEO e Fundador do Qranio, 
plataforma mobile de aprendizagem 

que usa a gamifi cação para 
recompensar os usuários e estimulá-

los a se envolver com conteúdos 
educacionais em todos os momentos.

Samir Iásbeck (*)
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Famílias buscam abrigo no novo acampamento para deslocados 

do Acnur, no Iraque.

O número é o maior já re-
gistrado relatório Acnur 
Tendências Globais, e 

mostram que os dados supe-
ram os números registrados 
em 2015. Do total forçado a 
se deslocar, 10,3 milhões de 
pessoas são novas e cerca de 
dois terços (6,9 milhões) delas 
se deslocaram dentro de seus 
próprios países. 

As crianças representam a 
metade do número total dos 
refugiados de todo o mundo. 
Confl itos políticos, guerras e 
perseguições são as principais 
causas dos deslocamentos. 
Também aumentou o número 
de refugiados, alcançando a 
marca de 22,5 milhões de pes-
soas. Desse total, 17,2 milhões 
estão sob a responsabilidade do 
Acnur, e o restante é formado 
por refugiados palestinos. O 
conflito na Síria mantém o 
país como o local de origem do 
maior número de refugiados 

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse 
ontem (19) que vai manter os cortes de verbas às 
escolas de samba do Grupo Especial para o carnaval 
2018. Segundo o prefeito, ele não pode voltar atrás 
em relação a esses cortes porque a crise orçamentária 
não permite. Crivella participou da inauguração de 
um enorme grafi ti no muro de uma escola municipal, 
no centro da cidade. Segundo a Riotur, empresa de 
turismo municipal responsável pela organização do 
carnaval carioca, as escolas de samba receberão R$ 13 
milhões para o próximo carnaval. Segundo Crivella, o 

valor é inferior ao do ano passado, mas similar ao de 
anos anteriores. Em 2016, o prefeito Eduardo Paes 
dobrou o orçamento das escolas de samba para R$ 
24 milhões.

“Eu não posso voltar atrás. Eu sou premido pelas 
circunstâncias. O que estamos fazendo é voltar ao 
orçamento do carnaval de todos os anos anteriores ao 
ano passado. No ano passado teve um aumento num 
momento de euforia, mas que deu no que deu: ‘olha 
a crise hoje sobre a qual a cidade do Rio de Janeiro 
se debate’”, disse Crivella (ABr). 

Leiloado livro 
com autógrafo 
raro de Hitler 

Uma cópia rara e autografada 
do livro “Minha luta”, do ex-
-ditador nazista Adolf Hitler, 
foi vendida por 17 mil libras 
esterlinas em um leilão no 
Reino Unido. A edição do livro 
é de 1935 e traz a assinatura 
do alemão na primeira página. 
A identidade do comprador 
não foi revelada, mas o livro 
foi arrematado online direto 
do condado de Lancashire, na 
Inglaterra.

O exemplar é considerado 
raríssimo porque Hitler era 
conhecido por se negar a assi-
nar documentos. Desta forma, 
um livro com sua grafi a é algo 
praticamente impossível de se 
encontrar. De acordo com o 
responsável pelo leilão, James 
Thompson, a estimativa era que 
o leilão do objeto arrecadasse 
no máximo 2,5 mil libras. No 
entanto, ele fi cou surpreso ao 
receber um lance de 17 mil 
libras, já que acreditava que 
ninguém gostaria de “encostar 
em qualquer coisa nazista”.

O livro “Minha Luta” foi pu-
blicado inicialmente em 1925 
e narra a ideologia política 
de Hitler e seus planos para a 
Alemanha. Este exemplar foi 
recebido na década de 1930 
pelo antigo jornalista da “BBC” 
e do periódico “Oxford Mail”, 
Peter Cadogan. Na ocasião, a 
britânica Unity Mitford pediu 
para o nazista assinar o exem-
plar (ANSA).

A Agência Espacial Norte-
-Americana (Nasa) anunciou 
ontem (19) a descoberta de 
219 planetas fora do sistema 
solar, sendo que 10 podem 
ser habitáveis como a Terra 
e possuem água em estado 
líquido. A descoberta foi re-
alizada graças aos resultados 
mais recentes do telescópio 
espacial Kepler, que faz sua 
oitava missão. 

“Este catálogo, fruto de 
medições altamente preci-
sas, é a base para responder 
a uma das perguntas mais 
interessantes da astronomia: 
Quantos planetas há como 
a Terra em nossa galáxia?”, 
explica Susan Thompson, 
coordenadora do catálogo do 
Instituto Seti de Mountain 
View, na Califórnia. Segundo 
os dados, o número potencial 
de mundos alienígenas são 
um total de 4034, sendo que 
2335 são verifi cados como 
planetas, e mais de 30 podem 
ser habitáveis.

Além disso, os resultados 

Com o objetivo de esclarecer 
questões sobre o processo de 
votação, opções de voto e o 
resultado de uma eleição, o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
lançou em suas redes sociais 
a campanha Mitos Eleitorais. 
O primeiro tema abordado na 
fanpage, no Facebook e no 
perfi l do tribunal no Twitter 
será “Votar nulo anula uma 
eleição?”. A ideia da campanha 
é desmistifi car alguns temas e 
esclarecer o eleitor brasileiro. 
Para isso, foram criados nove 
vídeos de curta duração, ani-
mados, com infográfi cos para 
as redes sociais.

Os demais temas da campa-

nha são “Voto em branco vai 
para quem está ganhando?”, 
“Voto em branco é igual a 
voto nulo?”, “É eleito sempre 
o candidato que possui mais 
votos?”, “Quem não votou na 
última eleição não pode votar 
na próxima?”, “Depois da elei-
ção é possível saber em quem 
o eleitor votou?”, “Quem é 
convocado para ser mesário, 
será convocado sempre?”, 
“Ninguém pode ser preso no 
dia da eleição?” e “O eleitor 
pode votar usando a camiseta 
do seu partido?”. No Twitter do 
tribunal, o eleitor também pode 
participar de um jogo para tes-
tar seus conhecimentos (ABr). 

O comércio varejista no Esta-
do de São Paulo dá novas provas 
que o cenário econômico atual 
segue se recuperando e dando 
ânimo ao setor para contratar 
mais funcionários e esperar 
pelo aumento das vendas. Em 
abril, após quatro saldos men-
sais negativos consecutivos, o 
varejo paulista abriu 1,57 mil 
postos de trabalho, resultado 
de 66,83 mil admissões e 65,26 
mil desligamentos - o melhor 
resultado para o mês desde 
2012. Esse foi o primeiro saldo 
positivo desde novembro de 
2016, quando impulsionado 
pela contratação de temporá-
rios para o Natal, o setor gerou 
15.772 empregos. 

Com isso, o varejo paulista 
encerrou o mês de abril com 
2.054.084 trabalhadores for-
mais, queda de 0,9% na com-
paração com abril de 2016, e 
apesar de ainda ser negativa, 
essa taxa caiu pela décima vez 
seguida e de forma acelerada, 
já que, em junho de 2016, a 

taxa de retração do mercado 
de trabalho varejista paulista 
estava em 3,5%. No acumulado 
dos últimos 12 meses, foram 
extintos 18.687 empregos 
com carteira assinadas. Os 
dados compõem a Pesquisa 
de Emprego no Comércio 
Varejista, realizada mensal-
mente pela FecomercioSP com 
base nos dados do Ministério 
do Trabalho, e o impacto do 
seu resultado no estoque de 
trabalhadores, calculado com 
base na Rais.

 Entre as nove atividades 
pesquisadas, apenas farmácias 
e perfumarias (2,3%) e super-
mercados (1,6%) apresenta-
ram crescimento no número 
total de empregos em abril, 
na comparação com o mesmo 
mês de 2016. Por outro lado, 
os piores desempenhos foram 
registrados nos segmentos de 
concessionárias de veículos 
(-4,1%), materiais de constru-
ção (-3,6%) e lojas de móveis 
e decoração (-3,5%).
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Cerca de 65,6 milhões de pessoas 
foram forçadas a se deslocar em 2016
Considerado o maior levantamento sobre deslocamentos no mundo, o relatório do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) revela que, em 2016, cerca de 65,6 milhões de pessoas 
foram forçadas a se deslocar em todo o mundo

originários do Sudão do Sul”.
A Síria, o Iraque e “o ainda ex-

pressivo deslocamento dentro 
da Colômbia foram as situações 
de maior movimento interno”, 
acrescenta a organização. O re-
latório diz ainda que, em 2016, 
2,8 milhões de pessoas pediram 
formalmente refúgio em outros 
países. “O retorno de refugiados 
e deslocados internos para as 
suas casas, em conjunto com 
outras soluções como reas-
sentamento em outros países, 
signifi cou melhores condições 
de vidas para muitas pessoas 
no ano passado. 

Cerca de 37 países aceitaram 
189.300 para reassentamento. 
Cerca de meio milhão de refu-
giados tiveram a oportunidade 
de voltar para seus países, e 
aproximadamente 6,5 milhões 
de deslocados internos regres-
saram para suas regiões de 
origem”, afi rma a organização 
(ABr).

(5,5 milhões).
Segundo o Acnur, se não for 

levada em conta a situação 
de refugiados palestinos, os 
afegãos continuam sendo a 
segunda maior população de re-
fugiados (4,7 milhões) no mun-
do, seguidos pelos iraquianos 

(4,2 milhões). O Sudão do Sul 
também aparece em destaque 
nos números de 2016, onde “a 
desastrosa ruptura dos esforços 
de paz contribuiu para o êxo-
do de 739,9 mil pessoas entre 
julho e dezembro. No total, já 
são 1,87 milhão de refugiados 

Nasa descobre 10 novos planetas 
que podem abrigar vida

mostram que há dois tipos prin-
cipais de planetas: os grandes 
como a Terra e os menores 
como Netuno. “Nós gostamos 
de pensar que este estudo 
de classifi cação planetária é 
igual aqueles dos biólogos que 
identificam novas espécies 
animais”, disse o pesquisador 
da Universidaden do Havaí em 
Manoa, Benjamin Fulton. “En-
contrar dois grupos distintos 
de planetas é como descobrir 

que os mamíferos e lagartos 
formam dois ramos separados 
da árvore evolutiva”, acres-
centou Fulton.

A descoberta destes dois 
tipos de planetas é importante 
na busca por vida, porque 
indica que cerca de metade 
dos planetas conhecidos na 
galáxia não têm nenhuma 
superfície, tornando-se um 
ambiente sem chances de 
habitar vida (ANSA).

TSE lança campanha para 
acabar com mitos eleitorais

Crivella vai manter cortes para escolas de samba

Varejo no Estado voltou a 
criar empregos em abril
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Entenda a utilização de crédito 
acumulado do ICMS 

É preciso ter um bom 

especialista para 

analisar cada caso e 

saber fazer valer os seus 

direitos

O ICMS é o imposto mais 
oneroso na composi-
ção da carga tributária 

brasileira, e diversas empresas 
ainda contam com crédito acu-
mulado deste imposto junto à 
Fazenda Estadual. O sucessivo 
acúmulo de saldo credor acu-
mulado de ICMS constitui um 
dos mais graves problemas 
tributários das companhias 
atualmente. Isto porque, en-
quanto não tiver liquidez, este 
imposto a recuperar gera um 
lucro fictício nas organizações 
com consequente desembolso 
antecipado de Imposto de 
Renda e Contribuição Social.

No Estado de São Paulo, é 
possível - após a homologação 
e a auditoria deste crédito 
acumulado pela Secretaria da 
Fazenda Estadual - recuperar 
este imposto, sob forma de 
pagamento a fornecedores, 
aquisição de ativo imobilizado, 
ou ainda transferência a ter-
ceiros ou quitação de débitos 
próprios. Saldo credor nem 
sempre significa crédito acu-
mulado. É aquele decorrente 
da confrontação mensal entre 
débitos e créditos, devendo a 
diferença - se devedora - ser 
recolhida aos cofres públicos 
ou então ser credora, ser trans-
portada para o mês ou período 
de apuração seguinte. Crédito 
acumulado é o sucessivo acú-
mulo mensal de saldo credor.

Assim, como visto, o crédito 
acumulado passível de homolo-
gação deve ser decorrente das 
hipóteses previstas no Artigo 
71 do Regulamento do ICMS 
de São Paulo. Dentre as quais, 
destacamos: i) Base de cálculo 
reduzida - ii) Alíquota reduzida 
- iii) Diferimento - iv) Isenção 
com direito ao não estorno - v) 
Exportação - vi) Substituição 
tributária.

Após a verificação e a ho-
mologação do saldo credor 
pela Secretaria da Fazenda, 
através da sistemática que 
for mais conveniente para a 
organização, o valor de crédito 
acumulado aprovado passa 
a constar na conta-corrente 
fiscal da empresa, mantida e 
aberta através do “Sistema 
Eletrônico de Gerenciamento 
do Crédito Acumulado”, e-
-CredAc:

A partir deste momento, o 
crédito acumulado poderá ser 
utilizado para:

1) Quitação de débitos pró-
prios das empresas, a exemplo 
do ICMS devido por ocasião 
do desembaraço aduaneiro 
das importações, quando es-
tas ocorrerem em território 
paulista. 

2) Pagamento parcial de 
aquisições do ativo imobilizado 
e fornecedores de mercadorias 
ou insumos inerentes ao seu 
ramo usual de atividades. 

3) Transferência mediante 
pagamento, outras empresas 
interdependentes ou não. 

Desta forma, a questão do 
acúmulo sucessivo de crédito 
de ICMS pelas empresas pode 
ser resolvida em âmbito admi-
nistrativo junto à Secretaria 
Estadual da Fazenda Paulista. 
Primeiramente, é necessário 
verificar se o acúmulo de cré-
dito da organização está enqua-
drado em uma das hipóteses 
formadoras de saldo credor, 
previstas no Regulamento do 
ICMS. E, posteriormente, dar 
entrada com o processo admi-
nistrativo correspondente para 
a homologação deste crédito. 

A partir deste momento, o 
crédito acumulado homologa-
do se transforma em recursos 
financeiros, que se concretiza 
com reflexos positivos ime-
diatos no fluxo de caixa da 
organização.

(*) - É advogada da Giugliani 
Advogados.

Beatriz Dainese (*)

A - Voltar a Estudar 
A Secretaria da Educação está com vagas para jovens e adultos que querem 
retornar os estudos no 2º semestre letivo. A rede estadual atende classes 
do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª à 3ª série). Além 
da atenção ao currículo oficial, o projeto pedagógico é propor aulas que 
dialoguem com a vida profissional e cotidiano dos alunos. O cadastro é pre-
sencial e pode ser feito na escola mais próxima de casa ou local de trabalho. 
É preciso apresentar documento original e comprovante de residência. O 
endereço das unidades estão no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.
br). A confirmação estará disponível nas unidades a partir do dia 10 de julho. 

B - Cosmético Dinamarquês
Com exclusividade, a paranaense Tradeline Imports é a responsável 
por trazer para o país a Gosh Copenhagen. Com o slogan ‘Make Your 
Impression’ a marca de cosméticos dinamarquesa desembarca em 
solo brasileiro trazendo maquiagens com um push urbano e antenado. 
Presente em 87 países, a marca é reconhecida por aliar inovação e alta 
qualidade. Aa entrada da Gosh Copenhagen no mercado se dará de forma 
faseada. A ideia é que as maquiagens cheguem até as consumidoras em 
setembro. Na primeira etapa, a marca estará à venda em lojas on-line, 
entre elas a Sephora, Época Cosméticos e Beleza na Web. A expectativa 
é que em 2018 os produtos também estejam nos pontos físicos, em 50% 
dos estados brasileiros. Saiba mais em: (www.goshcopenhagen.com).

C - Espaço CCBB 
Estão abertas até o dia 12 de julho as inscrições para a Seleção Pública 
de Projetos Culturais na modalidade “Cessão de Espaço”, para realização 
nos Centros Culturais Banco do Brasil (CCBB) em 2017 e 2018. Os pro-
jetos poderão ser inscritos nas áreass: Artes Cênicas, Cinema, Exposição, 
Ideias e Música. As propostas selecionadas não recebem patrocínio do 
Banco do Brasil e já devem possuir os recursos necessários para sua 
realização ou, ao menos, possuir negociação em vias de confirmação. 
As propostas podem ser inscritas para as unidades dos CCBBs de Belo 
Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas pelo link (www.bb.com.br/cessaoespacoccbb).

D - Save The Date
Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, o Centro de Convenções Frei Caneca 
recebe o ‘Investir Global Expo’, evento inédito que vai reunir, em um só 

lugar, inúmeras oportunidades de investimentos, com uma ampla gama 
de oportunidades de negócios para empreendedores, investidores e 
startups trazendo ferramentas diversificadas: leilões, bitcoins, imóveis, 
previdências, consultoria financeira, entre outros. Diante de um cenário 
negativo no qual o Brasil vive, nasce a iniciativa de um evento que visa 
mostrar o país que dá certo, com a união de diversos segmentos da 
economia para trabalhar as opções de bons negócios, rendimentos e 
perspectivas para agenda positiva brasileira. Informações e Inscrições: 
(http://investirglobal.com.br/#informacoes) ou (https://www.facebook.
com/investir.global.expo/). 

E - Músicas no Alentejo
De 21 a 29 de julho, a cidade alentejana de Sines, em Portugal, se tornará 
palco de um dos espetáculos mais impressionantes para os amantes 
da música, o Festival Músicas do Mundo. Com a promessa de ser tão 
marcante quanto as edições anteriores, o evento reunirá artistas de 
todos os cantos do globo para mostrarem seu talento entre as belezas 
do litoral alentejano. Tocando do jazz ao folk, já atraiu quase um milhão 
espectadores com a motivação de celebrar as diferentes culturas musi-
cais. O rapper Emicida, cultuado por suas rimas sobre a complexidade 
de ser negro no Brasil, as bandas Metá Metá e Gustavito & A Bicicleta, 
e o cantor Makely Ka integram as participações brasileiras. Artistas do 
Equador, Cabo Verde, Coreia do Sul e Costa do Marfim também irão 
agitar o festival. Mais informações no site: (www.fmmsines.pt).

F - Excelência da Saúde 
Entre os dias 20 e 22 de outubro, o Grupo Mídia realiza, no Sofitel Je-
quitimar, no Guarujá, a quarta edição do Fórum Healthcare Business. O 
tema é “Navegando em Águas Turbulentas”, e tem como objetivo debater 
soluções e elucidar temas que direcionem a Saúde com segurança diante 
do mar revolto que o país se encontra. O evento repleto de debate e 
mesa redonda se encerra com o jantar de premiação do Excelência da 
Saúde, homenagem às instituições que mais se destacaram no setor. A 
escolha dos vencedores se baseia em cases de sucesso e pesquisa de 
mercado. A inscrição dos cases já está aberta para as instituições. Serão 
considerados apenas os projetos que foram realizados nos últimos doze 
meses. Inscrição e mais informações no site (http://eventos.grupomidia.
com/case/saude/excelencia).

G - Finalista do Excelência
A publicação Condé Nast Johansens elege, anualmente, os melhores 
empreendimentos ao redor do mundo em diferentes categorias. Neste 
ano, o hotel-boutique Maitei, localizado em Arraial D’Ajuda, litoral sul da 
Bahia,  está entre os finalistas. Criado para valorizar a qualidade dos hotéis 
que possuem seu selo, o Prêmio de Excelência é uma chancela confiável, 
reconhecida pelos consumidores mais exigentes. Os vencedores são de-
terminados por uma combinação de votação online, que termina em 1º de 
setembro, além do feedback de hóspedes e relatórios de especialistas. A 
premiação ocorre em novembro. Para votar clique em: ( https://www.jo-
hansens.com/awards/). Sobre o Maitei, verifique em: (www.maitei.com.br).  

H - Imóvel como Garantia
O Santander diminui os juros da sua linha de crédito pessoal que permite 
utilizar o imóvel quitado como garantia. As taxas da modalidade, conhe-
cida como “home equity”, já eram mais competitivas do que as de outros 
empréstimos, caem de um intervalo de 1,28% a 1,43% ao mês para 1,22% 
a 1,39% ao mês. Amplamente usado nos Estados Unidos, o crédito pessoal 
com imóvel como garantia permite ao consumidor levantar recursos para 
organizar suas finanças, por exemplo, ao quitar dívidas de taxas mais altas, 
ou para realizar de planos e até usar como capital de giro para empresas. 
Para adquirir o financiamento, o cliente tem que possuir um imóvel quitado 
residencial ou comercial, com valor a partir de R$ 70 mil. 

I - Cultura de Garagem
Os ingressos para a terceira edição do Hack Town - encontro de for-
mato inovador que reúne profissionais de todo o país de áreas como 
tecnologia, inovação, empreendedorismo, música e economia criativa, 
já estão sendo vendidos online no site oficial (www.hacktown.com.br). 
O evento acontece na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas 
Gerais (220 km da capital paulista), nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro de 
2017, e promete superar o já surpreendente sucesso da edição anterior. 
O evento se destaca por unir nomes já consagrados a profissionais tri-
lhando caminhos ainda experimentais. O objetivo é conectar a cultura 
de garagem aos exemplos já consagrados que podem inspirá-los. 

J - Intolerância ao Glúten
O mercado de alimentos sem glúten apresentou um crescimento significativo 
nos últimos anos, apoiado na necessidade de pessoas com doença celíaca e 
intolerantes ao glúten e no hábito crescente dos consumidores pelo consumo 
de produtos saudáveis. Acompanhando o desenvolvimento deste segmento, 
que se prepara para atender este público de maneira mais eficiente e com 
maior diversidade e qualidade nos produtos oferecidos, nos dias 14 e 15 
de julho, no Centro de Convenções Frei Caneca, acontece a Gluten Free 
Brasil, 5ª Expo Funcionais & Nutracêuticos e 2º Gastronomia Funcional 
Brasil. Mais de 70 expositores  apresentarão lançamentos e novidades do 
mercado sem glúten, sem lactose, orgânico, vegano, de suplementos e 
nutracêuticos. Mais informações: (www.glutenfreebrasil.com).

A - Voltar a Estudar 
A Secretaria da Educação está com vagas para jovens e adultos que querem 

lugar, inúmeras oportunidades de investimentos, com uma ampla gama 
de oportunidades de negócios para empreendedores, investidores e 
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O BNDES aprovou financiamento de R$ 
1,037 bilhão para construção de três parques 
eólicos nos estados da Bahia e do Ceará, com 
potência total de 311,3 megawatts (MW). Os 
tomadores do empréstimo são os grupos EDF, 
ENEL e Aliança, esta última subsidiária da 
Vale e da Cemig Geração e Transmissão. Os 
mpreendimentos darão prioridade à utiliza-
ção de equipamentos nacionais e deverão 
gerar em torno de 3 mil empregos diretos e 
indiretos durante as obras. 

