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BOLSAS
O Ibovespa: +0,61% Pontos: 
86.900,43 Máxima de +0,78% 
: 87.046 pontos Mínima de 
+0,02% : 86.386 pontos Volu-
me: 8,89 bilhões Variação em 
2018: 13,74% Variação no mês: 
1,81% Dow Jones: -0,62% Pon-
tos: 25.178,61 Nasdaq: +0,36% 
Pontos: 7.588,32 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2573 Venda: R$ 3,2578 
Variação: +0,18% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2600 Venda: R$ 
3,2606 Variação: +0,34% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2700 
Venda: R$ 3,3930 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,50% ao 
ano. - Capital de giro, 9,64% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.320,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,24% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,520 
Variação: -0,19%.

Cotação: R$ 3,2630 Variação: 
-0,03% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,2337  Venda: US$ 1,2337  
Variação: +0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0170 Venda: R$ 
4,0190 Variação: +0,42% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0370 Ven-
da: R$ 4,1700 Variação: +0,17%.

Futuro: +0,61% Pontos: 87.460 
Máxima (pontos): 87.695 Míni-
ma (pontos): 87.100. Global 40 
Cotação: 882,404 centavos de 
dólar Variação: -0,09%.

“O bem que o Estado 
pode fazer é limitado; 
o mal, infi nito. O que 
ele nos pode dar é 
sempre menos do que 
nos pode tirar”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

que o episódio ocorreu não só 
em função das fortes chuvas 
registradas entre os dias 16 
e 18 de fevereiro, mas prin-
cipalmente porque a empresa 
estava operando no seu limite, 
não sendo capaz de tratar 
todos os efl uentes. O resul-
tado foi determinante para a 
Semas decretar a redução da 
produção (ABr).

Três semanas após mora-
dores de Barcarena, na 
região metropolitana 

de Belém (PA), denunciarem 
às autoridades a suspeita de 
que um depósito de resíduos 
da mineradora Hydro Alu-
Norte havia transbordado, 
despejando efl uentes tóxicos 
no meio ambiente, a empresa 
norueguesa confi rmou que 
liberou intencionalmente o 
excesso de água das chuvas 
que havia se acumulado no 
terreno da refi naria de alumi-
na, a maior do mundo.

Em nota divulgada ontem 

Mineradora diz que jogou 
água com poeira de bauxita 
e soda em rio do Pará

(12), a Hydro AluNorte informa 
que o excesso de águas pluviais 
foi liberado no Rio Pará por um 
dos pontos de descarte anexos 
à estação de tratamento de 
água da refi naria, não havendo 
sinais de vazamento ou trans-
bordamento de dejetos tóxicos 
armazenados nos depósitos de 
resíduo de bauxita. Segundo a 
empresa, o lançamento foi co-
municado à secretaria estadual 
de Meio Ambiente. A minera-
dora informou que, antes de 
ser liberada no rio de forma 
controlada, a água acumulada 
é tratada segundo critérios 

estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Meio Ambiente 
(Conama).

“A água teve seu pH tratado 
antes de ser liberada e depois 
misturada com a água da esta-
ção de tratamento de efl uentes 
e com as águas superfi ciais da 
fábrica de alumínio”, disse a 
empresa, informando que a 
água de chuva liberada da área 
da refi naria pode conter poeira 
de bauxita e vestígios de soda 
cáustica, mesmo não tendo 
entrado em contato com as 
áreas de depósito de resíduos 
de bauxita.

A mineradora de Barcarena, no Pará, informou que antes de ser liberada no rio de forma 

controlada, a água acumulada é tratada segundo critérios estabelecidos

pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).

Na nota, a empresa garante 
não haver indícios de que a 
liberação da água represada 
causou danos ao meio ambien-
te. A afi rmação contraria laudo 
divulgado no último dia 22, pelo 
Instituto Evandro Chagas, do 
Ministério da Saúde. Para os 
técnicos do instituto, o vaza-
mento de uma grande quan-
tidade de efl uentes tóxicos 

afetou o Rio Paraná e igarapés, 
podendo ter contaminado o 
lençol freático. Análises de 
amostras de material colhidas 
no local apontaram a presença 
de níveis elevados de chumbo, 
alumínio, sódio e de outras 
substâncias prejudiciais à saú-
de humana e animal.