Os parques eólicos serão construídos 
nos municípios de Mulungu do Morro e 
Campo Formoso, na Bahia; e de Icapuí, 

no Ceará. As condições financeiras do 
banco para o setor eólico envolvem apoio 
de até 70% dos itens financiáveis, com 
custo 100% vinculado à TJLP, praticada 
nas operações da instituição. Além disso, 
o BNDES poderá avaliar a subscrição de 
até 100% de debêntures de infraestrutura 
emitidas pelo projeto.

Com a aprovação do financiamento, o total 
emprestado ao setor de energia eólica este 
ano chega a R$ 3,5 bilhões, quase o total 
aprovado pelo BNDES para projetos deste 
tipo no ano passado, que somou R$ 3,8 
bilhões (ABr).

O balanço mensal de consumo 
de energia elétrica no Estado de 
São Paulo, realizado pela Secre-
taria de Energia e Mineração, foi 
divulgado e aponta uma retração 
em abril de 2,5% no consumo de 
eletricidade em relação ao mesmo 
mês do ano anterior. A energia 
elétrica utilizada no mês de abril 
totalizou 11.022 gigawatts/hora 
(GWh), contra 11.306 GWh em 
abril de 2016. A maior queda 
verificada no período foi no setor 
residencial com um recuo de 5,9%.

O setor industrial, que é res-
ponsável por 36,6% do mercado 
de eletricidade paulista, consumiu 
em abril 4.037 GWh, indicando 
um acréscimo de 1,5% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior. 
“Apesar da queda no setor resi-
dencial, a indústria registrou uma 
pequena elevação, o que mostra 
uma estabilidade da produção 
das empresas e a perspectiva de 
melhoria da economia”, explica o 
secretário de Energia e Mineração, 
João Carlos Meirelles. A classe 
residencial, com participação 
estadual de 29,4% apresentou 

As projeções permanecem abaixo do centro da meta de inflação, 

que é de 4,5%.

Segundo do boletim Focus, 
publicação elaborada 
todas as semanas pelo 

Banco Central (BC) com base 
em estimativas de instituições 
financeiras, a projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
passou de 3,71% para 3,64% 
este ano.

Essa foi a terceira redução 
seguida. Para 2018, a estimativa 
caiu de 4,37% para 4,33% no 
segundo ajuste consecutivo. As 
projeções permanecem abaixo 
do centro da meta de inflação, 
que é de 4,5%. Para junho, o 
mercado financeiro espera por 
deflação (-0,07%), após proje-
tar estabilidade dos preços na 
semana passada. A estimativa 

A participação do historiador Leandro Karnal na 25ª Convenção 
dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo 
(Convecon) está confirmada. O professor e autor de livros, cujos 
vídeos fazem sucesso na internet, realizará uma palestra no dia 9 
de outubro de 2017, logo após a cerimônia de abertura da 
Convenção. 

“Para nós, é uma honra contarmos com a participação de um 
pensador tão renomado como o Leandro Karnal na 25ª Convecon. 
Nosso objetivo, ao convidá-lo, foi oferecer aos convencionais a 
oportunidade de levantar questionamentos”, explicou o presidente 
do CRCSP, Gildo Freire de Araújo. 

Graduado em Historia pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, no Rio Grande do Sul, doutor em História Social pela 
Universidade de São Paulo (USP) e professor na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), Karnal é conhecido ainda por 
suas participações nos programas da TV Cultura, Jornal da 
Cultura e Café Filosófico. 

Ele escreveu, em autoria ou coautoria, mais de dez livros, 
alguns dos quais estão entre os mais vendidos do Brasil, como 
“Verdades e Mentiras”, “Felicidade ou Morte”, “Pecar e Perdoar”, 
“Detração – breve ensaio sobre o maldizer”, “História dos Estados 
Unidos“ e “Conversas com um jovem professor”. 

As inscrições para a 25ª Convecon podem ser feitas por meio 
do site oficial do evento – www.convecon.com.br. Os valores são 
diferenciados para profissionais da contabilidade, professores, 
estudantes da área contábil e profissionais de outras áreas. 

“Quanto antes o profissional fizer sua inscrição, melhor, pois há 
lotes promocionais com valores diferenciados”, contou o presidente 
do CRCSP, Gildo Freire de Araújo. “Temos certeza de que este é 
um grande investimento em conhecimento”, completou Gildo. 

KARNAL FARÁ PALESTRA DE ABERTURA DA 25ª 
CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Presidente: Gildo Freire de Araújo – Gestão 2016-2017 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

passou de 2,30% para 2,20% 
na quarta redução consecutiva.

Para as instituições financeiras, 
a taxa Selic encerrará 2017 e 2018 
em 8,5% ao ano. Atualmente, a 
Selic está em 10,25% ao ano. A 
Selic é um dos instrumentos usa-
dos para influenciar a atividade 
econômica e, consequentemen-
te, a inflação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, a meta é conter 
a demanda aquecida, e isso gera 
reflexos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça. Já quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a inflação (ABr).

para o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), a soma 
de todas as riquezas produzi-
das pelo país, foi reduzida de 

0,41% para 0,40%, em 2017, 
no segundo ajuste consecutivo. 
Para o próximo ano, a projeção 
de crescimento da economia 

Consumo de energia elétrica 
recuou 2,5% no Estado

um consumo de 3.240 GWh. O 
comércio, que representa 22,6% 
do mercado estadual, consumiu 
em abril 2.496 GWh. 

Os demais setores (rural, ilu-
minação pública, poder público, 
serviço público e consumo pró-
prio) correspondentes a 11,4% 
do total, consumiram em abril 
de 2017, 1.249 GWh, acréscimo 
de 0,1% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. As prin-
cipais informações sobre consumo 
de energia no Estado podem ser 
acessadas na ferramenta chamada 
Dados Energéticos, no site da 
Secretaria de Energia e Mineração 
disponível no endereço (www.
energia.sp.gov.br).
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Economia Brasileira: 
“tempus fugit”-

o tempo voa

Entre os grandes 

desafi os para a 

economia brasileira 

temos uma série de 

medidas econômicas 

que necessitam serem 

aprovadas pelo 

Congresso e anunciadas 

pelo Poder Executivo do 

país

Estas medidas devem 
acontecer e gerar efei-
tos dentro de um deter-

minado tempo. Serem anuncia-
das neste ou no próximo mês 
e gerar seus efeitos de forma 
rápida. O tempo e a ausência 
de medidas econômicas que 
tragam ajustes signifi cativos, já 
causaram desgastes e substi-
tuições de antigos ministros da 
economia. De modo recente, 
alguns deles, exatamente de-
pois de uma discordância sobre 
as medidas necessárias para 
reestabelecer o reequilíbrio 
da dívida pública.

Será que a situação con-
juntural da economia mostra 
a superação desta situação 
econômica? Claro que não! E 
ainda temos no nosso ambiente 
uma situação crítica: contamos 
com um universo de 14 milhões 
de desempregados e com as 
dívidas dos estados da União 
onerando o governo central e 
instituições públicas.

John Maynard Keynes, fa-
moso economista britânico 
também lembrou da questão 
do tempo quando mencionou 
que no “longo prazo todos 

estaremos mortos”. O tempo 
inevitavelmente voa – “tempus 
irreparabile fugit”.

O artigo 2º da Constituição 
Federal declara que: “São 
Poderes da União, indepen-
dentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário”. Cada um destes 
poderes age, neste momento, 
em sintonia com seus tempos 
e interpondo as suas próprias 
características e questões 
peculiares.  Estes tempos e ca-
racterísticas parecem ignorar 
a estrutura necessária para o 
ajuste desejável da sociedade 
e do Brasil. 

Os poderes aparentam ig-
norar as necessidades da 
população.

Também a atual estabilidade 
econômica não é confortável 
para a sociedade. Produz um 
cenário recessivo, como ao 
manter as elevadas taxas de 
juros. Não gera uma reversão 
para uma taxa signifi cativa 
de crescimento econômico, 
com valores acima de 1% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

O tempo está passando e 
caso este fator não seja consi-
derado essencial, a sociedade 
brasileira pagará um preço 
maior ao alongar a recessão 
com os seus indesejáveis efei-
tos para o país.

(*) - Mestre em Teoria Econômica pela 
University of Illinois at Urbana-Cham-

paingn/USA; Bacharel em Ciências 
Econômicas pela USP; doutor em 

Ciências pelo Instituto de Eletrotécni-
ca e Energia da USP, é  professor de 

economia da Universidade Presbiteri-
ana Mackenzie.

Agostinho Celso Pascalicchio (*)

Ética abre 
prazo para 

decidir sobre 
mandato de 

Aécio 
O Conselho de Ética do 

Senado terá cinco dias úteis, 
a partir de hoje (20), para 
decidir se aceita ou não o 
pedido de abertura de pro-
cesso que pede a cassação 
do mandato do senador 
afastado  Aécio Neves. O 
presidente do Conselho, 
senador João Aberto Souza 
(PMDB-MA), só tomou co-
nhecimento ontem (19) da 
representação.

O pedido foi apresenta-
do pela Rede e pelo PSOL 
depois que Aécio foi citado 
na delação premiada do em-
presário Joesley Batista, um 
dos donos do grupo JBS. Os 
partidos oposicionistas argu-
mentam que houve quebra 
de decoro parlamentar pelo 
senador. Segundo o depoi-
mento do empresário, Aécio 
teria pedido R$ 2 milhões em 
propina para pagar despesas 
com sua defesa no âmbito 
das investigações da Ope-
ração Lava Jato. A denúncia 
motivou o afastamento do 
senador pelo STF.

A análise da representação 
no Conselho de Ética ocor-
rerá na mesma semana que 
o STF deve julgar o segundo 
pedido de prisão preventi-
va do senador. O primeiro 
pedido de prisão enviada 
pela Procuradoria-Geral de 
República (PGR) foi negado 
pelo relator do caso, ministro 
Edson Fachin, que decidiu 
somente afastar Aécio das 
atividades de senador. A 
PGR entrou com um agravo 
contra a decisão, ao mesmo 
tempo em que a defesa do 
senador interpôs um agravo 
para garantir a liberdade 
dele. O julgamento está mar-
cado para hoje (20) (ABr).

A Comissão do Esporte da Câmara debate ama-
nhã (21) o projeto que regulamenta a publicidade 
de bebidas com elevado teor de açúcar. De acordo 
com a proposta, propagandas de bebidas não alco-
ólicas e fabricadas industrialmente, que sejam adi-
cionadas de açúcar ou qualquer outro edulcorante, 
poderão ser obrigadas a trazer advertência sobre 
os malefícios do consumo excessivo de açúcar. 

O projeto, que está em análise na Comissão de 
Esporte, proíbe ainda que indústrias de refrige-
rantes, bebidas com gás e derivados patrocinem 
modalidades esportivas. De acordo com a ONU, 
a quantidade de açúcar livre não deve passar 
de 10% do consumo diário de energia de uma 
pessoa. Novos estudos da OMS demonstram, no 

entanto, que a redução para menos de 5% – o 
equivalente a seis colheres ou 25 gramas de 
açúcar por dia – proporciona benefícios ainda 
maiores para a saúde

“As recomendações da OMS se baseiam em 
evidências que mostram que a quantidade de 
açúcar ingerido está atrelada ao ganho de peso 
em adultos. Além disso, apontam que as crianças 
que mais consomem bebidas açucaradas, como os 
refrigerantes, têm mais chances de se tornarem 
obesas”, explica o deputado Ezequiel Teixeira 
(Pode-RJ), que pediu a realização da audiência. 
A audiência pública será interativa. Os cidadãos 
podem participar enviando perguntas e comen-
tários pelo portal e-Democracia (Ag.Câmara).

Aureo: não é raro que produtos a granel sejam

servidos em bandejas opacas.

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou proposta que obriga super-
mercados e estabelecimentos 
semelhantes a acondicionar os 
produtos vendidos a granel em 
embalagens transparentes, que 
permitam ao consumidor ver o 
conteúdo de qualquer ângulo 
de visão. A medida está prevista 
no projeto do deputado Celso 
Pansera (PMDB-RJ), e recebeu 
parecer pela aprovação do rela-
tor, deputado Aureo (SD-RJ).

O relator avaliou que a ini-
ciativa preserva o direito do 
consumidor à informação e à 
saúde. “Não é raro que produtos 
a granel, como frutas e grãos, 
sejam servidos em bandejas es-
curas ou opacas. Só ao chegar-
mos em casa constatamos que 
unidades mais frescas fi caram 

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado 
pode votar amanhã (21) um 
projeto que detalha a forma 
como um ofendido deve 
obter direito de resposta, 
ou retifi cação, em matéria 
divulgada por meios de co-
municação social. O projeto é 
do senador Roberto Requião 
(PMDB-PR). Se a ofensa ti-
ver sido cometida em mídia 
impressa (como jornais ou 
revistas), a reparação só 
pode ser feita por escrito. 

Se a ofensa se deu em mídia 
radiofônica, a resposta ou a 
retificação podem ocorrer 
de duas formas: por meio de 
texto escrito lido por agentes 
da emissora ou por meio de 
áudio, que pode ser gravado 
pelo próprio ofendido ou 
por alguém indicado por ele. 
Caso a ofensa tenha ocorrido 
em mídia televisiva, a vítima 
também tem duas maneiras 
de se defender: por meio de 
texto escrito lido por agentes 
da emissora de TV ou por meio 
de áudio ou audiovisual, que 
pode ser gravado pelo próprio 
ofendido ou por alguém indi-
cado por ele.

O texto que será votado é o substitutivo à proposta que promove uma série de alterações no sistema 

político-eleitoral brasileiro.

Este é um dos diversos 
itens incluídos na pauta 
de votações do Plenário 

do Senado. O texto que será 
votado é o substitutivo do se-
nador Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) à proposta cujo texto 
original promove uma série de 
alterações no sistema político-
-eleitoral brasileiro.

O relator optou por des-
membrar a matéria levando em 
consideração apenas pontos 
sobre os quais havia consenso. 
Também consta do substitutivo 
a autorização para que policiais 
e bombeiros retornem aos seus 
cargos após o fi m de mandatos 
eletivos. O texto estabelece que 
a idade mínima para os cargos 
de governador e vice passam 
dos atuais 30 anos para 29, de 
forma a permitir que jovens 
possam ocupar tais cargos. 

A PEC 64/2016 inclui o crime 
de estupro na lista de delitos 
imprescritíveis e inafi ançáveis 
pode ser votada em segundo 
turno. A possibilidade de pu-
nição pelo ato não se esgotará 

Senador Dário Berger (PMDB-SC).

A ideia de antecipar os feria-
dos para as segundas-feiras é a 
primeira da pauta a ser analisa-
da pela Comissão de Educação 
hoje (20). De acordo com o 
projeto, que tem esse objetivo, 
feriados cujas datas caírem 
entre terça e sexta-feira serão 
antecipados para as segundas. 
A proposta, do senador Dário 
Berger (PMDB-SC), não afeta 
datas simbólicas como 1º de ja-
neiro, 1º de maio, 7 de setembro 
e 12 de outubro, nem o Natal, 
o Carnaval, o Corpus Christi e 
a Sexta-feira Santa. 

A medida também não valerá 
para os feriados que caírem aos 
sábados e domingos. O parecer 
do relator Hélio José (PMDB-
-DF) é favorável à aprovação da 
proposta, que será votada em 
caráter terminativo. Além do 
projeto relacionado aos feriados, a 
CE tem outros 14 itens em pauta. 
Também poderá ser votado em 

decisão terminativa o projeto do 
senador Telmário Mota (PDT-
-RR), que institui os territórios 
étnico-educacionais (TEE) como 
forma facultativa de organização 
da educação escolar indígena. 
O parecer do relator, senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), é 
favorável à aprovação do projeto.

Na justifi cativa, Telmário ar-
gumenta que os territórios étni-
co-educacionais compreendem 
terras indígenas, ainda que des-
contínuas, que sejam ocupadas 
por povos que mantêm relações 
inter-societárias caracterizadas 
por raízes históricas, relações 
políticas e econômicas, fi liações 
linguísticas e práticas culturais 
compartilhadas. Esses territó-
rios, estabelecidos após ampla 
discussão, poderão propor-
cionar a eles a oportunidade 
de participar da defi nição dos 
caminhos pedagógicos a serem 
percorridos (Ag.Senado).
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Pedro França/Ag.Senado

Senado vota reforma política, 
fi m da prescrição para 

estupro e Simples Municipal
A partir de hoje (20) os senadores poderão votar, em primeiro turno, a redução da idade mínima para 
os cargos de governador e vice-governador

com o passar do tempo e não 
será possível ao criminoso 
ser liberado para aguardar 
julgamento em liberdade me-
diante pagamento de fi ança. 
Também poderão ser votadas 
em primeiro turno outras duas 
propostas. A que cria o Simples 
Municipal, um regime simplifi -

cado de prestação de contas 
para os pequenos municípios, 
e a que   permite ao Congresso 
entrar em recesso no meio do 
ano mesmo sem a aprovação 
da LDO. 

Também deve ser votado 
durante a semana o projeto que 
concede prioridade especial 

entre os idosos às pessoas com 
mais de 80 anos. A proposta 
determina expressamente que 
os maiores de 80 anos terão 
prioridade em atendimentos 
de saúde, exceto em emergên-
cias, e em processos judiciais. 
A proposta tem parecer pela 
aprovação (Ag.Senado).

Projeto altera Lei do Direito
de Resposta

O relator da proposta na 
CCJ, senador Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE), incluiu a 
possibilidade de reparação por 
ofensa ocorrida na internet. 
Mas, se a ofensa tiver sido em 
áudio ou audiovisual, a vítima 
pode usar os mesmos recursos, 
gravando pessoalmente a defesa 
ou indicando alguém para fazê-
-lo. “O ofendido pode apresentar 
pessoalmente sua resposta. Mas 
essa prerrogativa não signifi cará 
que ele possa se apresentar 
pessoalmente, em tempo real, 
na televisão ou no rádio, para 

falar de vontade própria, sem 
se submeter a qualquer juízo 
prévio, seja do próprio veículo 
de comunicação na fase con-
sensual, ou do Judiciário”.

O projeto está em caráter 
terminativo na CCJ. Como 
recebeu uma emenda substi-
tutiva do relator, senador An-
tonio Carlos Valadares, o texto 
precisa passar por dois turnos 
de votação na comissão. Se 
for aprovado e não houver 
recurso de nove senadores ao 
Plenário, o texto segue para a 
Câmara (Ag.Senado).

Exigência de embalagem 
transparente para produtos a granel

sobrepostas a outras impres-
táveis ao consumo”, observou 
Aureo. A proposta estabelece 
que quem descumprir a medida 
será punido com base no Código 
de Defesa do Consumidor.

O texto aprovado é um subs-
titutivo que insere a determi-
nação na Lei 10.962/04, que 

trata da oferta e das formas de 
afi xação de preços de produtos 
e serviços para o consumidor. 
O projeto original não alterava 
nenhuma lei. A proposta trami-
ta em caráter conclusivo e será 
analisada ainda pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Antecipar feriados 
para as segundas

está em pauta

Proposta proíbe indústrias de 
refrigerantes de patrocinar esportistas

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse 
que pretende votar na primeira semana de julho 
o projeto que regulamenta a atividade de lobby 
e de grupos de pressão junto ao setor público. O 
anúncio foi feito durante audiência com a deputa-
da Cristiane Brasil (PTB-RJ) e representantes da 
Associação Brasileira de Relações Institucionais e 
Governamentais (Abrig).

O texto que trata do assunto foi aprovado no fi m 
do ano passado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. Trata-se de um substitutivo de Cristiane ao 
projeto que defi ne a atividade como “representação 
de interesses nas relações governamentais”. Para 

separá-la de qualquer outra atividade, o texto frisa 
que esses agentes pretendem modifi car legislações 
ou projetos em análise no Legislativo.

Agentes públicos que façam lobby em outras ins-
tituições também serão submetidos à nova lei. É co-
mum que órgãos públicos tenham representantes no 
Legislativo para, por exemplo, defender o interesse 
do governo ou da instituição durante a tramitação de 
projetos. Eles terão o mesmo tratamento de lobistas 
da iniciativa privada ou de grupos de pressão. Além 
disso, as audiências com parlamentares ou agentes 
governamentais devem ser registradas formalmente 
em agendas públicas (Ag.Câmara).

Projeto que regulamenta lobby deve ser votado em julho
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CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S.A. - CNPJ nº 08.761.037/0001-44 - NIRE: 
35.300.340.973 - Aviso aos Acionistas - Encontram-se à disposição dos Srs. 
Acionistas, na sede social da Companhia, na Avenida 31 de Março, nº 61, Bloco F, 
Sala 02 ”A”, Centro, na Cidade de Votorantim/SP, os documentos a que se refere  
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes aos exercícios de 2012 a 2016.  
São Paulo/SP, 14 de junho de 2017. Marco Antonio Beldi - Diretor.

CREDIBEL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 69.141.539/0001-67 - NIRE: 35.300.135.202 - 
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social 
da Companhia, na Avenida 31 de Março, nº 61, Bloco F, Sala 05, Centro, na Cidade de 
Votorantim/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 
15/12/1976, referentes aos exercícios de 2012 a 2016. São Paulo/SP, 14 de junho de 
2017. Marco Antonio Beldi - Diretor.

SANTANA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ/MF  
nº 09.279.801/0001-02 - NIRE 35.300.351.771 - Aviso aos Acionistas - Encontram-se à 
disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, nº 154, Bloco C2, sala 04, Centro, Cidade de Votorantim, Estado 
de São Paulo, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, 
referentes aos exercícios de 2012 a 2016. São Paulo/SP, 14 de junho de 2017.  
Marco Antonio Beldi - Diretor.

RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 06.101.196/0001-97
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Balanço Patrimonial       2016      2015
Ativo / Circulante  99.389 28.229
Caixa e equivalentes de caixa  25.233 16.185
Contas a receber  2.369 3.880
Impostos a recuperar  2.121 1.965
Empréstimos–partes relacionadas  40.329 -
Dividendos a receber  25.039 3.887
Outras contas a receber  4.298 2.312
Não circulante  325.833 393.141
Realizável a Longo prazo  7.953 51.294
Empréstimos–partes relacionadas  41 46.825
Títulos e valores mobiliários  7.912 4.469
Investimentos  279.775 297.699
Imobilizado  38.105 44.148
Total do ativo  425.222 421.370
Passivo e patrimônio líquido       2016      2015
Circulante  70.508 45.775
Empréstimos e financiamentos–Circulante  66.450 38.912
Impostos e contribuições a recolher  1.536 2.192
Dividendos e Juros sobre capital próprio a pagar  1.636 4.207
Outras contas a pagar–Circulante  886 464
Não circulante  33.435 37.507
Empréstimos e financiamentos (Não circulante)  17.147 23.885
Provisão para perdas em investimentos  12.250 9.584
Provisão para contigências  4.038 4.038
Total do passivo  103.943 83.282
Patrimônio líquido  321.279 338.088
Capital social  321.000 321.000
Reservas de lucros  10.503 6.816
Ajuste de avaliação patrimonial  (10.224) 10.272
Total do passivo e patrimônio líquido  425.222 421.370

Demonstração do resultado     2016    2015
Receita operacional líquida  2.062 8.722
Lucro Bruto  2.062 8.722
Despesas gerais e administrativas  (13.874) (14.124)
Resultado da equivalência patrimonial  31.871 16.870
Outras receitas operacionais  578 18
Outras despesas operacionais  (217) (6.190)
Resultado operacional  20.420 5.296
Receitas financeiras  16.548 15.241
Despesas financeiras  (31.107) (17.293)
Despesas financeiras líquidas  (14.559) (2.052)

Demonstração do resultado abrangente     2016    2015
Lucro líquido do exercício  4.835 3.244
Outros resultados abrangentes: Mudanças no valor 
 justo dos ativos financeiros disponíveis para venda 20 3.383
Participação no resultado abrangente das investidas (23.879) 10.272
Resultado abrangente total  (15.661) 13.516

Demonstração das mutações do patrimônio líquido     Reserva de lucros 
      Reserva de  Ajuste de
    Capital Reserva retenção  avaliação Resultado
       social       legal    de lucros    Total patrimonial acumulados      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 273.000 6.572 25.600 32.172 - - 305.172
Transações com acionistas e constituição de reservas
Aumento de capital social com utilização do saldo dividendos a pagar 23.183 - - - - - 23.183
Aumento de capital social com utilização de AFAC 1.167 - - - - - 1.167
Aumento de capital social com utilização de reserva de lucros 23.650 - (23.650) (23.650) - - -
Resultados abrangentes do exercício: Lucro líquido do exercício - - - - - 3.244 3.244
Participação no resultado abrangente das investidas - - - - 10.272 - 10.272
Total dos resultados abrangentes do exercício - - - - 10.272 3.244 13.516
Juros sobre o capital próprio - - - - - (4.950) (4.950)
Absorção de prejuízos com reservas - - - (1.706) (1.706) 1.706 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 321.000 6.572 244 6.816 10.272 - 338.088
Resultados abrangentes do exercício: Lucro líquido do exercício - - - - - 4.835 4.835
Mudanças no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda - - - - 3.383 - 3.383
Participação no resultado abrangente das investidas - - - - (23.879) - (23.879)
Total dos resultados abrangentes do exercício - - - - (20.496) 4.835 (15.661)
Destinação: Dividendo mínimo obrigatório - - - - - (1.148) (1.148)
Transferência para reserva de lucros - 242 3.445 3.687 - (3.687) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 321.000 6.814 3.689 10.503 (10.224) - 321.279

Demonstração dos fluxos de caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais       2016    2015
Lucro Líquido do Exercício  4.835 3.244
Ajustes para reconciliar o lucro liquido do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Equivalência Patrimonial  (31.871) (16.870)
Baixa de Investimento  - 74
Perda de Investimento em Coligada  - 404
Depreciação  6.043 6.029
Provisão para Contingências  - 4.038
Juros e variação cambial Empréstimos/Financiamentos  22.203 10.012
Juros a receber dos Empréstimos a 
 eceber de partes relacionadas  (45) (999)
Variação Cambial com empréstimos a
 receber de partes relacionadas  1.943 (6.100)
Variações nas contas patrimoniais: Contas a Receber 1.511 (3.880)
Impostos a Recuperar  (156) (402)
Outras contas a receber  1.573 (4.208)
Títulos e Valores Mobiliários  (3.443) 1.827
Impostos e Contribuições a Recolher  (656) 1.318
Contas a Pagar  422 (996)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações  2.359 (6.509)

Notas explicativas da administração
1 Contexto operacional: A RUASINVEST Participações S.A. (“Companhia” ou 
“RuasInvest”) é uma holding que tem como objeto social a participação em outras 
sociedades como sócia, acionista ou quotista, e atua na representação comercial e 
agentes do comércio de veículos automotores. Está constituída na forma de socie-
dade anônima de capital fechado com sede na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 
5º andar, Sala 2,–Torre Oeste, São Paulo, Estado de São Paulo. A RUASINVEST 
Participações S.A. é uma Companhia do Grupo Ruas, utilizando-se dos recursos 
administrativos, financeiros e tecnológicos das empresas do Grupo. Portanto, estas 
demonstrações financeiras devem ser lidas neste contexto. 1.1 Controladas em con-
junto, Coligadas e não apresentação das demonstrações financeiras consolidadas A 
Companhia possui controle compartilhado da Montgomery Participações S.A. (“Mon-
tgomery”). A Montgomery é detentora de 30% do capital votante da Concessionária 
da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.. A Companhia também possui controle com-
partilhado da OM Linha 6 Participações S.A. que é detentora de 19,61% do capital 
votante da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.. Conforme divul-
gado na nota explicativa 8, a Companhia participa e é sócia de diversas empresas 
cujos percentuais de participação no capital social variam de 17,65% a 66,88% 
(controladas em conjunto e coligadas), no entanto todas as decisões relevantes são 
feitas de forma compartilhada entre a Companhia e os demais sócio-quotistas, inde-
pendente do percentual de participação, por esse motivo a Companhia divulga suas 
demonstrações financeiras somente de forma individual, ou seja, não apresenta as 
demonstrações financeiras consolidadas. 1.2 OM Linha 6 Participações S.A. (“OM 
Linha 6”) e Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. (“Otima”) 
A RuasInvest detém 30% de participação acionária na OM Linha 6 e os 70% restan-
tes pertencem a Odebrecht Mobilidade S.A. (“OM S.A.”), empresa do Grupo Odebre-
cht. Adicionalmente, a RuasInvest possui 17,65% de participação acionária na Otima 
Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. (“Otima”), e o restante per-
tence a Odebrecht Transporte (58,70%), Bandeirantes (17,65%) e Kalítera Engenha-
ria (6%). Como é de conhecimento público, estão em andamento, desde 2014, 
investigações e outras medidas legais conduzidas pelo Ministério Público Federal e 
Polícia Federal, no âmbito da chamada Operação Lava Jato, que investiga, principal-
mente, práticas relacionadas a corrupção e lavagem de dinheiro e que envolvem 
empresas, ex-executivos e executivos do Grupo Odebrecht, do qual a OM Linha 6 e 
a Otima fazem parte. A Administração da RuasInvest entende que pelo fato da OM 
Linha 6 e Otima pertencerem ao Grupo Odebrecht, essas investidas estão sujeitas a 
possíveis efeitos advindos das investigações feitas nas empresas desse Grupo e, 
somente por isso, resolveu divulgar essas informações em suas notas explicativas. 2 
Base de preparação: (a) Declaração de conformidade: As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
finaceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela admi-
nistração na sua gestão. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada 
pela diretoria em 02/6/2017. (b) Base de mensuração: As demonstrações financei-
ras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no 
caso de ativos financeiros disponíveis para venda, é ajustado para refletir a mensura-
ção ao valor justo. (i) Moeda funcional e moeda de apresentação Os itens incluídos 
nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a empresa atua (a “moeda funcional”). Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Companhia. (c) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstra-
ções financeiras de acordo com as normas brasileiras exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma 
maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros 
afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis 
adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras e incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco signi-
ficativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão 
incluídas na nota explicativa 20. 3 Principais políticas contábeis: As principais 
políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados, salvo disposição em contrário. (a) Transações em moeda estran-
geira: As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcio-
nal, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da 
avaliação, quando os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais 
relacionados com empréstimos são apresentados na demonstração do resultado 
como receita ou despesa financeira. (b) Coligadas e empreendimentos controla-
dos em conjunto: Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia 
tem influência significativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma partici-
pação societária de 20% a 50% dos direitos de voto. Acordos em conjunto são todas 
as entidades sobre as quais a Companhia tem controle compartilhado com uma ou 
mais partes. Os investimentos em acordos em conjunto são classificados como ope-
rações em conjunto (joint operations) ou empreendimentos controlados em conjunto 
(joint ventures) dependendo dos direitos e das obrigações contratuais de cada inves-
tidor. As operações em conjunto são contabilizadas nas demonstrações financeiras 
para representar os direitos e as obrigações contratuais da Companhia. Dessa forma, 
os ativos, passivos, receitas e despesas relacionados aos seus interesses em opera-
ção em conjunto são contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras. 
Os investimentos em coligadas e joint ventures são contabilizados pelo método de 
equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. A 
participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas e joint ventures 
é reconhecida na demonstração do resultado e a participação nas mutações das 
reservas é reconhecida nas reservas da Companhia. Quando a participação da 
Companhia nas perdas de uma coligada ou joint venture for igual ou superior ao valor 
contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não 
reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetu-
ado pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto. Os ganhos não 
realizados das operações entre a Companhia e suas coligadas e joint ventures são 
eliminados na proporção da participação da Companhia. As perdas não realizadas 
também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda 
(impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas são alteradas, 
quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pela 
Companhia. Se a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida 
influência significativa, somente uma parte proporcional dos valores anteriormente 
reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassificada para o resultado, 
quando apropriado. Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações 
em coligadas, são reconhecidos na demonstração do resultado. (c) Instrumentos 
financeiros: (i) Ativos financeiros – Classificação: A Companhia classifica seus 
ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: emprésti-
mos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Os ativos financeiros são apresen-
tados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 
meses após a data do balanço. (ii) Ativos financeiros–Reconhecimento e mensu-
ração: Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos 
dos custos da transação. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de 
receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último 
caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e 
os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros disponíveis para venda são, sub-
sequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. 
Quando os títulos classificados como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem 
perda (impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimô-
nio, são incluídos na demonstração do resultado como “Receitas e despesas finan-
ceiras”. Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados pelo método da taxa 
efetiva de juros, são reconhecidos na demonstração do resultado como parte de 
outras receitas. Os dividendos de instrumentos de patrimônio líquido disponíveis para 
venda, como exemplo as ações, são reconhecidos na demonstração do resultado 
como parte de outras receitas, quando é estabelecido o direito da Companhia de 
receber dividendos. Ativos financeiros designados como mantidos para venda com-
preendem aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários. Os empréstimos e 
recebíveis compreendem caixa e equivalentes de caixa, mpréstimos–partes relacio-
nadas e outras contas a receber. (iii) Compensação de instrumentos financeiros: 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no 
balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconheci-
dos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros 
e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, 
insolvência ou falência da empresa ou da contraparte. (iv) Impairment de ativos 
financeiros: Ativos mensurados ao custo amortizado: A Companhia avalia na 
data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de 
ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está dete-
riorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconheci-
mento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda 
tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de 
ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. O montante da perda 
por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de cré-
dito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos 
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhe-
cido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até 
o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma 
perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o 
contrato. Como um expediente prático, o Grupo pode mensurar o impairment com 
base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável. 
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminui-
ção puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impair-
ment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a 
reversão dessa perda reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstra-
ção do resultado. Ativos classificados como disponíveis para venda Em caso de evi-
dência objetiva de impairment, o prejuízo acumulado–medido como a diferença entre 
o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por impairment sobre 
o ativo financeiro reconhecido anteriormente no resultado–será retirado do patrimônio 
e reconhecido na demonstração do resultado. Se, em um período subsequente, o 
valor justo do instrumento de dívida classificado como disponível para venda aumen-
tar, e o aumento puder ser objetivamente relacionado a um evento que ocorreu após 
a perda por impairment ter sido reconhecida no resultado, a perda por impairment é 
revertida por meio de demonstração do resultado. Para investimentos em títulos patri-
moniais, um significativo ou prolongado declínio no seu valor justo, abaixo do seu 
custo, é também uma evidência de que esses ativos estão deteriorados. Se qualquer 
evidência desse tipo existir para os investimentos em títulos patrimoniais, o prejuízo 
acumulado será retirado do patrimônio e reconhecido na demonstração do resultado. 
Perdas por impairment reconhecidas no resultado do exercício não são revertidas. (v) 
Passivos financeiros – Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos são 
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação 
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença 
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é 
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os emprésti-
mos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos 
são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data 
do balanço. Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um 
ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar 

pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do 
ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros 
para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais 
custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são 
incorridos. (d) Imobilizado: Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo his-
tórico de aquisição, deduzidos de depreciação acumulada e perdas de redução ao 
valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessárias. O custo dos ativos 
imobilizados inclui os gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição dos ativos. 
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela compa-
ração entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e 
são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas / outras despesas operacionais 
no resultado. O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido 
no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorpora-
dos dentro do componente irão fluir para a Companhia e que o seu custo possa ser 
medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto 
por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reco-
nhecidos no resultado conforme incorridos. A depreciação é calculada sobre o valor 
depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do 
valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método 
linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, 
já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios 
econômicos futuros incorporados no ativo. Ativos arrendados são depreciados pelo 
período que for mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a não 
ser que esteja razoavelmente certo de que irá obter a propriedade ao final do prazo 
do arrendamento. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear 
considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, 
como segue: Anos: Aeronave–10; Veículos–5. Os valores residuais e a vida útil dos 
ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor 
contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o 
valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. (e) Arrenda-
mentos: A Companhia arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do 
imobilizado, nos quais a Companhia detém, substancialmente, todos os riscos e 
benefícios da propriedade, são classificados como arrendamentos financeiros. Estes 
são capitalizados no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do 
bem arrendado e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Cada 
parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao passivo e parte aos encargos 
financeiros, para que, dessa forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da 
dívida em aberto. As obrigações correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, 
são incluídas em empréstimos. Os juros das despesas financeiras são reconhecidos 
na demonstração do resultado durante o período do arrendamento, para produzir 
uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para 
cada período. O imobilizado adquirido por meio de arrendamentos financeiros é 
depreciado durante a vida útil do ativo. Os pagamentos efetuados para arrendamen-
tos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebidos do arrendador) são 
reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear, durante o período do 
arrendamento. (f) Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma 
vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável 
(impairment). As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com 
maior frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível 
impairment. Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verifica-
ção de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem 
que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhe-
cida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa 
o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu 
valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos 
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separada-
mente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fins desse teste, o ágio é alo-
cado para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Gerado-
ras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se 
originou, e são identificadas de acordo com o segmento operacional. Os ativos não 
financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustado por impairment, são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data 
do balanço. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido. 
(g) Provisões: Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento passado, a 
Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva presente que possa ser estimada 
de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para 
liquidar a obrigação. (h) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são 
classificadas como patrimônio líquido. Custos incrementais atribuídos diretamente à 
emissão de novas ações ou opções são reconhecidos no patrimônio líquido como 
dedução, líquida de impostos, dos recursos obtidos. Dividendos mínimos obrigatórios 
Os dividendos mínimos obrigatórios são reconhecidos como passivo quando desig-
nados. (i) Reconhecimento de receita: A receita compreende o valor justo da con-
traprestação recebida ou a receber pela comissão no agenciamento de comerciali-
zação de veículos no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apre-
sentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos (j) 
Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras compreendem principal-
mente receitas de juros sobre aplicações financeiras e juros sobre empréstimos entre 
partes relacionadas. Receitas com juros são reconhecidas no resultado do exercício 
utilizando-se a metodologia de taxa efetiva de juros e as distribuições recebidas de 
investidas registradas por equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento. 
As despesas financeiras compreendem principalmente despesas de juros sobre 
empréstimos com instituições financeiras, perdas sobre aplicações financeiras, 
impostos sobre operações financeiras, juros sobre o capital próprio e comissões de 
fiança. Custos de empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, cons-
trução ou produção de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado por meio 
do método de juros efetivos. (k) Imposto de renda e contribuição social: O IR e a 
CS do exercício anterior são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil (base anual) para 
IR e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. A Com-
panhia apurou prejuízo fiscal no exercício corrente. O imposto corrente é o imposto a 
pagar esperado sobre o lucro tributável do exercício, às taxas decretadas ou substan-
cialmente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e 
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. A Com-
panhia não constituiu o imposto de renda e contribuição sociais diferidos sobre os 
prejuízos fiscais acumulados, base negativa de contribuição social e diferenças tem-
porárias, devido não preencher os requisitos estabelecidos no CPC 32–Tributos 
sobre o Lucro, que determina, entre outros, a existência de lucros tributários futuros 
para o reconhecimento dos créditos de impostos. (l) Novas normas, alterações e 
interpretações ainda não adotadas: As seguintes novas normas foram emitidas 
pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2016. A adoção antecipada de 
normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de 
Pronunciamento Contábeis (CPC). • IFRS 9/CPC 48–“Instrumentos Financeiros”: 
aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos finan-
ceiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência 

para 1º/01/18, e substitui a orientação no IAS 39/CPC38, que diz respeito à classifica-
ção e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações que o IFRS 
9 traz são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de 
impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em 
substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências 
para adoção da contabilidade de hedge. A Administração avaliou o novo pronuncia-
mento e, considerando as suas transações atuais, não identificou mudanças que 
pudessem ter impacto relevante sobre as demonstrações financeiras da Companhia. 
• IFRS 15/CPC 47–“Receita de Contratos com Clientes”: essa nova norma traz os 
princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e 
quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é 
reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, 
assim, o princípio de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela entra 
em vigor em 1º/01/18 e substitui a IAS 11/CPC17–“Contratos de Construção”, IAS 18/
CPC 30–“Receitas” e correspondentes interpretações. A Administração avaliou o 
novo pronunciamento e, considerando as suas transações atuais, não identificou 
mudanças que pudessem ter impacto relevante sobre as demonstrações financeiras 
da Companhia. • IFRS 16–“Operações de Arrendamento Mercantil”: com essa nova 
norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos 
futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de 
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo 
dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montan-
tes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demons-
trações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 
entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º/01/2019 e substitui o IAS 17/
CPC 06–“Operações de Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpretações. 
A administração não pretende adotar esta norma de forma antecipada e planeja 
concluir avaliação dos impactos decorrentes de sua adoção nas demonstrações 
financeiras no curso de 2017. Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC 
que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia.
4 Caixa e equivalentes de caixa     2016    2015
Caixa  105 148
Bancos conta movimento  42 133
Aplicações financeiras de liquidez imediata (i)  25.086 15.904
     25.233 16.185
(i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são compostas por:
Instituição financeira Vencimento Rendimento    2016    2015
Banco Safra 12/12/2017 100% CDI 240 5.756
Banco Citibank 03/10/2017 100% CDI - 557
Banco Luso Brasileiro 18/10/2018 108% CDI 8.503 5.484
Banco Itaú 27/03/2018 97,5% CDI 16.335 -
Banco Safra 16/12/2016 100% CDI - 119
Banco Safra 01/01/2016 LFT - 3.977
Outros Bancos - - 8 11
      25.086 15.904
5 Contas a receber   2016  2015
Contas a receber mercado interno – Comissão  2.369 3.380
     2.369 3.880
6 Empréstimos-partes relacionadas
    Moda-  Venci-
    lidade        Encargos     mento   2016   2015
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 30/12/17 200 200
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 30/05/18 - 509
APM Investimentos e 
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 01/07/18 - 600
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 19/08/18 - 400
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 25/08/18 - 550
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 12/09/18 - 200
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 30/09/18 - 150
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 30/12/17 18.292 20.140
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 25/10/18 - 300
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 30/12/17 140 140
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 30/12/17 200 200
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 30/12/17 80 80
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 30/12/17 50 50
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 30/12/17 380 380
APM Investimentos e
 Participações Ltda. Mútuo Sem encargos 30/12/17 8.000 8.000
Viseu Investi-   Sem ven-
 mentos Ltda. Mútuo Sem encargos cimento 41 41
Santa Amélia  2,45 % a.a.+Libor
 Participações S.A. Mútuo referenciada Sem ven-
     3 meses + VC cimento 12.987 14.885
       40.370 46.825
      Circulante 40.329 -
                            Não circulante 41 46.825
A Companhia repactuou as condições de vencimento dos mútos com a parte 
relacionada APM Investimentos e Participações Ltda. (“APM”) passando os 
mesmos a vencerem em 30/12/2017. Em abril de 2017 a Companhia rece-
beu o montante de R$ 5.565 da Santa Amélia Participações Ltda. e em 
maio de 2017 recebeu antecipadamente o montante de R$ 14.686 da APM.
7 Outras contas a receber   2016  2015
Adiantamentos para Acionistas  2.860 -
Outras contas a receber  1.438 2.312
     4.298 2.312
8 Investimentos e Provisão para perdas de investimentos:
8.1 Investimentos       2016      2015
Investimentos em participações societárias
 (Controladas em conjunto e coligadas)  286.904 304.828
Ganho com compra vantajosa (*)  (7.129) (7.129)
     279.775 297.699

(*) A RuasInvest registrou ganho por compra vantajosa na aquisição do 
investimento mantido na Caio Induscar–Indústria e Comércio de Carroce-
rias Ltda., no entanto, o referido saldo não foi apurado por meio da alocação 
do preço de compra, conforme previsto nas normas contábeis adotadas no 
Brasil, uma vez que a administração entende que os efeitos de valor justo 

desta aquisição não seriam relevantes para as demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto.
8.2 Provisão para perdas em investimentos     2016  2015
Provisão para perdas em investimentos  12.250 9.584