A conclusão dos peritos do 
Instituto Evandro Chagas foi 

O deputado federal Arthur 
Maia (PPS-BA), relator da Re-
forma da Previdência na Câma-
ra, disse ontem (12) acreditar 
que o próximo governo terá 
capital político sufi ciente para 
aprovar a reforma, mas previu 
que ela será mais profunda do 
que a que está em discussão. 
Maia participou do seminário 
‘Reforma da Previdência: uma 
refl exão necessária’, na FGV, no 
Rio de Janeiro. Na sua opinião, 
o próximo governo terá con-
dições políticas de fazer uma 
reforma mais dura e aprovará 
um projeto diferente do que 
consta no parecer em discussão 
na Câmara, assinado por ele. 

“Certamente, se fará outra 
reforma. Ao meu ver, será uma 
reforma mais dura e muito mais 
profunda”, disse, acrescentando 
que: “O novo presidente eleito 
entra com todo o capital políti-
co para adotar as medidas que 

Deputado federal Arthur Maia 

(PPS-BA).

O presidente do Banco Na-
cional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
Paulo Rabello de Castro, afi r-
mou ontem (12) que a “propen-
são à corrupção” é uma “chaga 
brasileira”. Ao participar da 
abertura do evento Ouvidoria 
3.0,  ele destacou a importância 
das denúncias feitas às ouvido-
rias para o combate à corrupção 
no Brasil. Como exemplo, Ra-
bello citou o próprio BNDES, 
cuja ouvidoria recebe inúmeras 
denúncias sobre a atuação do 
banco. 

“As denúncias têm grau 
de apuração extremamente 
elevado. O BNDES se orgulha 
de processar respostas em, 
no máximo, três dias úteis, 
quando, na lei, temos até 10 
dias. No campo das denúncias, 
temos tido um sucesso bastante 
grande na elucidação de vários 
casos.”, disse. Rabello ressaltou 
que, por meio de seu canal de 
ouvidoria, o BNDES descobriu 
que havia uma pessoa no Mara-
nhão que se apresentava como 
intermediária para facilitar a 
negociação de fi nanciamento 
de empresários com o banco.

Ele esclareceu que o banco 
não trabalha com qualquer 

Presidente do BNDES,

Paulo Rabello de Castro.

O Sistema Único de Saúde 
(SUS) incorporou ontem (12) 
10 novas práticas de medicina 
integrativa e complementar. 
Agora, são 29 os procedimen-
tos terapêuticos baseados em 
conhecimentos tradicionais 
oferecidos pelo sistema público 
de saúde. O ato de incorpora-
ção foi assinado pelo ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, na 
abertura do Primeiro Congres-
so Internacional de Práticas 
Integrativas e Complementares 
e Saúde Pública, que vai até 
quinta-feira (15) no RioCen-
tro, na Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro.

Segundo o ministro, agora o 
Brasil lidera a oferta de moda-
lidades integrativas na saúde 
pública, com 5 milhões de usuá-
rios em 9.350 estabelecimentos 
de 3.173 municípios. De acordo 
com Barros, tais práticas são 
investimentos em prevenção de 
saúde, para que as pessoas não 
fi quem doentes, e evitar que os 
problemas delas se agravem, 
que sejam internadas e que se 
operem, o que gera custos para 
o sistema e tira qualidade de 
vida do cidadão.

“O SUS fi nancia esse trabalho 
com a transferência para os 
municípios, e nós passamos 
então a caminhar um pouco na 
direção do fazer e não cuidar 
da doença”, disse o ministro, 
ao explicar que a incorpora-
ção das terapias chamadas de 

Encontro aberto pelo ministro 

Ricardo Barros atraiu 

representantes de vários países.

Ingressos para a Copa
Faltando menos de 100 dias 

para o início da Copa do Mundo da 
Rússia, a Fifa anunciou ontem 12) 
que já vendeu mais de 1,3 milhão 
de ingressos para as 64 partidas 
do torneio. Foram comercializadas 
1.303.616 entradas, sendo 197.832 
para russos (15%), 33.048 para 
colombianos (2,5%) e 24.656 para 
brasileiros (1,9%). Em seguida 
aparecem peruanos (21.946), ale-
mães (21.639) e norte-americanos 
(20.347). A terceira fase da venda 
de bilhetes começa hoje (13).
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Um estudo do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) revelou 
que, ao fi nal do ano passado, 
uma em cada cem mulheres 
brasileiras abriu uma ação ju-
dicial por violência doméstica. 
No levantamento, divulgado 
ontem (12) e elaborado pelo 
Departamento de Pesquisas 
Judiciárias da instituição, 
constatou-se que 1.273.398 
processos dessa natureza 
tramitavam na justiça dos 
estados. Desse total, 388.263 
eram casos novos. Em relação 
a 2016, o número apresentado 
foi 16% maior.