8.3 Composição dos investimentos Investimentos em Ganho com Saldo final líquido
    participações societárias compra vantajosa              dos investimento
         2016      2015   2016  2015      2016      2015
Caio Induscar–Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda. 191.841 206.977 (7.129) (7.129) 184.712 199.848
Montgomery Participações S.A. 33.135 46.122 - - 33.135 46.122
RC Participações S.A. (*) 47.402 43.491 - - 47.402 43.491
OM Linha 6 Participações S.A. 8.881 3.733 - - 8.881 3.733
Tec Glass Industria e Comércio de Vidros Ltda. 2.146 2.159 - - 2.146 2.159
Fiberbus–Indústria e Comércio de Fibras de Vidro Ltda. 2.365 1.574 - - 2.365 1.574
GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda. 905 551 - - 905 551
CEAC–Centro Administrativo Caio Ltda. 201 192 - - 201 192
GRE Empreendimentos Imobiliários Ltda. 26 25 - - 26 25
Queluz Participações Ltda. 1 2 - - 1 2
CIIP–Caio Induscar Industrial Participações Ltda. 1 2 - - 1 2
    286.904 304.828 (7.129) (7.129) 279.775 297.699
(*) Empresa detentora de 43,08% das ações do Banco Luso S.A.
8.4 Composição da Provisão para perdas em investimentos
      2016  2015
Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. 6.384 5.472

TVO Publicidade S.A.  4.618 3.527
CPA Centro de processamento de alumínio Ltda.  1.248 585
     12.250 9.584

8.5 Informações relevantes sobre os investimentos avaliados por equivalência patrimonial
    Quotas/ações possuídas % da participação   Patrimônio Resultado
Empresas                                               pela Companhia         da Companhia    Ativo           Passivo        Líquido            do exercício
Controlada em conjunto             2016             2015     2016     2015      2016      2015      2016      2015      2016      2015    2016     2015
Caio Induscar–Indústria e Comércio de
 Carrocerias Ltda. 147.000.000 147.000.000 49,00% 49,00% 644.692 750.812 216.467 342.956 428.225 407.856 12.602 36.957
Coligadas: Montgomery Participações S.A. 8.914.802 8.914.802 50,00% 50,00% 70.610 95.273 9.687 3.030 60.922 92.243 33.777 1.631
RC Participações S.A. 54.302.563 54.302.563 66,88% 66,88% - - 70.877 65.028 70.877 65.028 5.737 6.385
OM Linha 6 Participações S.A. 1.225.630 7.161.370 30,00% 30,00% 29.615 12.458 10 16 32.995 12.442 (3.390) (2.105)
Tec Glass Industria e
 Comércio de Vidros Ltda. 2.450.000 2.450.000 49,00% 49,00% 12.065 11.345 7.685 6.940 4.380 4.405 (26) (889)
Fiberbus–Indústria e Comércio de
 Fibras de Vidro Ltda. 1.715.000 1.715.000 49,00% 49,00% 6.528 9.171 1.702 5.959 4.825 3.212 1.615 (1.319)
GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda. 490.000 490.000 49,00% 49,00% 7.631 6.958 5.785 5.833 1.847 1.125 722 125
CEAC–Centro Administrativo Caio Ltda. 98.000 98.000 49,00% 49,00% 654 516 243 125 411 391 20 184
GRE Empreendimentos Imobiliários Ltda. 24.500 24.500 49,00% 49,00% 54 51 - - 54 51 2 2
Queluz Participações Ltda. 4.900 4.900 49,00% 49,00% 2 4 - - 1 4 (3) (1)
CIIP–Caio Induscar Industrial
 Participações Ltda. 4.900 4.900 49,00% 49,00% 2 4 - - 1 4 (3) (1)
Twice Investimentos e Participações Ltda. 980.000 980.000 49,00% 49,00% - - - - - - - 
CPA Centro de processamento
 de Aluminio Ltda. 3.185.000 3.185.000 49,00% 49,00% 10.457 9.537 13.004 10.732 (2.547) (1.194) (1.353) (703)
TVO Publicidade S.A. 1.640.939 1.640.939 20,79% 20,79% 4.514 6.279 26.728 25.029 (22.214) (18.750) (3.464) (4.659)
Ótima Concessionária de
 Exploração de Mobiliário Urbano S.A 6.924.095 6.924.095 17,65% 17,65% 238.106 266.240 274.274 297.239 (36.168) (30.999) (10.901) (13.785)
8.6 Movimentação dos Investimentos   Equiva-    Perda de
     Equiva- lência   Distri- inves-
     lência Patrimonial Aumento  buição timento em
Empresa       2014 Patrimonial     (DRA) (a) de Capital (Baixa) de lucro     coligada      2015
Caio Induscar-Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda. 210.923 18.110 (4.685) - (24.500) - - 199.848
Montgomery Participações S.A. 41.014 (818) 14.290 - (8.364) - - 46.122
RC Participações S.A 38.389 4.271 807 24 - - - 43.491
OM Linha 6 S.A. (a) - (530) - - 4.263 - - 3.733
Tec Glass Indústria e Comércio de Vidros Ltda. 2.594 (435) - - - - - 2.159
Fiberbus–Indústria e Comércio de Fibras de Vidro Ltda. 4.177 (646) 3 - - (1.960) - 1.574
GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda. 1.029 61 - - - (539) - 551
CEAC–Centro Administrativo Caio Ltda. 102 90 - - - - - 192
GRE Empreendimentos Imobiliários Ltda. 24 1 - - - - - 25
Queluz Participações Ltda. - (1) - 5 - - (2) 2
CIIP–Caio Induscar Industrial Participações Ltda. - (1) - - 5 - (2) 2
Twice Investimentos e Participações Ltda. 308 4 - - - (312) - -
CPA Centro de Processamento de Alumínio Ltda. (241) (344) - - - - - (585)
TVO Publicidade S.A. (2.926) (459) (143) - - - - (3.528)
Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A (4.627) (2.433) - 1.589 - - - (5.471)
    290.766 16.870 10.272 5.886 (312) (35.363) (4) 288.115
Classificado como Investimentos 298.560 - - - - - - 297.699
Classificado como Provisão para perdas investimentos (7.794) - - - - - - (9.584)
    290.766 - - - - - - 288.115
      Equivalência
     Equivalência Patrimonial Aumento  Distribuição
Empresa      2015    Patrimonial       (DRA) (a) de Capital (Baixa)      de lucros      2016
Caio Induscar–Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda. 199.849 5.556 3.808 - - (24.500) 184.713
Montgomery Participações S.A. 46.122 25.925 (24.938) - - (13.975) 33.134
RC Participações S.A. 43.491 3.837 163 86 (176) - 47.401
OM Linha 6 S.A. (a) 3.733 (1.281) (2.542) 8.972 - - 8.882
Tec Glass Indústria e Comércio de Vidros Ltda. 2.159 (13) - - - - 2.146
Fiberbus–Indústria e Comércio de Fibras de Vidro Ltda. 1.574 791 - - - - 2.365
GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda. 551 354 - - - - 905
CEAC–Centro Administrativo Caio Ltda. 191 10 - - - - 201
GRE Empreendimentos Imobiliários Ltda. 25 1 - - - - 26
Queluz Participações Ltda. 2 (1) - - - - 1
CIIP–Caio Induscar Industrial Participações Ltda. 2 (1) - - - - 1
CPA Centro de Processamento de Alumínio Ltda. (585) (663) - - - - (1.248)
TVO Publicidade S.A. (3.528) (720) (370) - - - (4.618)
Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A (5.471) (1.924) - 1.011 - - (6.384)
    288.115 31.871 (23.879) 10.069 (176) (38.475) 267.525
Classificado como Investimentos 297.699 - - - - - 279.775
Classificado como Provisão para perdas em investimentos (9.584) - - - -  (12.250)
    288.115 - - - - - 267.525

(a) Refere-se substancialmente ao ajuste de conversão de balanço das controladas 
no exterior da investida Caio Induscar – Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda., 
e ao valor justo de instrumento de hedge (hedge accounting) da Linha 4 do Metrô 
de São Paulo, oriundo da Montgomery Participações S.A.. 8.7 Dividendos a rece-
ber: Em 31/12/2016 e 2015 o saldo de dividendos a receber das subsidiárias está 
detalhado abaixo:
        2016  2015
Caio Induscar–Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda.  24.500 -
GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda.  539 -
Fiberbus–Indústria e Comércio de Fibras de Vidro Ltda.  - 1960
Montgomery Participações S.A.  - 1.388
GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda.  - 539
     25.039 3.887
9 Imobilizado          2016      2015
    Vida útil  Depreciação  
        (anos)     Custo acumulada Líquido Líquido
Aeronave 10 60.169 (22.162) 38.007 44.024
Veículos 5 134 (38) 96 122
Outros 10 2  2 2
     60.305 (22.200) 38.105 44.148
Em abril de 2013 a Companhia adquiriu uma nova aeronave Marca Bombardier, 
modelo técnico CL-600-2B16 e modelo comercial Challenger, no valor de R$ 60.169, 
que está alienada ao Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil por meio de 
contrato de leasing financeiro. Essa aeronave tem como objetivo: Viabilizar viagens 
a novos empreendimentos pelos diretores da RuasInvest; Viagens nacionais e ao 
exterior relacionadas às participações societárias diretas e indiretas (CAIO Induscar, 
CAIO México, CAIO Chile); e Boa impressão e imagem associadas à excelência 
dos produtos e serviços do Grupo Ruas e suas “marcas” (RuasInvest e CAIO). As 
principais coberturas de seguro da aeronave referem-se a casco e guerra (US$ 
30 milhões), danos pessoais (US$ 25 milhões) e responsabilidade civil (UD$ 150 
milhões). A movimentação do custo do imobilizado está demonstrada abaixo:
    Máquinas e
    Equipamentos Veículos Aeronave     Total
Saldo em 1/01/2015, líquido 2  50.041 50.041
Adição  134  134
Depreciação  (12) (6.017) (6.029)
Saldo em 31/12/2015 2 122 44.024 44.148
Custo 2 134 60.169 60.305
Depreciação acumulada  (12) (16.145) (16.157)
Saldo em 31/12/2015, líquido 2 122 44.024 44.148
AdiçãoDepreciação  (26) (6.017) (6.043)
Saldo em 31/12/2016 2 96 38.007 38.105
Custo 2 134 60.169 60.305
Depreciação acumulada  (38) (22.162) (22.200)
Saldo em 31/12/2016, líquido 2 96 38.007 38.105
10 Empréstimos e financiamentos -   Venci-
Modalidade Garantia       Encargos          mento       2016      2015
Leasing Aval CDI +  Parcelas
     2,8641% a.a. mensais até
      abril/2018 28.579 42.144
Capital de giro  CDI + Abril
-Operação 4131 Aval 1,7500% a.a.  /2016 - 20.653
Nota promissória   CDI +  Agosto
 comercial Aval 2,96% a.a. /2017 16.506 -
Nota promissória  CDI +  Setembro
 comercial Aval 2,96% a.a. /2017 19.256 -
Nota promissória  CDI + Outubro
 comercial Aval  2,96% a.a. /2017 19.256 -
       83.597 62.797
Circulante    66.450 38.912
Não circulante    17.147 23.885
Apresentamos a seguir a movimentação dos saldos de empréstimos e finan-
ciamentos:       2016       2015
Saldos Iniciais 62.797 72.697
Captações 100.000 20.113
Juros Apropriados 11.422 10.281
Variação Cambial 10.954 -
Liquidação de Principal (93.149) (32.319)
Liquidação de Juros (8.254) (7.154)
Custos de Captação
Amortização dos Custos de Captação (173) (821)
    83.597 62.797
Os contratos desses empréstimos não possuem cláusulas restritivas (Covenants) ou 
outras dessa natureza.
11 Outras contas a pagar       2016       2015
Comissão de Fiança 660 -
Outras contas a pagar 226 464
    886 464
12 Provisão para contingências - A Companhia possuía um processo administra-
tivo em andamento relacionado a rateio de despesas tramitando em Tribunal Arbitral 
cuja probabilidade de perda avaliada pelos assessores jurídicos da Companhia era 
possível e o eventual montante envolvido era de R$ 18.084, o qual representava 1/3 

do valor da discussão. Em 31/12/2015, a Administração, consubstanciada na opinião 
dos assessores jurídicos, entendeu que uma provisão para contingência relacionada 
ao assunto mencionado anteriormente se fazia necessária, tendo em vista que, em 
provável chance de condenação, a perda se dará no valor histórico acrescido da 
correção monetária e juros desde o requerimento da arbitragem, ou seja, junho de 
2013. A composição do saldo atualizado é apresentada a seguir: 2016 - 2015: Projeto 
Banco Aliança (a) - 4.038 - 4.038. (a) Valor provisionado e corrigido monetariamente 
pela Companhia caso haja condenação no procedimento arbitral instaurado em 23 
de junho de 2013 em decorrência de litígio referente ao rateio de despesa do projeto 
Banco Aliança. Em 31/12/2016, não há processos em andamento cuja probabilidade 
de perda é classificada como possível pelos assessores jurídicos da Companhia. 13 
Patrimônio líquido - (a) Capital social Em 31/12/2016 e 2015, as ações e o capital 
social estavam distribuídos entre os acionistas conforme abaixo:
    Quantidade Participação no 2015 Parti-
Acionistas        de ações capital em reais cipação em %
Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz 107.000.000 107.000 33,33%
Paulo José Dinis Ruas 107.000.000 107.000 33,33%
Marcelo Dinis Ruas 107.000.000 107.000 33,33%
    321.000.000 321.000 100,00%
    Quantidade Participação no 2016 Parti-
Acionistas        de ações capital em reais cipação em %
AMARANTE Participações Ltda 107.000.000 107.000 33,33%
SERPA Participações Ltda 107.000.000 107.000 33,33%
MJR Participações Ltda 107.000.000 107.000 33,33%
    321.000.000 321.000 100,00%
(b) Aumento de capital - Em dezembro de 2015, os acionistas deliberaram aumento 
de capital nos valores de R$ 48.000, mediante o aproveitamento da conta de dividen-
dos a pagar aos acionistas, reserva de lucros a realizar e adiantamento para futuro 
aumento de capital da sociedade. O aumento de capital deliberado foi integralizado 
na proporção de suas participações detidas no capital social da Companhia da 
seguinte forma:
Aumento de capital            Data    Valor
Com a utilização de dividendos a pagar 30/12/2015 23.183
Com a utilização das reserva de lucros a realizar 30/12/2015 23.650
Com a utilização do AFAC/Dinheiro 30/12/2015 1.167
     48.000
(c) Reserva legal - A reserva legal foi constituída a 5% do lucro líquido do exercício e 
não poderá exceder a 20% do capital social. (d) Distribuição dos lucros (Dividendos) 
e Juros sobre capital próprio (JCP) - O Estatuto Social estabelece que os acionistas 
têm o direito de recebimento do dividendo mínimo obrigatório não inferior a 25% do 
lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) quota 
destinada a constituição da reserva legal; (ii) importância destinada à formação de 
reservas para contingências, e reversão das mesmas reservas formadas em exercí-
cios anteriores; e (iii) lucros a realizar, transferidos para a respectiva reserva, e lucro 
anteriormente registrados nessa reserva que tem sido realizados no exercício. Em 
2015, a Administração calculou e provisionou juros sobre capital próprio no montante 
de R$ 4.950. Em 2016 a Administração provisionou dividendos mínimos obrigatórios 
no montante de R$ 1.148.
14 Receita operacional líquida       2016       2015
Receita de prestação de serviços
Prestação de serviço de intermediação de negócios (a) 2.405 10.172
    2.405 10.172
Deduções da receita bruta: Impostos sobre serviços prestados (343) (1.450)
    2.062 8.722
(a) Refere-se a comissão por intermediação de negócios (compra e venda de 
chassis). 15 Despesas gerais e administrativas       2016       2015
Despesas com depreciação (6.043) (6.029)
Serviços de terceiros-pessoa jurídica (3.265) (3.634)
Despesas com pessoal (1.663) (1.301)
Despesas com aeronave (2.021) (1.607)
Outras (882) (1.553)
    (13.874) (14.124)
16 Outras receitas e despesas operacionais       2016       2015
Outras receitas operacionais/ Outras receitas 578 18
    578 18
Outras despesas operacionais
Perda na Alienação de Participação em coligadas (a) (405) -
Reembolso despesas em participação de coligadas (b) (160) (1.746)
Provisão para contingência - (4.038)
Outras despesas (57) (1)
    (217) (6.190)
(a) Apuração contábil com o encerramento das atividades e destituição da 
Twice Investimento e Participações Ltda em setembro de 2015. (b) Reem-
bolso efetuado a Odebrecht Transport S.A relativo a despesas incorridas 
pela OTP na licitação da Linha 6 do Metrô de São Paulo.
17 Resultados financeiros -        2016       2015
Receitas financeiras/ Receitas aplicações financeiras 2.543 2.725
Juros sobre mútuos (Nota 6) 476 999
Juros sobre capital próprio de investida 1.397 1.658
Variação monetária ativa - 2.438
Variação cambial ativa 12.132 7.421
    16.548 15.241

Marcelo Dinis Ruas - Diretor Geral
Paulo José Dinis Ruas - Diretor Geral

Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz - Diretor Geral
João Barbosa da Silva  Contador - CRC 1SP239108/O-5

Diretoria

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas - RuasInvest Participações S.A. - Opinião com ressalva - Examinamos as demonstrações financeiras da 
RuasInvest Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem 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 pelos possíveis 
efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva – Limitação de escopo” e pelos efeitos não quantificados 
do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva – desvio de prática contábil”, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da RuasInvest Participações 
S.A. 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. Base para opinião com ressalva - Limitação de escopo - Conforme mencionado nas Notas 1.2 
e 8 às demonstrações financeiras, a Companhia tem participação minoritária de 30% na OM Linha 6 Participações S.A. (“OM Linha 6”) e de 
17,65% na Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. (“Ótima”). A OM Linha 6 e a Ótima são investidas avaliadas pelo 
método de equivalência patrimonial, cujos saldos em 31 de dezembro de 2016 montam a R$ 8.881 mil (investimento positivo) e R$ 6.384 mil 
(investimento negativo), respectivamente, e os prejuízos produzidos pela participação da Companhia nos resultados da OM Linha 6 e da Ótima 
no exercício representam R$ 1.281 mil e R$ 912 mil, respectivamente. Em função da ausência de demonstrações financeiras auditadas dessas 
entidades, não foi possível obtermos evidência de auditoria apropriada e suficiente em relação aos saldos desses investimentos em 31 de 
dezembro de 2016 e aos prejuízos por eles produzidos no exercício findo nessa data. Consequentemente, não foi praticável determinar se algum 
ajuste seria necessário nas demonstrações financeiras da Companhia. Desvio de prática contábil Durante o exercício de 2012, a Companhia 
adquiriu participação societária na Caio Induscar–Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda. (“Investida”), avaliando tal investimento pelo método 
de equivalência patrimonial. Conforme divulgado na Nota 8.1 às demonstrações financeiras, nessa aquisição, a Companhia registrou deságio 
de R$ 7.129 mil, apurado pela comparação entre o valor pago e o valor contábil da parcela do patrimônio líquido adquirido. Tal montante está 
sendo apresentado como redutor da conta de investimentos. Entretanto, até a conclusão de nossos trabalhos de auditoria referentes ao exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2016, a administração da Companhia não providenciou a avaliação do valor justo líquido dos ativos e passivos 
identificáveis da Investida para, a partir desse valor justo, determinar o valor do eventual ágio ou deságio na aquisição, conforme requerido pelas 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Adicionalmente, as práticas contábeis adotadas no Brasil também requerem que, após confirmado o valor 

do deságio, o mesmo seja imediatamente reconhecido no resultado do exercício. Em decorrência da ausência desta análise, não nos foi possí-
vel quantificar os ajustes necessários nas demonstrações financeiras da Companhia. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, inti-
tulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidên-
cia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros assuntos - Auditoria das demonstrações 
financeiras findas em 31 de dezembro de 2015 As demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro 2015 foram auditadas por 
outros auditores, cujo relatório, datado 14 de outubro de 2016, expressa uma opinião com ressalva devido à ausência de evidencias de auditoria 
apropriada e suficiente em relação aos saldos do investimento na OM Linha 6 e devido à ausência de elaboração da avaliação do valor justo 
líquido dos ativos e passivos identificáveis na aquisição da investida Caio Induscar–Industria e Comércio de Carrocerias Ltda., conforme descri-
tos na seção “Base para opinião com ressalva” acima. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras - A administração da Companhia 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 relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nos-
sos 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 razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes 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 interna-
cionais 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 causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar 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. • Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
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 individuais ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. 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 conte-
údo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras individuais representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 02 de junho de 2017
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Sandro Parreira Borghetti
CRC 2SP000160/O-5 “F” Contador CRC 1SP244185/O-5

Juros pagos  (8.254) -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (5.895) (6.509)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Resgate das aplicações financeiras  - 42.350
Empréstimos concedidos a partes relacionadas  (3.570) (31.323)
Empréstimos recebidos de partes relacionadas  8.127 863
Aumento de capital nas investidas  (10.069) (6.045)
Aquisição de Imobilizado  - (134)
Dividendos Recebidos das investidas  17.323 35.362
Caixa líquido gerado pelas atividades investimentos 11.811 41.073
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de Empréstimos e Financiamentos  100.000 20.114
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos  (93.149) (40.026)
Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (3.719) -
Aumento de Capital  - 1.167
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamentos  3.132 (18.745)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa  9.048 15.819
Demonstração do aumento caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em 1° de Janeiro  16.185 366
Caixa e Equivalentes de Caixa em 31° de Dezembro  25.233 16.185
Aumento do caixa e equivalentes de caixa  9.048 15.819

Despesas financeiras: Imposto sobre operações financeiras-IOF (404) (122)
Juros sobre empréstimos bancários (12.650) (10.012)
Variação monetária passiva  (4.206)
Variação cambial passiva (14.126) (1.321)
Comissões de fiança (3.783) (1.607)
Outras (144) (25)
    (31.107) (17.293)
18 IRPJ. e CSLL. - A conciliação da despesa calculada pela aplicação das 
alíquotas fiscais combinadas e da despesa de IRPJ. e CSLL. é demonstrada 
como segue:       2016       2015
Resultado antes do IRPJ. e da CSLL. 5.861 3.244
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
IRPJ. e CSLL. pela alíquota fiscal combinada (1.993) (1.103)
Equivalência patrimonial 10.836 5.736
Variação monetária - (601)
Variação cambial (4.522) 2.074
Dividendos recebidos 196 6
Juros sobre capital próprio  (564)
Provisão para contingência  (1.373)
Outras adições e exclusões (74) (732)
Crédito tributário não constituído (5.469) (3.443)
IRPJ. e CSLL. (1.026) -
(a) Prejuízos fiscais a compensar - Em 31/12/2016 e 2015, a Companhia apresentou, 
respectivamente, prejuízos fiscais a compensar no valor-base de R$ 13.041 e R$ 
15.078. Ativos fiscais diferidos não foram reconhecidos com relação a esses valores, 
pois não é provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que a 
Companhia possa utilizar os benefícios destes. A compensação dos prejuízos fis-
cais de IRPJ. e da base negativa da CSLL. está limitada à base de 30% dos lucros 
tributáveis anuais, sem prazo de prescrição. 19 Instrumentos financeiros - A Com-
panhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses 
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, 
visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia não efetua 
aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de 
risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas 
definidas pela Administração da Companhia. Gerenciamento de risco financeiro - Os 
principais fatores de risco a que a Companhia está exposta os seguintes riscos: Risco 
de liquidez; Risco de mercado; Risco de moeda; e Risco de taxas de juros Essa 

nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos
supramencionados, os objetivos, as práticas e os processos para a mensuração e
gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital. Divulgações quantitativas
adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações financeiras. (a) Risco de
liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificulda-
des em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem
da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem,
sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar
a reputação da Companhia. Tipicamente, a Companhia garante que possui caixa à
vista suficiente para cumprir com despesas operacionais esperadas para um período
de 30 (trinta) dias, incluindo o cumprimento de obrigações financeiras; isto exclui o 
impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente
previstas, como desastres naturais. A seguir, estão as maturidades contratuais de
passivos financeiros:
    Valor contábil Valor futuro Até 1 Ano Superior há 1 Ano
Empréstimos 83.597 88.276 66.450 17.147
Outras a pagar 887 887 887 -
    84.484 89.163 67.337 17.147
(b) Risco de mercado - O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas 
financeiras ou econômicas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posi-
ções detidas pela Companhia. Inclui o risco das variações das taxas de câm bio, das
taxas de juros, dos preços das ações e dos preços das commodities. Em 2016, não
houve exposição relevante ao risco de mercado . As exposições existentes e o mapa
de descasamento de indexadores são acompanhados. (c) Risco de moeda - Decorre
da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras na 
contratação de instrumentos financeiros. Em março de 2016 a Companhia liquidou
antecipadamente o contrato de Capital de giro-Operação 4131 junto ao Banco Itaú 
(nota 10). Esse contrato possuía Swap atrelado e resultou em variação cambial rele-
vante no exercício. Com exceção a operação citada no parágrafo anterior, a Compa-
nhia encerrou 2016 sem contratações de operações de hedge para mitigar riscos de
moeda. A Companhia não possui aplicações sujeitas a exposição por risco cambial 
e não possui empréstimos a pagar em moeda estrangeira. (d) Risco de taxa de juros
- Análise de sensibilidade - As variações mais significativas estão atreladas às ope-
rações pós-fixadas registradas no grupo de empréstimos e aplicações financeiras e
que são demonstradas através da análise de sensibilidade abaixo:

Exposição patrimonial   Taxa de juros       Cenários
Ativos financeiros Exposição                   Risco efetiva em 2016 I-Provável II-25% III -50% IV -25%      V-50%
Banco Safra 240 Variação do CDI 14,32% 34 9 18 (9) (18)
Banco Luso 8.503 Variação do CDI 13,25% 1.127 282 564 (282) (564)
Banco Itaú 16.335 Variação do CDI 14,69% 2.399 600 1.200 (600) (1.200)
Outro 7 Variação do CDI - - - - -
    25.085   3.560 891 1.782 (891) (1.782)
Exposição patrimonial   Taxa de juros       Cenários
Passivo financeiros Exposição                   Risco efetiva em 2016 I-Provável II-25% III -50% IV -25%      V-50%
Banco Alfa 55.017 Variação do CDI 14,14% 7.779 1.945 3.890 (1.945) (3.890)
Banco Bradesco 28.580 Variação do CDI 13,25% 3.949 987 1.974 (987) (1.974)
    83.597   11.728 2.932 5.864 (2.932) (5.864)

Resultado antes do IR e da contribuição social  5.861 3.244
Imposto de renda e contribuição social  (1.026) -
Lucro líquido do exercício  4.835 3.244
Resultado por ação  0,05 0,03

Gestão do capital - A política da Administração da Companhia é manter uma 
sólida base de capital para manter a confiança do investidor, credor e mercado 
e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os 
retornos sobre capital que a Companhia define como resultados de atividades 
operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração procura 
manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais 
adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança proporcionada por 
uma posição de capital saudável. Classificação dos instrumentos financeiros A 
classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro abaixo 
a seguir, e não existem instrumentos financeiros classificados em outras cate-
gorias além das informadas:       2016       2015
Ativos financeiros disponíveis para venda
Títulos e valores mobiliários 7.912 4.469
    7.912 4.469
Empréstimos e recebíveis: Caixa e equivalentes de caixa 25.233 16.185
Contas a Receber 2.369 3.880
Empréstimos-partes relacionadas 40.370 46.825
Dividendos a receber 25.039 3.887
Outras contas a receber 4.298 2.312
    97.309 73.089
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Empréstimos e financiamentos 83.597 62.797
Dividendos 1.636 4.207
Outras contas a pagar 887 464
    86.120 67.468
20 Compromisso de compra de investimento e garantias prestadas - 
A RUASINVEST Participações S.A. detém 50% das ações da Montgomery 
Participações S.A, que por sua vez participa com 30% na Concessionária 
da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (Concessionária). As ações da Con-
cessionária são detidas na seguinte proporção em 31/12/2016: Empresas - 
Participação %:  Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR). - 60,00%; 
Montgomery Participações S.A. - 30,00%; Mitsui & Co Ltd. - 10,00%; 

100,00%. Como parte do processo de construção da Linha 4 do Metrô
de São Paulo, constituiu-se uma Fiança Bancária para viabilizar a Fase I 
do financiamento a ser obtido pela Concessionária, no valor US$ 30.000
mil como parte da estrutura de garantias que o Banco Interamericano de
Desenvolvimento exigiu para viabilizar o empréstimo. Os investimentos em
ações da RuasInvest, apresentado abaixo, compõem o Cash Collateral blo-
queado desta fiança.
Títulos e valores mobiliários
     Data da Valor de Valor justo Valor justo
Instituição (a)     Ação   compra     custo     em 2016     em 2015
Itaú CCR03 27/10/09 1.459 2.758 2.169
Bradesco VALE5 27/10/09 1.985 1.146 503
Brasil PETR4 27/10/09 6.774 2.611 1.177
Bradesco BVMF3 30/11/07 1 1 1
Itaú CSNA3 17/12/09 650 451 166
Brasil PETR4 17/12/09 1.341 818 368
Itaú POMO4 17/12/09 71 127 85
      12.281 7.912 4.469
Atualmente, esta Fiança Bancária está sendo rediscutida para compor uma
nova estrutura de garantias, dessa vez relativas à Fase II, que iniciou-se
desde 2013, mas que apenas em 2016 foram iniciados os desembolsos 
por parte da Concessionária. 21 Eventos subsequentes - Montgomery 
Participações S.A. Em 31 de janeiro de 2017, foi aprovado o encerramento
das atividades da Montgomery, mediante cisão total com a incorporação, 
proporcional à participação no capital social, do acervo pelas sócias, onde
a Companhia passa a ter investimento direto na Concessionária da Linha 4 
do Metrô de São Paulo S.A.



Equipe multiprofi ssional do Hospital de Apoio de Brasília, com a mãe e o irmão mais 
velho de Maria Helena, de 1 ano.
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Patrícia Oliveira/Especial Cidadania

A previsão do Instituto Evandro Chagas, órgão de pesquisas 
vinculado ao Ministério da Saúde, é de começar a aplicação 
em humanos neste segundo semestre, logo depois dos tes-

tes pré-clínicos (em primatas e camundongos). Paralelamente, o 
tratamento especializado avança, melhorando o desenvolvimento 
e a qualidade de vida dos pacientes.

A vacina é desenvolvida em parceria com a Universidade Medical 
Branch do Texas, Estados Unidos. Os primeiros resultados são 
animadores: apenas uma dose foi capaz de induzir o organismo 
dos camundongos a produzir anticorpos que protegem contra a 
infecção. A imunização de mulheres em idade fértil pode ajudar 
a prevenir a transmissão do vírus e, consequentemente, a mi-
crocefalia nos bebês.

A vacina não poderá ser aplicada em mulheres grávidas. Para 
elas, o Instituto Evandro Chagas desenvolve outra tecnologia, a 
partir do DNA recombinante do vírus. Por causa da complexi-
dade do quadro clínico nos casos de microcefalia, o diagnóstico 
precoce é importante, pois o primeiro ano de vida é um período 
crítico para o desenvolvimento do cérebro.

No Distrito Federal, um protocolo da Secretaria de Saúde para 
investigação de doenças congênitas notifi ca os casos suspeitos, 
que posteriormente são encaminhados pelo Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) para o atendimento 
nos hospitais.

— Existe uma vigilância den-
tro de cada hospital regional. 
Temos um programa com o 
Ministério da Saúde para fazer 
a notifi cação. E de lá, a gente 
faz uma investigação na casa 
do paciente. Com os exames e 
todas as informações, a gente 
faz a previsão e encaminha para 
o ambulatório — explica a epi-
demiologista Patrícia Gonzaga.

Com a epidemia de zika, 
as gestantes que apresentam 
sintomas (febre, manchas pelo 
corpo e dor nas juntas) também 
passaram a ser acompanhadas. 
Já as crianças têm acompanha-
mento por até mil dias, mesmo 
as que nascem sem sinais da doença, pois ainda pode surgir um 
atraso no desenvolvimento.

Ensinar a brincar
O Hospital de Apoio de Brasília conta com uma equipe 

formada por duas neuropediatras, uma fi sioterapeuta, uma 
terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, uma enfermeira e 
uma assistente social. Uma parte importante do trabalho deles 
é ensinar a criança com microcefalia a brincar. É tanta dedi-
cação que alguns dos brinquedos são doados pelos próprios 
profi ssionais de saúde.

Atualmente, o hospital atende 19 crianças encaminhadas pelo 
Cievs. Uma delas é Maria Helena Santos, que nasceu há um ano 
com microcefalia e problemas na visão. A rotina da mãe, Thaise 
de Almeida Santos, de 29 anos, é levar a fi lha para as consultas 
médicas duas vezes por semana.

— Eu só me desesperei no começo, porque é um baque. É 
estranho, muda tudo na vida. Eu tive que pesquisar o que era 
microcefalia e entender que demora mais para o bebê se desen-
volver. Eles falam no hospital para a gente não deixar ela cair, 
não deixar num cantinho quieta, para brincar com ela e estimular 
a fazer as coisas — relata Thaise.

O programa de reabilitação faz atendimentos periódicos para 
reduzir as sequelas da microcefalia nos bebês. São atividades de 
estimulação do desenvolvimento, com o treinamento dos pais 
para repetirem em casa o que aprenderam no hospital.

— A gente vai ensinando as mães a como brincar, a como fazer 
a criança sentar, a alimentação, a melhor postura para uma troca 
de fraldas, para dar um banho. Elas precisam se organizar — diz 
a terapeuta ocupacional Ana Paula Closs.

O trabalho em equipe ajuda a determinar qual é o melhor 
plano terapêutico para o paciente, como explica a fi sioterapeuta 
Suyenne Figueiro Vieira.

— A criança pode ter dificuldade para segurar a cabeça, 
para rolar, para engatinhar. Às vezes ela pode não aceitar o 
toque, ter alguns movimentos repetitivos. Algumas também 

Crianças com 
microcefalia têm 
atendimento 
especializado
Não há cura para a microcefalia, mas os laboratórios 
estão cada vez mais perto da vacina contra a infecção 
provocada pelo vírus Zika

podem ter algum tipo de alteração na parte sensorial asso-
ciado, então também se faz a estimulação visual e auditiva.

A neuropediatra Ellen Siqueira esclarece que a evolução do 
tratamento também depende da gravidade da lesão cerebral.

— No caso dos pacientes com microcefalia, há uma variedade 
muito grande na evolução, depende de cada criança. Na maioria 
dos casos a gente percebe um atraso no desenvolvimento. E a 
estimulação precoce é muito importante, o mais rápido possível, 
porque dá o melhor resultado.

Thaise acredita no tratamento e tem esperança de que a fi lha 
vai aprender a sentar e a caminhar.

— Ela vai andar, sim, se Deus quiser. E eu vou atrás dela para 
tudo quanto é canto — diz.

Casos de contaminação 
pelo vírus Zika vêm caindo, 
segundo o Ministério da Saúde

A investigação de pesquisadores brasileiros, principalmente 
do Nordeste, sobre a relação entre a microcefalia e o vírus 
Zika, transmitido pelo Aedes aegypti, deu ao Brasil papel de 
destaque na prevenção a novos casos. Tanto que a infecto-
logista Celina Turchi, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

de Pernambuco, foi incluída 
na lista das 100 pessoas mais 
influentes do mundo pela 
revista Time em 2017.

No Brasil, só este ano, até o 
dia 10 de maio foram confi rma-
dos 293 casos de microcefalia 
e outras alterações do sistema 
nervoso de bebês causadas 
pelo vírus na mãe quando 
gestante. Desde o início das 
investigações, em outubro de 
2015, houve a confi rmação de 
2.772 casos de microcefalia por 
infecção. A maioria dos casos 
em monitoramento está no 
Nordeste (47,4%), seguindo-se 
o Sudeste (33,9%) e o Norte 
(9,0%). Os cinco estados com 
maior número de casos em 

monitoramento são Bahia (18,0%), São Paulo (11,9%), Rio de 
Janeiro (11,2%), Pernambuco (9,5%) e Minas Gerais (8,3%).

A boa notícia é que, em maio, o Ministério da Saúde declarou 
o fi m da emergência em saúde pública de importância nacional 
relacionada ao vírus Zika e à microcefalia. O período durou 18 
meses. Até 25 de março, o Ministério da Saúde registrou queda 
expressiva dos casos de zika, resultado das medidas de comba-
te ao Aedes aegypti, em parceria com os estados e municípios. 
Foram 4.894 casos no país, o que signifi ca uma redução de 97% 
em relação a 2016.

Entre os fatores que contribuíram para a queda dos casos, 
está a mobilização nacional contra o mosquito. As grávidas são 
orientadas a adotar medidas como eliminar os criadouros, manter 
portas e janelas fechadas ou com telas, vestir calça e camisa de 
manga comprida e usar os repelentes permitidos.

Diagnóstico
A microcefalia é identifi cada pelo tamanho da cabeça da criança, 

bem menor que o de outras da mesma idade e sexo. Com menos 
espaço para o cérebro crescer, pode haver sérias consequências 
no desenvolvimento, como difi culdades na coordenação motora e 
equilíbrio, atraso no crescimento, na linguagem e no aprendizado, 
epilepsia e paralisia cerebral.

Nos exames pré-natais, a ultrassonografi a é bastante precisa 
para diagnosticar as más-formações cerebrais. Mas também no 
nascimento e depois dele é possível detectar a microcefalia.

Além das infecções por vírus e das causas genéticas, vários 
fatores podem desencadear a microcefalia, como o consumo de 
drogas, álcool e alguns medicamentos durante a gravidez.

— A maior gravidade nessa infecção ocorre no primeiro trimestre 
da gestação, durante a formação dos órgãos do recém-nascido. 
O vírus pode prejudicar o desenvolvimento desses órgãos. E o 
principal deles é o sistema nervoso central, o cérebro da crian-
ça — explica o infectologista Fernando Gatti de Menezes, do 
Hospital Israelita Albert Einstein.

Os hospitais da Rede Sarah também têm profi ssionais 
especializados para orientação às famílias e para a ava-
liação clínica e os exames necessários ao diagnóstico e 
ao acompanhamento das crianças com microcefalia. O 
tratamento é gratuito e pode ser agendado no site do 
hospital, que tem unidades em nove capitais: Belém, Belo 
Horizonte, Brasília, Fortaleza, Macapá, Rio de Janeiro, 
Salvador e São Luís.

Para levar os fi lhos aos hospitais, os pais podem conse-
guir passe livre no transporte coletivo por meio de laudos 
médicos que comprovem a doença. A criança também 
pode receber o benefício de prestação continuada, no 
valor de um salário mínimo mensal para comprar, por 
exemplo, medicamentos, fraldas e leite especial. O direito 
depende da renda mínima por pessoa da família.

Thaise está buscando esse benefício. Ela, que já tinha 
um fi lho de 7 anos, teve que parar de trabalhar para 
cuidar da fi lha.

— Dei entrada no benefício para ela e estou esperando.

Hospital oferece 
acompanhamento em 
nove capitais

A Principal modo de transmissão do vírus da zika é 
pela picada do mosquito Aedes aegypti.
Gestantes devem ter atenção especial
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br TEL: 3106-4171
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O futuro dos bancos na 
nuvem está nublado

As organizações de 

serviços fi nanceiros 

estão entre os principais 

adotantes de serviços 

na nuvem no mundo, 

de acordo com o último 

Relatório de Segurança 

da Nuvem da McAfee

Esta mudança para as nu-
vens privada e pública 
está acontecendo em 

meio a prioridades confl itantes 
entre regulamentos e drivers 
de negócios. A maioria das 
instituições fi nanceiras está 
interessada nos benefícios 
de custo e fl exibilidade das 
nuvens e está procurando 
ativamente maneiras de en-
frentar os riscos e atender às 
restrições regulatórias da nu-
vem, ao mesmo tempo em que 
aproveita o que os serviços em 
nuvem oferecem aos negócios.

Um dos grandes desafi os 
da nuvem para os serviços 
fi nanceiros é a tensão entre 
velocidade e risco. Muitos de-
partamentos, especialmente 
aqueles que se benefi ciam de 
relacionamentos, como geren-
ciamento de patrimônio ou 
private equity, querem as inte-
rações dos clientes mais fáceis 
prometidas pelas nuvens. Do 
e-mail ao compartilhamento 
de arquivos para a assinatu-
ra digital, esses grupos não 
estão aguardando os serviços 
geralmente mais lentos e mais 
caros aprovados e implantados 
pela TI. As subsidiárias de 
marcas privadas e as unidades 
de menor regulamentação 
são ainda menos propensas 
a esperar pela aprovação da 
TI. Portanto, não é surpresa 
que os profi ssionais de TI nos 
serviços fi nanceiros estejam 
entre os mais preocupados que 
essas atividades de Shadow IT 
prejudiquem sua capacidade 
de manter a nuvem segura e 
protegida.

O meu conselho para os 
CISOs é mudar as táticas e 
avançar com esses grupos. É 
mais difícil pegar ou parar o 
Shadow IT do que preparar e 
apoiar os serviços desejados, 
por isso é essencial reunir os 
requisitos e encontrar manei-
ras de atendê-los. Isso signifi ca 
empregar respostas baseadas 
em processos de negócios para 
criptografi a, classifi cação de 
dados e controles de acesso 
granular sobre o movimento de 
dados. As soluções orientadas 
para o negócio podem ajudar 
os usuários e as empresas a 
encontrarem uma maneira de 
manter o controle.

Reduzir o Shadow TI tam-
bém signifi ca oferecer serviços 
em prazo menor e preço inter-
no mais baixo. As empresas não 
aguardam seis meses e pagam 

10 vezes mais quando podem 
baixar um aplicativo e usar uma 
conta de compartilhamento de 
arquivos em menos de cinco 
minutos por menos de US$ 
100 (ou grátis).

Finalmente, signifi ca ouvir 
e educar esses grupos em sua 
compreensão dos riscos envol-
vidos, promover uma cultura 
de cooperação e conformida-
de entre esses grupos e a TI. 
Sem compreensão sufi ciente, 
os grupos muitas vezes irão 
racionalizar suas ações, pen-
sando que é apenas uma ação 
única, ou que seus dados não 
são sensíveis, ou é com um 
cliente em que podem confi ar. 
Infelizmente, como vimos 
repetidamente, a facilidade 
de compartilhar informações 
digitais rapidamente refuta to-
das e quaisquer justifi cativas.

A educação deve ser tratada 
como prioridade. Por exemplo, 
antes de gastar US$100 em um 
serviço de compartilhamento 
de arquivos, aqui estão algu-
mas coisas que você precisa 
considerar. Os CISOs devem 
pesquisar exemplos de como 
esse tipo de atividade foi com-
prometida e como proteger 
adequadamente o cliente e 
a organização. Trabalhe em 
realizar uma avaliação de 
risco específi ca às suas neces-
sidades, com base em casos 
de negócios, regulamentos e 
jurisdições.

A gestão em diferentes ge-
ografi as e jurisdições vai ser 
um desafi o a longo prazo para 
os serviços em nuvem. Não há 
soluções de tamanho único 
disponíveis quando se trata 
de nuvens e regulamentos de 
privacidade. Enquanto alguns 
mercados terão regulamentos 
complementares, alguns serão 
contraditórios com um vizinho, 
e alguns podem até tornar pra-
ticamente impossível o uso de 
um serviço público na nuvem. 
Esses regulamentos tornam 
ainda mais importante avançar 
com a atividade de controle a 
Shadow IT e implantar serviços 
adequados.

A nuvem oferece benefícios 
signifi cativos de custo e fl exibi-
lidade, e a implantação parece 
ser inevitável, seja você pronto 
ou não. Então, prepare-se e 
faça os investimentos neces-
sários agora. Os provedores de 
nuvem e os fornecedores de 
segurança estão cada vez mais 
conscientes da necessidade 
de incorporar regulamentos 
específi cos do setor e outras 
restrições ao projetar e desen-
volver produtos e serviços, e 
são parceiros capazes e dispos-
tos nesta jornada. O futuro dos 
bancos nas nuvens ainda está 
nublado, mas juntos podemos 
reduzir muito os riscos.

 
(*) É CTO da McAfee para serviços 

fi nanceiros.

Joe Bernik (*)

News@TI
tegUP busca melhores startups brasileiras 
de logística 

@Já estão abertas as inscrições para empresas de tecnologia interes-
sadas em participar no processo de seleção para investimento da 

tegUP, braço de inovação da Tegma Gestão Logística. A tegUP busca as 
melhores startups brasileiras de logística. As inscrições vão até o dia 30 
de julho por meio de formulário disponível no site www.tegup.com.br.

A Bela e a Fera chega à plataforma de 
streaming de vídeo para locação 

@Looke, plataforma brasileira de streaming de vídeos on demand, 
liberou para aluguel, em seu serviço a mais recente adaptação 

live-action produzida pela Walt Disney Pictures, A Bela e a Fera. Com 
o objetivo de recriar a versão animada de 1991, o novo longa traz 
atores renomados e ótima produção gráfi ca para trama. A história 
segue semelhante, Bela mora em uma pequena aldeia francesa e 
tem o pai capturado por uma Fera. Em um ato de coragem, decide 
trocar de lugar com ele e viver com a besta em seu estranho castelo. 
Lá, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera precisa de 
amor para voltar a ser humano (http://www.looke.com.br).