Apenas 5% dos processos 
de agressão doméstica em 
tramitação tiveram algum tipo 
de andamento no ano passado. 
Em relação ao feminicídio, 
crime considerado hediondo 
desde 2015, foram 2.795 ações 
pedindo a condenação de um 
agressor enquadrado nessa 
modalidade em 2017, em uma 
proporção de oito casos novos 
por dia, ou uma taxa de 2,7 
casos a cada 100 mil mulheres. 
Em 2016, haviam sido regis-
trados 2.904 casos novos de 
feminicídio.

De acordo com o CNJ, o 
volume de processos julgados 
(440.109) foi ampliado em 19% 
na comparação com 2016. Um 
dos fatores que motivaram o 
aumento é o programa Justiça 

Apenas 5% dos processos 

tiveram algum tipo de 

andamento no ano passado.

Carrefour deve 
lançar carteira 
digital 

São Paulo - O Carrefour 
quer lançar ainda em 2018 no 
Brasil sua carteira digital, um 
aplicativo que armazena infor-
mações de cartões de crédito 
e que poderá ser usado para 
pagamentos dentro e fora das 
lojas do grupo. O negócio foi 
comparado por diretores da 
companhia com a solução que 
a Apple tem, o Apple Pay.

O diretor Financeiro do 
Carrefour Brasil, Sébastien 
Durchon, afi rmou que a inicia-
tiva está sendo lançada com o 
objetivo de aumentar o contato 
do Carrefour com seus clientes. 
Segundo ele, o negócio pode 
ainda representar uma redução 
de custos com taxas cobradas 
nas transações com cartão. O 
Carrefour é hoje o sexto maior 
operador de cartões de crédito 
do Brasil por meio do Banco 
CSF (Carrefour Soluções Fi-
nanceiras) (AE).
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O ministro da Cultura (MinC), 
Sérgio Sá Leitão, anunciou 
ontem (12), no Rio de Janeiro, 
investimentos de R$ 471 milhões 
para a indústria audiovisual, 
contemplando todos os estados e 
municípios do país. “O programa 
está aberto à participação de em-
presas do audiovisual de todas as 
regiões. Acho que isso vai signifi -
car um impulso muito grande no 
desenvolvimento desse setor, 
que já tem um peso econômico 
muito forte, já contribui muito 
para a geração de emprego, de 
renda, de desenvolvimento do 
nosso país e, certamente, irá 
contribuir ainda mais a partir 
desse investimento”, disse o 
ministro.

Essa é a segunda etapa do 
programa #audiovisualgerafu-
turo, de editais para o cinema e 
a televisão. Sá Leitão destacou 
que com as linhas anunciadas 
em fevereiro, de R$ 80 milhões, 
o aporte para área do audiovi-
sual este ano já alcança R$ 551 
milhões. Ele informou que até 
o fi nal do ano serão anunciadas 
mais linhas, que levarão ao re-
corde de recursos para o setor 
de cerca de R$ 1,25 bilhão. O 

Ministro da Cultura,

Sérgio Sá Leitão.
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Reforma da Previdência será mais 
profunda no próximo governo

A legislação determina que, 
em função da intervenção 
federal na segurança pública 
do estado do Rio, o Congresso 
não pode promover alteração à 
Constituição, como é o caso da 
Reforma da Previdência. Maia 
afi rmou que não tratou da pos-
sibilidade de suspensão da in-
tervenção para votar a reforma 
com ninguém e foi enfático ao 
apontar que o governo não tem 
os 308 votos necessários para 
aprovar a reforma na Câmara.

“Não temos votos. Não adian-
ta. O governo não tem os 308 
votos. Já fi z essa conta de baixo 
pra cima, de cima pra baixo, de 
norte para sul e de leste para 
oeste. Não temos votos”, disse o 
deputado, que não descartou a 
possibilidade de o cenário mu-
dar após as eleições: “Depois da 
eleição é outro planeta. Será 
outra realidade totalmente 
diferente” (ABr).

sejam necessárias. Não importa 
qual seja o viés ideológico de 
quem se eleja, tenho convicção 
de que será uma reforma muito 
mais profunda que a que consta 
no meu parecer”. 