Serviços de gerenciamento do ciclo de vida 
para endpoints

@A Dimension Data lançou um conjunto de serviços de gerenciamen-
to de ciclo de vida de endpoints e prática dedicada da Apple para 

ajudar empresas a proporcionar, em qualquer lugar e a qualquer hora, 
experiência móvel para aplicativos, voz e colaboração em dispositivos 
iOS. Aproveitando a presença global da Dimension Data, o novo serviço 
simplifi ca a implantação segura e o gerenciamento de dispositivos iOS 
no mundo inteiro para que os usuários possam acessar facilmente 
aplicativos e dados corporativos em dispositivos Mac, iPad, iPhone e 
Apple Watch. As ofertas destacam confi guração, controle, suporte e 
segurança e incluirão um dos melhores suportes - da instalação por 
toda a vida útil do produto, o que permitirá às empresas atender aos 
requisitos corporativos de compliance (dimensiondata.com).

USP utiliza plataforma para aproximar ex-alunos
Para aproximar antigos alunos da gradu-

ação e pós-graduação, a Universidade de 
São Paulo lançou uma plataforma virtual, 
o Alumni USP. O portal permite que ex-
-alunos se cadastrem e tenham acesso a 
uma série de benefícios, como localizar 
colegas, diploma digital, acesso a revistas 
eletrônicas, estudos, pesquisas, e-mail @
alumni.usp.br, balcão de oportunidades de 
trabalho. No primeiro acesso o ex-aluno 
precisa preencher dados pessoais básicos. 

O cadastro é feito pelo site: http://www.
alumni.usp.br/.

A ideia é criar um ambiente que 
motive a troca de informações e de 
experiências nas mais diversas áreas 
do conhecimento entre as diferentes 
gerações de Uspianos.

O Alumni USP disponibiliza diversas 
ferramentas. Uma delas permite que o 
aluno busque a sua turma. Outra funcio-
nalidade é a mentoria, que possibilita o 

encontro entre mentores e mentorados, 
de acordo com a área de interesse.  Já 
a ferramenta de localização geográfi ca 
conectará pessoas que estejam próximas 
ao digitarem a sua localidade, quando 
participarem de um congresso, por exem-
plo. Com informações sobre a situação 
profi ssional e perfi l de seus ex-alunos, a 
USP consegue um diagnóstico da quali-
dade do seu ensino e pode detectar as 
mudanças necessárias.

Tiago Brandes (*)

Esse é um movimento natural, se observarmos as mudanças 
nas novas gerações e nos relacionamentos. Para se ter 
uma ideia, de acordo com dados da 28ª Pesquisa Anual de 

Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, 
realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), 
até outubro deste ano, o Brasil terá um smartphone em uso por 
habitante, ou seja, mais de 208 milhões de aparelhos. Isso sem 
contar os 162,8 milhões de computadores existentes (entre 
notebooks, tablets e desktops), o que equivale a uma média de 
quatro computadores para cada cinco habitantes.

Essas tecnologias impactam diretamente o dia a dia das pes-
soas, que buscam cada vez mais conforto, fl exibilidade de tempo 
e acesso a novidades. Quando iria se imaginar que as transações 
por internet banking superariam as realizadas em agências, por 
exemplo? E esse número já foi alcançado em 2014! (52%, segundo 
a Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN)

O mesmo fenômeno acontece nos relacionamentos comerciais. 
Enquanto se fala tanto no crescimento das lojas online para 
consumidores fi nais, é o e-commerce B2B que atinge os maiores 
números. Dados como o da consultoria norte-americana Frost & 
Sullivan, indicam que em 2020 as vendas globais por e-commerce 
no mercado B2B devem alcançar expressivos US$ 6,7 trilhões, 
enquanto dos negócios virtuais focados no nicho B2C espera-se 
pouco menos da metade disso, US$ 3,2 trilhões de faturamento. 

Em relação a negócios, costumamos olhar para os Estados Uni-
dos para identifi car tendências, e por lá o mercado de e-commerce 
B2B já é duas vezes maior que o B2C. Segundo dados de outra 
consultoria, a Forrester Research, o mercado B2B lá superou os 
US$ 800 bilhões em 2016, em comparação com US$ 398 bilhões 
do nicho B2C, no mesmo período.

Impacto na rotina da área de vendas

Muitos podem se questionar: como fi ca a fi gura do vendedor 
nessa história? Ele continua sendo parte importante no processo, 
mas será cada vez mais pressionado para agir de forma consul-
tiva, agregando valor e conhecimento ao negócio dos clientes. 
Neste cenário, o vendedor passa a atuar como um gerente de 
relacionamento, uma vez que as transações de compra e venda 

E-commerce B2B: um 
caminho sem volta

Pode parecer algo novo para muitas empresas, mas a verdade é que o e-commerce B2B é um caminho 
sem volta. Esse relacionamento virtual entre empresas está ganhando cada vez mais espaço, e é uma 
demonstração de como a tecnologia impacta diversos setores, inclusive os mais tradicionais, como é o 
caso da cadeia de bens de consumo

acontecem no meio digital. O mero tirador de pedidos não terá 
mais espaço no mercado e, por isso, ele deve se diferenciar. 

Isso está muito relacionado à ideia de “omnichannel”, que é 
outra tendência irreversível e signifi ca vender por diferentes 
canais que estejam em sintonia e conversem entre si. Ou seja, 
para aumentar os resultados, o importante é atender o cliente da 
forma que lhe for conveniente, mas que a sua experiência seja 
positiva em todos os casos.

Como cada canal possui seus pontos positivos e seus desafi os, 
é possível otimizar os resultados quando pensamos em conjunto. 
Por exemplo, a distância e o horário comercial limitam o vende-
dor, e o e-commerce B2B supera essas limitações. A falta de um 
relacionamento no e-commerce B2B pode ser suprida por ligações 
do vendedor após o orçamento e visitas esporádicas para discutir 
as necessidades de negócio do cliente. Realizando pedidos de 
reposição de forma mais automatizada com o e-commerce B2B, 
o vendedor ganha tempo para agir de forma mais estratégica, 
buscar novos clientes e aumentar ainda mais os seus resultados. 

São motivos como esses que fazem grandes indústrias adota-
rem o e-commerce B2B. Para se ter uma ideia, empresas como 
Unilever, Ambev, Grupo Martins, Mercedes-Benz, Bic, Arcelor-
Mittal e Goodyear já apostam nessa estratégia para aumentar 
sua presença nos mercados onde atuam.

Mas utilizar um e-commerce B2B para profi ssionalizar o seu 
negócio e aumentar seus resultados não é um privilégio apenas 
das multinacionais. Há tecnologia acessível a empresas de todos 
os portes. Milhares de fabricantes, distribuidores e até represen-
tações comerciais já abraçaram essa estratégia no seu dia a dia. 
Na Meus Pedidos, por exemplo, temos clientes que já recebem 
40% dos seus pedidos pelo e-commerce B2B e estão aumentan-
do sua carteira de clientes e sua capilaridade de mercado. Em 
tempos de incerteza econômica, aumentar ao mesmo tempo o 
faturamento e a pulverização da carteira de clientes, é um grande 
diferencial para o negócio. 

Analisando todos os dados, fi ca claro que hoje o e-commerce 
B2B ainda é um diferencial, mas em breve será um pré-requisito. 
A questão que fi ca não é SE você vai adotar um e-commerce B2B 
no seu negócio, mas QUANDO. 

(*) É CEO e co-fundador da Meus Pedidos.

Um dos maiores líderes da história, o imperador Tang Taizong 
foi o principal responsável por transformar a China no mais po-
tente país do mundo, graças a uma administração marcada por 
realizações inovadoras e ousadas. Para garantir a longevidade 
de sua dinastia - uma das mais duradouras da história chinesa 
(618 - 907 d. C.) -, ele se cercou de talentosos ministros para 
discutir a melhor forma de governar.

Capazes de infl uenciar as atitudes de líderes empresariais 
até os dias de hoje, esses diálogos são verdadeiras lições para 
obter autoconhecimento, avaliar pessoas, exercer liderança, 
infl uenciar os outros, aumentar a efi cácia organizacional, com-
petir com os rivais e alcançar sucesso a longo prazo.

Em um desses encontros milenares, Tang recebeu do ministro 
Wei Zheng um extenso memorando com nove virtudes que ele 
deveria cultivar: benevolência, gentileza, respeito, prudência, 
lealdade, justiça, honestidade, coragem e adesão a princípios. 
Na mesma carta, o ministro ressaltou quais vícios deveriam ser 
evitados por pessoas em posição de autoridade. 

Por mais incrível que pareça, tais conselhos fazem com que, 
em pleno século 21, esses vícios sejam evitados por gestores 
governamentais e empresariais. Confi ra as dicas deixadas pelo 
ministro Zheng ao imperador:
1. Ganância: se você gosta de alguma coisa, saiba reconhecer 
quando tem o bastante;
2. Ir longe demais: se você deseja alguma coisa, saiba quando 
parar;
3. Arrogância: lembre-se de que uma posição elevada é acom-
panha de alto risco;
4. Passar dos limites: conheça os limites de seus recursos;
5. Indulgência: exercite o autocontrole;

6. Frouxidão: seja diligente e consistente;
7. Desencorajar seus subordinados a falarem com fran-

queza: escute-os com a mente aberta;
8. Tolerar caluniadores: expulse homens traiçoeiros de sua 
corte;
9. Recompensar pessoas quando está feliz: a recompensa 
pode ser inapropriada;
10. Punir pessoas quando está zangado: a punição pode 
ser severa demais.

(Fonte: Chinghua Tang fez graduação na London School of Economics e foi o 
primeiro chinês a conseguir um MBA em Harvard. É autor do livro “O guia do 

líder”, lançado em maio de 2017 pelo selo Planeta Estratégia, da Editora Planeta).

Imperador chinês aponta 10 vícios que devem 
ser evitados por gestores
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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.

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

Esta terça é o vigésimo sétimo dia da lunação. Com a Lua plena em Touro nesta terça que é um signo muito afetuoso haverá 
um clima de docilidade e ternura. Bom para uniões e início de um novo envolvimento sentimental. Devido ao aumento 
do sentimento de apego e a preocupação com a segurança emocional e material, fi camos mais receosos de perder. Pode, 
então, haver reações de ciúmes, posse ou controle. A Lua taurina confere paciência e determinação, podemos investir em 
tarefas que exigem persistência e que envolvam várias etapas. Aconselhável se deter num só assunto e ir até o fi m dele. 
Os trabalhos ligados à estética, a habilidades manuais, poderão ter melhores resultados.
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O seu astro Marte em um mau 
aspecto deixa o clima propenso à 
irritabilidade por qualquer motivo 
que a provoque. Faço algo que lhe 
dê segurança e conforto. Precisa 
fi car mais perto da sua família e dos 
amigos e extravasar no fi nal do dia. 
76/576 – cinza.

O Sol na casa três dá chance de pla-
nejar aquilo que pretende realizar, 
com mudanças importantes. Tome 
cuidado apenas para não fi car pen-
sando somente em problemas. Por 
outro lado, haverá pique e energia, e 
quem sair mais tarde estará sociável 
e disposto para diversões. 51/251 – 
Branco.

Com o Sol na casa dois um dinheiro 
inesperado ou até quantia a mais, 
deve chegar. Não tenha pressa, 
muita paciência para alcançar o que 
deseja. Suba um degrau de cada vez, 
aos poucos. Cuidado para não fi car 
pensando somente nos problemas 
sem ver as soluções. 55/255 – Verde.

O Sol no seu signo dá energia e 
disposição para agir e encontrar 
soluções na vida. A melhor forma 
de ser feliz é ver a realidade da vida 
como ela realmente é e preparar-se 
para melhorar. É melhor, no entanto 
não se expor a situações de risco 
ou que envolvam algum perigo. 
66/266 – Azul.

Este período mais delicado do ano 
deve ser levado com calma e paci-
ência em seu ambiente. Aproveite 
para analisar como poderá melhorar 
a convivência se os objetivos pro-
fi ssionais estão sendo cumpridos. 
Faça o que seja preciso para viver 
bem com as pessoas a sua volta. 
71/571 – Amarelo.

Esta terça pode afl orar os ânimos 
levando ao perigo da violência. Se 
algo não está saindo como desejava, 
essa é a hora de refl etir, analisar e 
encontrar respostas. Controle os 
fortes sentimentos que estão sendo 
despertados, evitem a melancolia e 
a tristeza. 91/791 – Verde.

O Sol em Câncer nas próximas horas 
acentua a necessidade de ser prático 
e direto nas atitudes. Precisa saber 
dosar o lado racional com o emocio-
nal, para que tudo caminhe muito 
bem nas relações. De mais atenção 
ao que diga respeito à relação sexual 
e afetiva. 85/485 – Cinza. 

O dia é bom até para planejar aquilo 
que a gente quiser tornar realidade, 
fazendo com que ganhe forma e se 
realize até o fi nal do mês. É melhor 
não se expor a situações de risco ou 
que envolvam algum perigo. Ânimos 
exaltados e muita disposição podem 
afl orar e levar a enfrentar violência. 
56/656 – Branco.

Com o Sol chegando na casa sete é 
tempo de unir ou romper sociedades 
e parcerias. Preste mais atenção 
nos compromissos que você anda 
assumindo. Cuidado para não fi car 
pensando somente em problemas, 
mas veja a soluções. É bom medir 
as palavras nas relações sociais. 
26/526 – Marrom.

Sol chegando no signo de Câncer 
vai dando maior estabilidade para 
planejar aquilo que quiser tornar 
realidade. Precisa manter o bom 
senso para não sofrer desilusões. 
Para seguir adiante será necessário 
tomar algumas decisões da maneira 
mais prática possível. 88/588 – Azul.

Com o Sol em Câncer esta semana 
deve tomar atitude fi rme e decisiva. 
Não fi que questionando a melhor 
decisão a ser tomada, decida-se 
logo. A atenção dada a alguém lhe 
será retribuída. O dia é propício à 
saúde e aos tratamentos, mas não 
aos negócios. 44/344 – Verde.

Controle seus impulsos e viva a vida 
do jeito que ela é sem ilusões. Contro-
le a tendência a ira que não consegue 
ser reprimida devido a infl uência da 
Lua em Touro. Logo alcançará o que 
deseja, agindo de uma forma livre e 
usando a sua diplomacia espontânea. 
14/814 – Lilás.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA  20 de junho de 2017. Dia de São Silvério, Santa Florentina, 
Santa Miquelina de Pesaro e Dia do Anjo Palmaliah, cuja virtude é o 
otimismo. Dia do Revendedor e Dia do Migrante. Hoje aniversaria 
o ator Kadu Moliterno que completa 65 anos, a cantora Cyndi Lauper 
que nasceu em 1953, a atriz Nicole Kidman que nasceu em 1967 e o 
ator e apresentador Marcos Mion que completa 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste último grau é caloroso, amável e sociável. 
É popular e sabe se divertir e entreter aos outros. Costuma ser muito 
hábil em convencer os outros da necessidade de uma vida espiritual-
izada. Têm personalidade forte, sendo em geral muito idealista. Não 
gosta de fazer ou manter inimigos e fará sempre de tudo para estar 
em paz com todos. Frequentemente é bem conservado fi sicamente, e 
não consegue viver só. No lado negativo precisa evitar a teimosia, a 
impaciência e acreditar realmente em uma ideia, se jogar de corpo e 
alma nela para obter resultados que espera.

Dicionário dos sonhos
BATOM – Usar batom: você está cercado (a) por 
amizades falsas. Outras pessoas usando batom: traição 
profi ssional. Comprar batom: frivolidade. Homem 
com batom nos lábios: problema conjugal. Números 
de sorte: 05, 15, 22, 27, 49 e 50.

Simpatias que funcionam
Conseguir dinheiro rápido: Para ter dinheiro 
rapidamente, ao acordar, esquente num litro 
de água com um copo de arroz cru. Depois, coe 
reserve a água. Tome um banho demorado e se 
enxágue com esta água, derramando-a do pescoço 
para baixo. Em seguida vista uma roupa branca 
e lavada. O dinheiro aparecerá em pouco tempo, 
por meio de um trabalho extra ou pagamento 
de dívida.
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Comédia
Pela primeira vez um homem, 

Wilson de Santos, ator que levou 
ao palco hilárias personagens 
femininas como a freira Maria 
José, da comédia “A Noviça Mais 
Rebelde”, e a atriz Bette Davis, 
na peça “Bette Davis e Eu” 
vai interpretar textos que são 
referência no teatro mundial, 
falando de desejos, sonhos e 
confl itos presentes no universo 
feminino. Uma dona de casa é 
trancada no apartamento pelo 
marido, enquanto outra mulher 
enfrenta um ônibus cheio na 
volta do escritório. Já a ope-
rária acorda atrasada e tenta 
encontrar as chaves da porta de 
casa, numa luta contra o relógio 
e suas “obrigações” cotidianas. 
O espetáculo traz três mulheres 
que misturam humor e poesia 
para desafi ar as pequenas, e 
também gigantescas, repressões 
às quais estão sujeitas em suas 
relações cotidianas.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. San-
tos, 2233, Cerqueira César, tel. 3069-2286. 
Sábados às 19h. Ingresso: R$ 80. Até 12/08.

Guerras
“Inimigos”, novo espetáculo da 

Cia. de Feitos que estreia no dia 
24 de junho, é uma livre adapta-
ção do livro O Inimigo, de Davide 
Cali, com direção e dramaturgia 
de Carlos Canhameiro, propõe 
uma refl exão sobre a incoerência 
das guerras. A história se passa 
em algum lugar que poderia ser 
uma cidade, uma fl oresta ou um 
deserto onde existem dois bura-
cos. Neles, dois soldados. Eles são 
inimigos. A guerra os colocou em 
lados opostos. E assim brincam 
de inimigos conforme ensinou 
o manual (que diz tudo sobre o 
inimigo). Encenada sobre rolos 
de papeis, atores, atrizes e músi-
cos desdobram as muitas formas 
do inimigo, com quase tudo 
parecendo ser criado na hora. 
Tinta, papelão, papel, escadas 
dão o tom da cena, recheada de 
cantos e refl exões sobre a guerra 
de cada dia, que se passa não só 
no campo de batalha. Com Cia. 
de Feitos.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. 
Sábados e domingos 12h. Ingressos: R$ 
20 e 10 (meia). Até 23/07.

Divulgação

Últimos dias
O espetáculo “Esperando 

Godot”, de Samuel Beckett, 
com o grupo Garagem 21 e 
direção de Cesar Ribeiro, ter-
mina a temporada no dia 26 de 
junho. Escrita em 1949, a peça 
é considerada um marco da 
narrativa moderna. Os temas 
centrais de Beckett estão na 
incomunicabilidade, no vazio, 
na ignorância, na impotência 
e na morte, utilizando, para 
compor esse quadro, a chama-
da estética do fracasso, com 
indivíduos semiacabados, nor-
malmente aprisionados a algo. 
É um escritor marcado pelas 
grandes guerras. Infl uenciada 
pela estética de HQs e desenhos 
animados, a peça narra a his-
tória de dois personagens que 
aguardam a chegada de Godot, 
que nunca aparece. Com Paulo 
Campos, Ulisses Sakurai, Paulo 
Olyva e Cadu Leite. 

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. 
Segundas às 20h30. Ingressos: R$ 40 e R$ 
20 (meia).

Integrando a 
programação do 
projeto Jazz Clube 
acontece o show do 
multi-instrumentista, 
compositor e 
arranjador Itiberê 
Zwarg acompanhado 
por seu grupo

Itiberê conduz um espetá-
culo norteado pelas lin-
guagens plurais e rítmicas 

de todo o mundo. Os ritmos 
vão do jazz ao maracatu, 
passando pelo boi, frevo, 
baião, choro, tango e uma 
série de menções musicais 
em diferentes arranjos. O 
som tem como matriz a mú-
sica universal, concepção 
criada por Hermeto Pascoal 
de quem Itiberê é parceiro 
e contrabaixista há mais 

Itiberê Zwarg & Grupo.

Josi Lopes

Josi Lopes é a convidada do projeto Música Preta com 
o show A Essência do Tambor. Ao seu lado no palco estão 
Edson Woiski (guitarra), Kiko Woiski (contrabaixo), Yara 
Oliveira (bateria) e Kelson Guedes (backing vocal). Josi 
interpreta músicas de sua autoria como “Candombeiro”, 
“Acontece”, “Do Tambor”, “Cantadeira”, “Queda de Braço” 
e “Briga de Pente”, entre outras. O roteiro traz também 
composições de Milton Nascimento (“Lágrimas do Sul”), 
Luiz Melodia (“Mistério da Raça“), Sérgio Pererê (“Rosário 
dos Pretos”) e Romulo Fróes (“Muro”).

 Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (23) 
às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Do jazz ao maracatu

de três décadas. O termo 
encontrado por Hermeto des-
creve uma música que, sem 
preconceitos, engloba todos 
os estilos, valoriza elementos 
da tradição musical brasileira 
e de várias partes do planeta, 
ultrapassando a barreira entre 

a música erudita e a popular.
Com Itiberê (baixo, bateria, 
piano, teclados e tuba) se 
apresenta ao lado de Ajurinã 
Zwarg (bateria, percussões 
e sax soprano), Ricardo Sá 
Reston (baixo, piano e caixa), 
Mariana Zwarg (fl auta, fl auta 

em sol, fl autim, pife e sax 
tenor), Carol d’Avila (fl auta, 
fl autim, fl auta baixo, sax alto 
e cavaquinho) e Cacá Guifer 
(fl auta, sax tenor e triângulo).

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-

lino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo (25) às 
18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Show

A banda pop Carne Doce, do 
casal Salma Jô (voz) e Macloys 
Aquino (guitarra), apresenta o 
repertório de seus dois álbuns 
autorais, Princesa (lançado 
em 2016) e Carne Doce (de 
2013). Salma e Macloys, 
acompanhados por João Victor 
Santana na guitarra, Ricardo 
Machado na bateria e Aderson 
Maia no baixo, prometem uma 
apresentação performática e 
explosiva, a mesma que, há 
três anos, faz vibrar os palcos 
de festivais de música autoral 
e casas de shows do Brasil. 
No set list, músicas como 
“Princesa”, “Cetapensâno”, 
“Artemísia”, “Passivo”, “Eu Te 
Odeio”, “Carne Lab”, “Som-
bra”, “Sertão Urbano”, “Preto 
Negro”, “Fetiche”, “Fruta 
Elétrica”, entre outras.

 Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (24) 
às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Pop

A banda pop goiana Carne Doce.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Físico nº: 0600719-34.2008.8.26.0007 - Classe: Assunto:
Procedimento Sumário  Despesas Condominiais - Requerente:Condomínio Residencial Itália -
Requerida : Lucinéia da Silva Serafim. EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS.
Expedido no Processo de  Nº 0600719-34.2008.8.26.0007. O M . M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na
forma da Lei  etc. FAZ SABER a Lucinéia da Silva Serafim, CPF 245.729.898-93, RG 22.761.758-7,
que na ação de Procedimento Sumário por parte de Condomínio Residencial Italia, na qual foi
condenada ao pagamento das despesas condominiais especificadas na inicial e demais vincendas,
acrescidas da multa de 2%, correção e juros de 1% ao mês e ainda 10% sobre o valor da condenação
de honorários advocatícios, gerando o montante de R$ 13.872,47, atualizado até março de
2010.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por
EDITAL, acerca da penhora dos direitos que a executada possui sobre o imóvel situado na Rua Bento
Ribeiro, 36, apto 13, Bloco A, Vila Regina, São Paulo-SP. Fica a ré advertida que poderão oferecer
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2017.                       (15 e 20)

TERRA DOS VALES S.A.
CNPJ/MF nº 07.697.895/0001-04 - NIRE 35.300.333.918

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da TERRA DOS VALES S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 123 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), convoca os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social do BTG Pactual, situada na cidade de São Paulo, esta-
do de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 12º andar, CEP 04538-133, em primeira convocação, no dia
22 de junho de 2017, às 11:00hrs, para tratar da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Deliberar sobre o orçamento anual para o ano de 2017 proposto pela Diretoria da Companhia; e (ii) Definir os novos
periódicos nos quais serão realizadas as publicações da Companhia, conforme exigidas pela Lei das Sociedades Anônimas.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 2016, publicadas em 12 de maio de 2017 no Diário Oficial do Estado do Estado de
São Paulo, página 35, e no jornal “Empresas e Negócios”, página 6. (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
da Companhia do exercício social de 2016 e a distribuição de dividendos, se houver; e (iii) Reeleger os atuais Diretores
da Companhia para novos mandatos de 1 (um) ano. São Paulo– SP, 14 de junho de 2017. CARLOS ALBERTO GUER-
REIRO-Diretor Presidente. ANDRÉ MACHADO MASTROBUONO-Diretor Administrativo e Financeiro.    (14.15.20/06/2017)

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF Nº 00.446.918/0001-69

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
Ficam os Senhores Acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 30 (trinta) de junho de 2017, às 10 horas, na sede social da Companhia, loca-
lizada na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, a fi m de apreciar e deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) alterar os termos e condições das debêntures da pri-
meira emissão da Companhia, emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntu-
res Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9 de outu-
bro de 2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., conforme aditada (“Escritura de Emissão”) 
(“Debêntures”), incluindo alterações à data de vencimento, aos juros remuneratórios, às datas de pagamento, às hipóteses 
de vencimento antecipado, ao percentual mínimo das garantias, à remuneração em caso de resgate antecipado facultativo 
das Debêntures, e o acréscimo, como garantia das Debêntures, da alienação fi duciária de certifi cados de recebíveis imobiliá-
rios subordinados da 27ª (vigésima sétima) série da 1ª (primeira) emissão da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A. 
emitidos nos termos do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários referente aos Certifi cados de Recebíveis Imobiliá-
rios da 25ª, 26ª e 27ª séries da 1ª Emissão da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A.” celebrado em 1º de dezem-
bro de 2016; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das de-
liberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento à Escritura de Emissão, do aditamento ao con-
trato de cessão fi duciária de direitos creditórios que atualmente garante as Debêntures, do contrato de alienação fi duciária 
dos certifi cados de recebíveis imobiliários acima mencionados, bem como a contratação de todos os demais prestadores de 
serviço necessários à efetivação da deliberação acima. Informações Gerais: Os Acionistas deverão apresentar, até a data 
da realização da Assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, 
na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral Extraor-
dinária; (ii) tratando-se de pessoa jurídica ou fundo de investimento, (1) cópia autenticada do estatuto, contrato social ou do 
regulamento, (2) do instrumento de eleição ou indicação do representante legal que comparecer à Assembleia ou outorgar 
poderes a procurador, e (3) na hipótese de representação por procurador, instrumento de mandato, com poderes específi cos 
para representação na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, devi-
damente regularizado na forma da lei, do estatuto, contrato social ou regulamento do acionista representado; (iii) tratando-
-se de pessoa física, (1) cópia do documento que comprove a identidade do acionista, e (2) na hipótese de representação por 
procurador, instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral Extraordinária de 
Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, devidamente regularizado na forma da lei. Os documentos acima 
referidos poderão ser enviados previamente à Companhia, no endereço de sua sede (Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados de: Guilherme de Puppi e Sil-
va. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária, encontram-se dis-
poníveis aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para consulta, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das 
Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, 15 de junho de 2017.
Olímpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração

Hotel Majestic S/A
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 22 de Abril de 2017
Local e Hora: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, em Águas de Lindóia, Estado de 
São Paulo, às 10:30 horas do dia 22/04/2017. Presença: Conforme assinaturas lançadas no Livro 
“Presença de Acionistas”. Convocação: Conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 09/03/2017, 10/03/2017 e 
11/03/2017 conforme dispõe os artigos 124 e 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
Composição da Mesa: Presidente: José Artur Bernardi; Secretário: Julio Cesar Bernardi. 1 - Delibe-
rações Tomadas na Assembleia Geral Ordinária: I - Foram aprovados, por unanimidade, com as 
abstenções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Finan-
ceiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016, publicado no Diário Oficial Empre-
sarial do Estado de São Paulo, em 16/02/2017, página 21 e no Jornal “Empresas e Negócios”, dia 
16/02/2017, página 05. II – Foi aprovada a suspensão dos lucros do exercício de 2016, para converter 
em reservas legais e estatutárias. III – Foi efetuada a eleição da Nova Diretoria, para o mandato 
novo, com duração até a Assembléia Geral do ano de 2020, sendo eleitos os seguintes membros: 
Diretor Presidente: José Artur Bernardi, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e 
domiciliado na Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari 475, na cidade de Jundiaí-SP, portador 
da Cédula de Identidade, RG. 8.416.373-2 e do CIC 050.993.678-44; Diretor Comercial: Julio Cesar 
Bernardi, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Av. das Esmeraldas, 
333 – aptº 11, em Águas de Lindóia-SP, portador da Cédula de Identidade RG. 11.748.683, e do CIC 
111.768.528-41; Diretor Industrial: Edson Bernardi, brasileiro, casado, Delegado de Polícia aposen-
tado, residente e domiciliado à Rua Guaianases, 26 –aptº 91, em São Paulo-SP, portador da Cédula 
de Identidade RG 2.218.281, e do CIC 030.025.278-15; tendo sido Empossados imediatamente, 
ficando ainda estipulado, para cada um dos diretores eleitos, uma retirada mensal de R$ 2.500,00  
(dois mil e quinhentos reais). Na oportunidade, os Diretores eleitos declararam que não estão in-
cursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. 
2 - Deliberações Tomadas na Assembleia Geral Extraordinária: Não foi aprovada, a proposta da 
Diretoria para aumento do Capital Social, que continua sendo de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil reais), divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) ações nominativas, no 
valor de R$1,00 (um real) cada uma. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram 
suspensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, no livro 
próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Esta ata foi transcrita 
no livro próprio e confere com a original. Águas de Lindóia, 22 de abril de 2017. José Artur Bernardi 
- Presidente, Julio Cesar Bernardi - Secretário. Jucesp - nº 264.658/17-6 em 12/06/17. Flávia Regina 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva Lucros Lucro do Reserva Patrimônio

         Capital   Reavaliação   Acumulados      Exercício            Legal          Líquido
 Saldo em 31/12/2015 1.400.000,00 1.584.259,15 792.432,91 – 136.894,96 3.913.587,02
Pagamentos Dividendos – –  70.000,00 – – –
Reserva legal – – – –  14.702,28 –
Lucro do Exercício – – – 294.045,53 – –
Ajustes  – (1.584.259,15) –  (14.702,28) – –
Saldo em 31/12/2016 1.400.000,00 – 722.432,91 279.343,25 151.597,24 2.553.373,40

VITVITVITVITVITALE PREDIAL S/AALE PREDIAL S/AALE PREDIAL S/AALE PREDIAL S/AALE PREDIAL S/A
C.N.P.J. Nº 02.216.366/0001-28

Demonstração Financeira

Ativo              2016             2015
Circulante  1.783.260,93  172.906,94
Disponibilidades  401.264,62  74.928,41
Créditos a receber  10.400,00  10.400,00
Impostos a recuperar  87.578,43  87.578,53
Estoques  1.284.017,88 –
Não Circulante  1.041.927,72  3.768.277,03
Depositos Judiciais  141.927,72 –
Imobilizado  900.000,00  3.768.277,03
Total do Ativo  2.825.188,65  3.941.183,97

Balanço Patrimonial Encerrado Em 31/12/2016 - Expresso em R$

Passivo              2016             2015
Circulante  31.821,66  25.122,98
Outras obrigações  17.859,76  18.161,08
Adiantamento de Clientes  13.961,90  6.961,90
Não Circulante  239.946,39  2.473,97
Dividendos  150.543,29  2.473,97
Empréstimos de terceiros  89.403,10 –
Patrimônio Liquido  2.553.420,60  3.913.587,02
Capital Social  1.400.000,00  1.400.000,00
Reserva de Reavaliação –  1.584.259,15
Reserva Legal  151.597,24  136.894,96
Lucros / Prejuízos Acumulados  1.001.776,16  792.432,91
Total do Passivo  2.825.188,65  3.941.183,97

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC -  Método Indireto
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional (1)             2016
Lucro Líquido 294.045,53
Ajuste de Contas Patrimoniais
(+) Diminuição de impostos à recuperar 0,10
(-) Diminuição de Impostos a Pagar (271,42)
(-) Diminuição do IR e CSLL a Pagar (1.259,10)
(+) Aumento das demais Contas a Pagar 8.276,40
(=) Caixa Líquido da Atividade Operacional =
Caixa mais Aplicações Financeiras (1) 300.791,51
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento (2) 89.403,10
(+) Recebimentos de emprestimos 89.403,10
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento (3) (63.858,40)
(-) Pagamentos de dividendos (63.858,40)
= Variação do Caixa e Equivalente (1 + 2 + 3) 326.336,21
Saldo Inicial Caixa / Equivalente 74.928,41
Saldo Final Caixa / Equivalente 401.264,62

Demonstração de Resultado Período
Encerrado em 31 de Dezembro de 2.016 Expresso em R$

             2016             2015
Receita Operacional Bruta  619.800,00  626.140,00
Receita de Aluguel  619.800,00  626.140,00
Deduções - Impostos Incidentes  22.622,70  22.854,12
Receita Operacional Líquida  597.177,30  603.285,88
Despesas Operacionais  165.617,17  280.524,50
Administrativas  165.803,92  278.064,17
Tributos e Taxas  1.248,64  1.850,20
Financeiras Líquidas  (1.435,39)  610,13
Resultado  431.560,13  322.761,38
Outras Despesas Não Operacionais  (89.403,10) –
Resultado Antes da CSLL e IRPJ  342.157,03  322.761,38
Contribuição Social  18.041,81  17.499,98
Imposto de Renda  30.069,69  29.166,63
Resultado do Período  294.045,53  276.094,77

 Notas Explicativas:  As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária
(Lei nº6404/76 e disposições complementares) e compreendem as ativida-
des operacionais correspondentes aos anos findos em 31/12/2016 e 2015.

Rubens Ricardo Vitale
Diretor

Luiz Antonio Vitale
Diretor

Fernando José Vitale
Diretor

Claudio Alexandre do Nascimento
Contador CRC 1SP 143.899/O-1

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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TERÇA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2017

SALÁRIOS DIFERENTES PARA A MESMA FUNÇÃO
Empresa pode ter duas formas de apuração de salário para mesma 
função? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FEZ O ALISTAMENTO MILITAR, ENTRETANTO A EMPRESA 
PRETENDE DEMITI-LO, COMO PROCEDER COM ESTABILIDADE?

Esclarecemos que conforme art.472 da CLT a estabilidade somente 
existe durante o cumprimento do serviço militar, assim, antes do 
cumprimento ou após não há estabilidade podendo ser feita a rescisão, 
salvo previsão em contrário na convenção coletiva.

TRABALHO EM HOME OFFICE 
Contrato de trabalho em Home Office, quais os riscos e como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGRESSÃO FÍSICA NO TRABALHO
Qual é o procedimento que deve ser adotado pela empresa 
quando dois funcionários se desentendem e ocorre agressão física? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM ESCALAS 12X36, 
SERÁ DEVIDO O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO EM DOBRO DOS 
FERIADOS TRABALHADOS? 

Esclarecemos que é valida, em caráter excepcional, a jornada de doze 
horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou 
ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou 
convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro 
dos feriados trabalhados. Base Legal – Súmula nº444 do TST.

TOLERÂNCIA DE ATRASOS NO REGISTRO DE PONTO
Como deve ser aplicada a apuração de atrasos e horas extras e a sua 
tolerância no registro de ponto? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014341-35.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Jamil Nakad Junior, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marta Da Silva Pedrosa RG Nº 23.173.625-3, CPF/MF Nº
164.237.628-05 que nos autos da ação Cumprimento de Sentença, requerida por Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 5.437,52 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10%
(art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. . Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 02 de junho de 2017.                                                                                              (20 e 21)

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 0132480-21.2009.8.26.0100 (USU. 374). 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 Esta-
do de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) titulares de domínio Marco Antonio Campos
do Nascimento, Nelson Pina do Nascimento; ao confrontante Donizete Teixeira de Lima, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Jorge Ferreira da Silva e s/m Denise Raineri da Silva ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Fruta de Guariba (anti-
ga Rua A), nº 183, na Vila Rosa Molla, no 26º Subdistrito - Vila Prudente, São Paulo/SP, com área de
113,04 m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo sob o nº 156.056.0015-9., alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramenciona-
dos 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.                                             (20 e 21)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0178930-17.2012.8.26.0100. O DR. Adilson
Aparecido Rodrigues Cruz, Juiz de Direito da 34ª VC do Foro da Capital, Estado de SP, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Davino Decorações Ltda, situado na Rua Augusta, Nº 648, 658,660, Consolação,
São Paulo/SP que lhe foi proposta uma ação de Medida Cautelar de Produção Antecipada de provas
por parte de Esser Anchorage Empreendimentos, por diversas vezes foi autorizada a vistoria técnica
em seu imóvel, mas o requerido não autorizou a realização da vistoria prévia. Estando o requerido em
local ignorado, expede-se edital para que no prazo de 15 dias, apresente contestação, a fluir o prazo de
20 dias, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos narrados pelo autor. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, aos 06 de junho de 2017.                                                   (20 e 21)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0700530-68.2012.8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Bruna Sheila Santos Almeida, Estrada do Agricultor, 95, Quintas do
Ingai - CEP 06519-001, Santana de Parnaiba-SP, CPF 324.841.618-16, RG 414416156, Brasileiro que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 11.233,19, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2017.                                                   (20 e 21)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1058021-55.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 43ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Sérgio Ricardo Da Silva, QD 307, SUL, Rua 03, Lote 06, Plano Diretor Sul - CEP
77015-476, Palmas-TO,CPF 061.803.878-77, RG 14.669.364-4,Casado, Brasileiro, que lhe foi
propôsta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários
LTDA, para que efetue o pagamento do valor de R$ 43.094,40, referente as despesas da taxa de
conservação e melhoramentos do lote 09 e 11 da quadra QR, Loteamento Thermas de Santa Bárbara
I. 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 10 de março de 2017.                   (20 e 21)

A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70 - NIRE 35300064780

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data: 28/04/2017. Horário: 11:00 hs. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 1.357 -
1ºSubsolo, Conjunto 01, nesta Capital. Presença: Totalidade. Mesa: Antranik
Kissajikian - Presidência da Mesa, André Kissajikian - Secretário. Convocação: Publi-
cado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos
dias 18, 19 e 20/04/2017. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Foi aprovado o
Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, documentos esses devidamente
publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições
do dia 28/03/2017, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o
§ 5º do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001.
Encerramento: Formalidades legais registrada na JUCESP nº 224.177/17-5, em
19/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº. 01.924.030/0001-57 - NIRE Nº 35300150104

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data: 28/04/2017. Horário: 16:00 hs. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 960 - 19º
andar, Conjunto 1.900, nesta Capital. Presença: Totalidade. Mesa: Antranik
Kissajikian - Presidência da Mesa, André Kissajikian - Secretário. Convocação: Publi-
cado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos
dias 18, 19 e 20/04/2017. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: a) Aprovaram o
Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, corres-
pondentes ao exercício social findo em 31/12/2016, documentos esses publicados no
Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 28/03/
2017, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o § 5º do artigo
133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. b) Aprovaram a seguin-
te destinação do resultado do exercício de 2016: (i) Como reserva legal, a importância
de R$ 1.751.273,28; (ii) Homologação da distribuição de dividendos, de acordo com
critério da diretoria; (iii) Transferência do saldo remanescente para reserva de lucros,
que fica à disposição da Diretoria. c) Determinou o Sr. Presidente, a seguir, que se
passasse a eleição dos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária de 2020, tendo por unanimidade, sido reeleitos: (i) Diretor Superintendente,
Antranik Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.531.799-7-SSP/SP, CPF/
MF nº 002.081.678-20, e, (ii) Diretor Executivo, André Kissajikian, brasileiro, casado,
empresário, RG nº 9.945.144-X-SSP/SP, CPF/MF nº 075.542.968-09, ambos com es-
critório em São Paulo/SP, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar. Tendo em vista o que
dispõe o §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, os Diretores ora reeleitos declaram que
não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais
que possam impedi-los de exercer atividade mercantil. (iii) Para Diretores sem desig-
nação especial, os cargos permanecerão vagos. (iv) Foi atualizada monetariamente
a remuneração global da Diretoria, a ser distribuída de comum acordo entre os Dire-
tores. Encerramento: Formalidades legais registrada na JUCESP nº 223.322/17-3,
em 18/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Presidente do BC, Ilan Goldfajn.

“A política econômica 
doméstica mudou de 
direção há um ano 

e as reformas implementadas 
neste curto período mostraram 
resultados positivos, por isso 
a importância de se continuar 
no caminho correto”. Ele foi 
o convidado do encontro com 
investidores institucionais 
do Bradesco, em São Paulo, 
e comentou o atual cenário 
internacional e doméstico, con-
textualizando com os desafi os 
da política monetária atual.

Para Goldfajn, o cenário 
externo tem se mostrado favo-
rável, embora as políticas eco-
nômicas dos Estados Unidos e 
da China ainda geram dúvidas. 
“Persistem as incertezas quan-
to à implementação e a possí-
veis repercussões externas da 
política econômica do novo 
governo dos Estados Unidos na 
área do comércio internacional, 
de estímulos fi scais e desregu-
lamentação fi nanceira”, disse. 
Quanto à China, o que preocupa 

Reformas mostram resultados 
positivos, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse ontem (19) que a incerteza aumentou nas 
últimas semanas, mas as reformas podem continuar avançando

por conta da situação mais 
robusta de seu balanço de 
pagamentos e ao progresso 
no processo desinfl acionário 
e na ancoragem das expec-
tativas”, explicou. Quanto à 
redução de infl ação, ele ava-
liou que o comportamento da 
infl ação permanece favorável. 
“A desinfl ação dos preços de 
alimentos constitui choque de 
oferta favorável”. A infl ação 
acumulada em 12 meses caiu 
de 10,7% em dezembro de 
2015 para 3,6% em maio. 

Em relação ao cenário econô-
mico doméstico, ele destacou 
que os vários ajustes e refor-
mas aumentaram a confi ança 
e reduziram a percepção de 
risco. “A continuidade nessa 
direção, em especialmente com 
a aprovação da reforma da Pre-
vidência e de outras reformas 
que visam aumentar a produ-
tividade, será importante para 
a sustentabilidade da infl ação 
e da queda da taxa de juros”, 
fi nalizou (ABr).

é a evolução dos preços das 
commodities (mercadorias), “e 
o apetite ao risco por ativos de 
economias emergentes”. 

Goldfajn destacou que o 

Brasil está menos vulnerável 
a choques externos. “A eco-
nomia brasileira apresenta 
hoje uma maior capacidade 
de absorver eventual revés, 
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Em meus cursos de Oratória e em palestras, valho-me, 

com frequência, de minha vivência em outras áreas, 

como em Jornalismo, em Direito e – especialmente – 

em Aviação, trazendo ensinamentos e experiências 

do distante e saudoso tempo em que fui Controlador 

de Voo, no então grandioso e maravilhoso (ainda é) 

Aeroporto de Congonhas! O de Guarulhos só veio a 

existir bem depois. Eu vivi a era da aviação romântica, 

que era, também, a “aviação a lenha”!

Em linguagem aeronáutica, alternativa é o aeroporto para o 
qual a aeronave se dirigirá, caso o de destino esteja inter-
ditado. Ao preencher um Plano de Voo, por exemplo, de 

São Paulo para o Aeroporto Internacional Tom Jobim – Galeão, 
para os íntimos – o comandante indicará dois outros aeropor-
tos de alternativa. Suponhamos que sejam Vitória, no Espírito 
Santo e Salvador, na Bahia. O detalhe que nos importa colher é 
que o avião terá de possuir combustível para voar do aeroporto 
de partida – São Paulo – até o de destino – Galeão – daí até a 
alternativa mais distante indicada no plano de voo – Salvador 
– e mais 45 minutos! 

(Exatamente a exigência não cumprida pelo voo 2933 da LaMia 
que transportava a equipe da Chapecoense de Santa Cruz de la 
Sierra, na Bolívia, para Medellin, na Colômbia, em 28 de novembro 
de 2016. A Despachante Célia Castedo Monastero apontou que o 
tempo de voo e a autonomia de combustível eram exatamente os 
mesmos: 4 horas e 22 minutos. Apesar disso, o avião foi autorizado 
a decolar. Posso assegurar que, no Brasil, isso NÃO teria aconte-
cido. Se a Despachante tolerasse falta, o Controlador de Voo não 
aprovaria o plano em hipótese alguma. Não foi o que se passou em 
Santa Cruz de la Sierra, e todos sabem o que infelizmente, mas 
previsivelmente, aconteceu: 71 das 77 pessoas a bordo morreram!) 

Que lição inferimos dessa norma aérea? Se o orador vai falar 30 
minutos, ele deve ter “combustível” de qualidade para falar uma 
hora, pelo menos, sem enrolar os ouvintes. E nem se enrolar...! Seu 
material, portanto, tem de ser farto, rico, abundante. Mas deve – 
por ser tão precioso quanto o combustível da aviação – ser usado 
parcimoniosamente, na medida exata do necessário.

Pode acontecer o inverso: o comunicador se preparar para falar 
60 minutos e, na hora “h”, darem-lhe apenas 15! (É o tempo regula-
mentar do Rotary, e é o “quarto de hora” tradicional da Maçonaria). 
Ora, o orador tem de ter habilidade tanto para ampliar sua fala, 
sem torná-la repetitiva e enfadonha, como para encurtá-la, sem 
truncar-lhe o sentido nem prejudicar-lhe o conteúdo. Ele deve estar 
preparado para falar mais, ou falar menos, de acordo com alguma 
eventual alteração do programa. Se, por exemplo, um diretor da 
organização resolver falar, toda a cronometragem irá para o brejo! 
(Descobri que só dois tipos de diretores: os que falam muito e...  
os que já morreram!)

Mas, como fazer para estar preparado para essa situação ines-
perada?

É simples. Separe a essência – aquilo que você tem de falar, 
como dizia um vereador de minha terra: “haja o que hajar”, isto é, 
que não pode deixar de ser dito – do complemento, que é o que 
vai ser dosado de acordo com o tempo disponível. Ao proceder à 
nítida separação entre a essência e o complemento, o orador estará 
apto tanto para encurtar sua fala, cingindo-se apenas ao essencial, 
como para alongá-la, inserindo detalhes, ilustrações, histórias, 
reminiscências e que tais, presentes nos “tanques de reserva” do 
combustível verbal!

Devem ser previstas também outras circunstâncias adversas, como 
a incompatibilidade do pen-drive com o equipamento de PowerPoint 
ou de projeção ou ainda a possibilidade de o aparelho ter um tilt, 
ou o som pifar. Ou até mesmo de haver pane elétrica e tudo fi car 
às escuras (já me aconteceu isso mais de uma vez). Para qualquer 
emergência desse último grupo, é importante lembrar: Toda essa 
parafernália responde pelo nome de “Auxílio audiovisual”!  É, pois, 
mero auxílio, de natureza subsidiária, complementar. O importante, 
o indispensável, o essencial mesmo é VOCÊ!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Universitário, Advogado e 
Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.
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Alternativas. 
Na aviação e 
na Oratória...
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOÃO BATISTA SIMÃO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vendedor, nascido em Alagoa Grande - PB, aos 24/06/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Simão da Silva e de Maria José da Costa; A preten-
dente: ELAINE LILIAN DA SILVA ARAUJO, nacionalidade brasileira, divorciada, analista 
de créditos, nascida em Guarulhos - SP, aos 09/10/1978, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Araujo Chaves e de Ana Josefa Antunes da Silva.

O pretendente: LUCIO KLEBER DE ARAUJO FERNANDES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, coordenador operacional, nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1995, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zirleo Pereira Fernandes e 
de Deborah Cristina Medeiros de Araujo; A pretendente: KARINA CRISTINA DA SILVA 
ROSA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de atendimento, nascida em São 
Paulo - SP, aos 25/11/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz Rogerio Rosa e de Maria da Cruz da Conceição.

O pretendente: EDNALDO MACHADO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Jacobina - BA, aos 06/09/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Angelica Machado da Silva; A pretendente: 
CELIA REGINA RIBEIRO DA SILVA LIMA, nacionalidade brasileira, viúva, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 17/06/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Ribeiro da Silva e de Luzia Benedita da Silva.

O pretendente: JADSON MAYKON DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, pintor 
de autos, nascido em Caruaru - PE, aos 10/03/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Roberto da Silva e de Lucineide Moura da Silva; A pretendente: 
GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE, nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 01/10/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Hernani Ramiro Andrade e de Guiomar dos Santos Andrade.

O pretendente: FRANCO NEVES PEREIRA DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de recursos humanos, nascido em São Paulo - SP, aos 19/06/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Neves de Sousa e de Mar-
garida Geralda Pereira de Sousa; A pretendente: PAMELA ALINNE SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, analista de departamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, aos 
20/09/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio da 
Silva e de Lourdes das Graças Silva.

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em Pìripiri - PI, aos 22/12/1954, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Milton Rodrigues de Araujo e de Neuza Fontenele Araujo; A pre-
tendente: MARIA ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em Pedro II - PI, aos 25/06/1964, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Martinho Marques de Oliveira e de Maria Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ EDSON DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Barreiros - PE, aos 10/04/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Antonio da Silva e de Maria José dos Santos; A 
pretendente: VANDILMA MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em Recife - PE, aos 28/07/1977, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Severino da Silva e de Maria Rubenita Antonia da Silva.

O pretendente: CARLOS ROSSI DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 07/07/1983, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar Trebs dos Santos e de 
Rose Mary Aparecida Rossi dos Santos; A pretendente: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteira, babá, nascida em Pereiro - CE, aos 02/11/1979, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Zirene da Silva.

O pretendente: CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, tecnólogo da informação, nascido em São Paulo - SP, aos 15/05/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cosmo Bispo dos Santos e de Maria 
Nilza do Nascimento Santos; A pretendente: LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS, na-
cionalidade brasileira, solteira, enfermeira, nascida em Iguatu - CE, aos 14/09/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Audir de Oliveira 
e de Francisca Janes dos Santos Oliveira.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA BONFIM, nacionalidade brasileiro, viúvo, aposentado, 
nascido em Flórida Paulista - SP, aos 31/12/1953, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Ferreira Bonfi m e de Maria Dias Bonfi m; A pretendente: 
MARIA DO CARMO ALVES TRINDADE, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 10/08/1970, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime Narciso da Trindade e de Iracema Alves da Trindade.

O pretendente: EURICO REGINALDO GOMES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Distrito São João do Jacutinga, Município Caratinga - MG, aos 
02/11/1970, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Onofre Mar-
tins Gomes e de Maria das Graças Gomes; A pretendente: BEATRIZ RODRIGUES DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Barão de 
Melgaço - MT, aos 09/05/1961, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: ACÁCIO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, cabelei-
reiro, nascido em São Paulo - SP, aos 01/07/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Maria das Graças Barbosa de Lima da 
Silva; A pretendente: PATRÍCIA DOS SANTOS NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Osasco - SP, aos 05/08/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edijesus dos Santos Nascimento e de Adeltina Rosa 
dos Santos Nascimento.

O pretendente: ROBEVALDO PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, auxiliar de cozinha, nascido em Uauá - BA, aos 28/04/1974, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Carlos dos Santos e de Djanira Pereira 
da Silva; A pretendente: MARIÁ SALVIANA DIAS, nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascida em Uauá - BA, aos 08/03/1980, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valter Gonçalves Dias e de Salviana Idalina Dias.

O pretendente: WILTON CARLOS TRISTÃO, nacionalidade brasileiro, divorciado, controla-
dor de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 08/03/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudemira Tristão; A pretendente: ANGELA GABRIELE 
ALBUQUERQUE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, jovem aprendiz, nascida 
em Limoeiro - PE, aos 13/02/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Sergio Ferreira da Silva e de Marilene Maria de Santana Albuquerque.

O pretendente: JORGE LUIZ CINTRA MONMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, su-
pervisor técnico de informática, nascido em São Paulo - SP, aos 17/11/1985, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jodi Monma e de Catarina Cintra 
Monma; A pretendente: DANIELA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, gerente de produção, nascida em São Paulo - SP, aos 07/01/1983, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio de Oliveira e de Marli 
Regina Pereira da Silva Oliveira.

O pretendente: SÉRGIO DE SOUSA LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, empre-
sário, nascido em Açailândia - MA, aos 02/12/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Lopes e de Antonia Vitoria de Sousa Lopes; 
A pretendente: LIZIA APARECIDA DE PAIVA SOUSA, nacionalidade brasileira, divor-
ciada, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 01/05/1988, residente e domiciliada 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lazaro Rodrigues de Sousa Filho e 
de Francisca Rodrigues de Paiva de Sousa.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: FRANCISCO RODRIGUES DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão 
faxineiro, nascido em Barbalha, CE, no dia (20/02/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes de Moraes e de Maria de Lourdes Rodrigues de 
Moraes. A pretendente: MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Recife, PE, no dia (29/06/1959), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Florencio dos Santos e de Inêz Felipa da Conceição.

O pretendente: LUIS HENRIQUE MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de prensa, nascido em Itabaiana, PB, no dia (27/10/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mendes da Silva e de Maria da Penha da 
Silva. A pretendente: DAIANE LACERDA PENA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia (25/02/1994), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauriso da Silva Pena e de Eliene Lacerda Pena.

O pretendente: VINICIUS CORREA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em Cândido Mota, SP, no dia (14/07/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edimilson Genuino da Silva e de Rosangela Correa da 
Costa. A pretendente: TATIANE RAMOS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
técnica em enfermagem, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (15/01/1989), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evandro Gomes da Silva e de Magali 
Aparecida Ramos.

O pretendente: CLEITON ROGERIO PEROBA, estado civil solteiro, profi ssão farmacêu-
tico, nascido em Osasco, SP, no dia (22/07/1985), residente e domiciliado em Franco da 
Rocha, SP, fi lho de Raimundo Clecio Peroba e de Maria de Lourdes Covilo Peroba. A 
pretendente: JAQUELINE SANTOS CABRAL, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (21/10/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Laudemir Santos Cabral.

O pretendente: FELIPE DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão policial das 
forças armadas, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (23/05/1994), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Rodrigues de Souza e 
de Dayse Celeste Barboza da Silva Souza. A pretendente: GABRIELLE DE SOUZA 
NOVAIS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Perus, SP, no 
dia (16/08/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Henrique Dias Novais e de Renata Alves de Souza Novais.

O pretendente: DEOCLÉCIO APARECIDO FÉLIX DE MORAES, estado civil divorciado, 
profi ssão advogado, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (11/05/1979), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorvalino Fermino de Moraes e de 
Leila Aparecida Félix. A pretendente: DANIELA APARECIDA FÉLIX SOARES, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Caieiras, SP, no dia (03/06/1989), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Soares Filho e de Aracy 
Batista Félix Soares.

O pretendente: KAYO DA SILVA FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (01/05/1997), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ozeias Andrade Figueiredo e de Cássia Tomé da Silva. A pretendente: 
MARIA GABRIELY DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (30/03/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Severino Alves de Oliveira e de Elizabete Mendonça de Aquino.

O pretendente: JÚLIO KOTOSKI, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido 
em nesta Capital, SP, no dia (14/02/1964), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Helena Kotoski. A pretendente: WALDERES DOS SANTOS VIEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida em Cajamar, SP, no dia (31/07/1973), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldemar Vieira e de 
Tereza Pereira dos Santos.

O pretendente: OSÉIAS JOSÉ SALÚ, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Colinas, MA, no dia (23/06/1976), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria Creusa Salú. A pretendente: IDEVANI LEITÃO DA CUNHA, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida em Tauá, CE, no dia (22/04/1979), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Leitão da Silva e de Antonia Rosalina Leitão.

O pretendente: FABIANO DA SILVA QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão designer 
gráfi co técnico, nascido em Caieiras, SP, no dia (24/04/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gersonito Ribeiro Queiroz e de Evangelina Maria da 
Silva Queiroz. A pretendente: GEUSENI FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em Morada Nova, CE, no dia (31/07/1978), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Ferreira dos Santos e de 
Tereza Marta dos Santos.

O pretendente: CELSO HENRIQUE CASTRO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
frentista, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (14/10/1990), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Francisco da Silva e de Maria 
Aparecida Pereira de Castro Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA FONSECA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (02/06/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Elio Neves dos Santos e de Luiza Fonseca dos Santos.

O pretendente: IURY NOVAIS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (18/04/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irineu Aparecido Rodrigues e de Iodalva Jardim 
Novais Rodrigues. A pretendente: LETÍCIA STETER SILVA, estado civil solteira, profi s-
são estudante, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (08/08/1998), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Aparecido Apóstolo Silva e 
de Suely Steter Silva.

O pretendente: ANTONIO LOURENÇO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, 
nascido em Caetés, PE, no dia (13/06/1977), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cicero Lourenço da Silva e de Maria das Dores Conceição. A preten-
dente: MIRIAN MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em Barra Mansa, RJ, no dia (26/11/1967), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudionor Bernardo da Silva e de Neusa Maria da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: MARCELO HENRIQUE MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi s-
são estudante, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (25/04/1996), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Erasmo Carlos Ferreira da Silva e de Claudia 
Maria Martins da Silva. A pretendente: EDUARDA MARTINS DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/06/2000), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Franceçino Bezerra de Almeida e 
de Ederluzia Martins de Almeida.

O pretendente: LUCIANO SANTOS ANDRÉ, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
locação, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/11/1979), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Zélio André e de Maria das Graças Santos André. A 
pretendente: PRISCILA SALES FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão turismóloga, 
nascida em Diadema - SP, no dia (01/02/1983), residente e domiciliada em Diadema - 
SP, fi lha de José Antonio Fernandes e de Celia Maria de Sales. Obs.: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço do Cartório do Distrito do Município de Diadema, deste 
Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: FRANCISCO ALDEMIR ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
copeiro, nascido em Iguatu (1º e 2º Ofício do Município de Quixeló) - CE, no dia (05/03/1973), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Alves da Silva e de Maria 
Irene da Silva Alves. A pretendente: MARIA NEUMA DE MORAIS, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Caicó (2º Cartório) - RN, no dia (30/11/1968), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilo José de Morais e de Maria Lopes de Morais.

O pretendente: DANIEL DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, 
nascido em Rancharia - SP, no dia (10/04/1955), residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Filinto de Almeida e de Maria Jasmelina de Almeida. A pretendente: 
MARIA APARECIDA DE SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão monitora escolar, 
nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (29/11/1958), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Epaminondas de Santana e de Valta Castro de Santana.

O pretendente: EVERTON APARECIDO BELLOMO, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de infra - TI, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/06/1987), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo Aparecido Bellomo e de Neide Fer-
raro Bellomo. A pretendente: MARIANGELA CURY GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
(11/09/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcilio Gonçalves 
e de Maria Cristina Cury Gonçalves.

O pretendente: IGOR BRESSANI SALLES PIRES, estado civil solteiro, profi ssão estu-
dante, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (14/02/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Odelio José Eugenio Salles Pires e de Isabel Bressani. A 
pretendente: MONIQUE CASIMIRO MORENO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/08/1998), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Alessandre Moreno e de Debora Cristina Cortez Casimiro.

O pretendente: MANOEL PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão ser-
ralheiro, nascido em Juazeiro do Norte - CE, no dia (28/03/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antônio Pereira da Cruz e de Emília Pereira de Carvalho. 
A pretendente: ESTEFANI GARCIA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (23/06/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Evaldo Francisco dos Santos e de Teresinha Maria Garcia.

O pretendente: MARCIO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Cangaíga - SP, no dia (13/07/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Dalva dos Santos. A pretendente: LUCIANE RITA DE ARAUJO, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(23/07/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos de 
Araujo e de Edina Rita de Araujo.

O pretendente: ROBERTO RIVELINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (18/06/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Dario Tadeu de Souza e de Cleuza Maria de Jesus de Souza. A 
pretendente: SHEILA DE MORAIS FELICIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (30/07/1974), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Euripedes de Morais Felicio e de Sebastiana Candido Felicio.

Conversão de União Estável em Casamento

A convivente: LUDMILA DOS SANTOS CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/11/1981), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wagner dos Santos Carvalho e de Martha 
Magaly Monteiro Carvalho. A convivente: ARIANE APARECIDA FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão desenvolvedora, nascida em Jundiaí (1º Subdistrito) - SP, no dia 
(29/01/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Bento Ferreira Filho 
e de Jandira Ulian Ferreira. Obs.: Faço saber que pretendem se casar, nos termos do 
Artigo 8º da Lei 9278 de 10 de maio de 1996, em conversão de união estável.
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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: PLINIO HERMES DE AMORIN, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
contábil, nascido em Santo Anastacio - SP, no dia 21/05/1951, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Hermes de Amorin e de Antonia Maria de 
Amorin. A pretendente: FABIANA GARCIA, estado civil divorciada, profi ssão ajudante de 
produção, nascida nesta Capital - SP, no dia 05/08/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Simião Garcia Neto e de Fatima Alexandre Garcia.

O pretendente: ADEMIR ARANTES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em São José do Rio Pardo - SP, no dia 02/08/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir Arantes e de Teresa Valentina Tinti Arantes. A 
pretendente: FABÍOLA AMARAL DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida 
em Belo Horizonte - MG, no dia 10/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto de Souza e de Maria da Conceição Amaral de Souza.

O pretendente: JEAN CARLOS RIBEIRO MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionario público estadual, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 05/06/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Carlos Monteiro 
e de Suseli Ribeiro. A pretendente: FLÁVIA BIANCO TEIXEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão terapeuta ocupacional, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 17/09/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alberto Teixeira 
e de Antonia Anna Rosa Bianco Teixeira.

O pretendente: THIAGO SILVA MIRANDA, estado civil divorciado, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 16/02/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Romario Nogueira de Miranda e de Darcler Maria da 
Silva. A pretendente: MARCELA REGINA CARABELLI, estado civil solteira, profi ssão 
coordenadora, nascida em Maringá - PR, no dia 28/01/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carabelli e de Eli Souza Frederick Carabelli.

O pretendente: FABRICIO NUNES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia 04/12/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Genes da Costa e de Maria da Paz Nunes da 
Costa. A pretendente: ANA CRISTINA BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão co-
merciante, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 17/05/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Giovani Barros da Silva e de Maria Domingos Barros da Silva.

O pretendente: ROGERIO ANTONIO DA CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão pe-
dreiro, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 11/03/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Floriano Pereira da Cruz e de Maria das Mercês da 
Cruz. A pretendente: ROSEMEIRE GOMES, estado civil solteira, profi ssão operadpra de 
telemarketing, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 15/09/1969, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Onofra Gomes.
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 Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: THIAGO SIGNORELLI ROSSETTO SUCCAR, profi ssão: economista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/07/1985, residente 
e domiciliado no Jardim Paulistano, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Hannud Succar e 
de Ana Lucia Signorelli Rosetto Succar. A pretendente: GABRIELLA COHEN, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/05/1990, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Gil Cohen 
e de Rita Aparecida Cohen.

O pretendente: FELIPE MAGRINI LUIZ ALONSO, profi ssão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1986, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Luiz Alonso e de Silvia Maria Magrini 
Alonso. A pretendente: CAROLINA LOPES BARBOSA, profi ssão: artista plástica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 24/07/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alexandre dos Santos Barbosa 
e de Margarete Lopes Barbosa.

O pretendente: FELIPE ALVES BASTOS, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/01/1982, residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Anibal Alves Bastos Neto e de Cassia Regina 
Puoli Alves Bastos. A pretendente: MARIA TEREZA NAHIME GEDEON IZAR, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/08/1980, residente e domiciliada na Bela Vista, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz 
Izar e de Maria Isabella Gedeon Izar.

O pretendente: RENATO MOUTINHO FRANCHIM, profi ssão: marketing, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/12/1986, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Roberto Siqueira Franchim e de Miriam 
Moutinho Franchim. A pretendente: ISABELA DE OLIVEIRA BOTARO, profi ssão: publi-
citária, estado civil: solteira, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 25/01/1986, 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Luiz Botaro e 
de Devanir Gonçalves de Oliveira Botaro.

O pretendente: BRUNO SOUZA ZERBINATTI, profi ssão: administrador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/09/1985, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Claudemir Zerbinatti e de Elisabete Fatima de 
Souza Zerbinatti. A pretendente: SIMONI NISHIMURA, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itapetininga - SP, data-nascimento: 13/02/1984, residente e 
domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Nishimura e de Mineko Okano 
Nishimura.

O pretendente: GUSTAVO DA CRUZ CUMPRI, profi ssão: publicitario, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/04/1988, residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Celso Cumpri e de Rosana 
Magali da Cruz Cumpri. A pretendente: PATRICIA ARUTIN CAVALCANTI DE AL-
BUQUERQUE, profi ssão: publicitaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 04/11/1985, residente e domiciliada na Vila Madalena, São 
Paulo - SP, fi lha de Jorge Fernandes Cavalcanti de Albuquerque e de Denize Silva 
Arutin de Albuquerque.

O pretendente: RONALDO VIOLANTE FILHO, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/07/1979, residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Violante e de Sandra Regina Rebotini 
Violante. A pretendente: MARIANA TEIXEIRA BRACK, profi ssão: publicitária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 04/03/1987, residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Hauschild Brack e 
de Sandra Teixeira Brack.
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

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: VIRGILIO EUSEBIO SOCA RAMIREZ, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 08/09/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Diomedes Soca Quispe e de Julia Ramirez Soca. A con-
vivente: ROXANA LINARES BELLIDO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Peru, data-nascimento: 31/12/1975, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de Edilberto Linares Prado e de Marciana Bellido Rodriguez. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento. R$ 11,55

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: JUNIOR LEROY JEAN, haitiano, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador de empresa, nascido na República do Haiti, no dia (16/09/1979), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Remy Jean e de Michaelle Mondesir. A pretendente: 
DANOUCA POULARD, haitiana, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida na 
República do Haiti, no dia (26/10/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jean Brunel Poulard e de Solange Siliona.

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

Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: BRUNO BARBOSA MARTINS NOVAIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/04/1989, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Itaque-
ra, São Paulo - SP. fi lho de: Antonio Martins Novais e de Silvana Barbosa Gonçalves No-
vais. A pretendente.: JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 11/10/1991, profi ssão: arrematadeira, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Delmiro Justino do Nascimento e de Luiza Alves Nogueira.

O pretendente.: TIAGO ASSIS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 02/01/1998, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Guarulhos - 
SP. fi lho de: Gelsivan Pereira da Silva e de Elisangela de Assis. A pretendente.: RAKEL 
DE SOUZA CORDEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/12/1997, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sinvaldo Cordeiro da 
Paixão e de Nelita Morais de Souza.