Rabello: corrupção é 
uma ‘chaga brasileira’

tipo de intermediador. “Nosso 
objetivo é nos tornar fáceis 
e acessíveis, o máximo que 
possamos, para que os interes-
sados tenham possibilidade de 
dialogar com o banco e obter 
algum tipo de colaboração fi -
nanceira, independentemente 
de qualquer tipo de interme-
diação”. No caso da denúncia 
feita no Maranhão, Rabello 
disse que foi possível fazer um 
trabalho de esclarecimento 
com a população local e que 
o caso foi encaminhado para 
“tratamento penal”. O evento 
Ouvidoria 3.0 termina hoje (13) 
na sede do BNDES, no centro 
do Rio (ABr).

SUS incorpora 10 novas 
práticas integrativas

alternativas ao SUS baseou-se 
em evidências científi cas e na 
tradição. 

Desde 2006, já eram ofereci-
dos pelo SUS os tratamentos de 
acupuntura, homeopatia, fi tote-
rapia, antroposofi a e termalismo. 
No ano passado, foram incluídas 
14 práticas: arteterapia, ayurve-
da, biodança, dança circular, me-
ditação, musicoterapia, naturo-
terapia, osteopatia, quiropraxia, 
refl exoterapia, reiki, shantala, 
terapia comunitária integrativa 
e ioga. Agora, somam-se à lista 
a apiterapia, aromaterapia, 
bioenergética, constelação 
familiar, cromoterapia, geote-
rapia, hipnoterapia, imposição 
de mãos, ozonioterapia e terapia 
de fl orais (ABr).

Violência doméstica: 
uma em cada 100 
recorreu à Justiça

pela Paz em Casa, que consiste 
em uma força operacional de 
tribunais estaduais concen-
trada ao longo de três dias, em 
que são decididos os destinos 
de vítimas e autores de crimes 
de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher. Mais de 
800 mil casos (833.289) ainda 
aguardavam um desfecho no 
fi nal de 2017.

Segundo o CNJ, desde que 
o Justiça pela Paz em Casa foi 
adotado, em março de 2015, 
até dezembro do ano passado, 
foram proferidas 111.832 sen-
tenças e concedidos 57.402 
pedidos de medida protetiva. 
Destes, 40,5% (23.271) foram 
deferidos durante as três 
semanas da última edição 
do programa, em novembro 
(ABr).

Ministro anuncia R$ 471 milhões 
para a indústria audiovisual

próximo anúncio está progra-
mado para o dia 30 de abril.

Até o fi nal de março, serão 
publicados os regulamentos 
das seis linhas de crédito anun-
ciadas ontem. “O Ministério 
da Cultura e a Ancine estão 
trabalhando de mãos dadas, 
estão juntos conduzindo a po-
lítica do audiovisual e também 
com o setor. Estamos mudando 
e implementando uma série 
de melhorias de gestão, nas 
regras, com desburocratização 
e simplifi cação, e estamos con-
seguindo aumentar muito o vo-
lume de recursos disponível e 
aumentando o alcance” (ABr).
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Refl exões sobre 
negociações

Todos nós negociamos 

muitas vezes a cada dia

Um bom líder, por exem-
plo, precisa pelo menos 
saber motivar sua equi-

pe, obter a colaboração de 
pares e auxiliar seus projetos, 
administrar expectativas e 
conseguir o apoio de superio-
res, sócios e demais stakehol-
ders, incluindo a sociedade, 
seja parcial ou integralmente 
e conseguir a orientação de 
seus clientes, a cocriação com 
e o seu aceite de produtos/ 
serviços.

Profi ssionais de vendas e de 
compras trabalham negocian-
do praticamente o tempo todo. 
Os vendedores, para aumentar 
suas probabilidades de sucesso 
em viabilizar negócios, buscam 
recursos internos e condições, 
incluindo crédito, de um lado, 
e de outro interagindo com o 
cliente no levantamento de 
informações sobre seus dese-
jos e necessidades, incluindo 
características e benefícios 
esperados da solução, ideias 
a respeito dela, orçamento e 
prazo. Os compradores otimi-
zando processos de compra, 
qualidade, preços, condições 
de pagamento e de entrega.

É comum precisarmos obter 
a colaboração de pessoas sobre 
as quais não temos posição 
hierárquica superior, na busca 
de nossos objetivos. Na vida 
pessoal não é diferente. Na 
educação de fi lhos, nas rela-
ções com cônjuges, sobre o 
futuro desejado, sobre criação 
dos fi lhos, a divisão de tarefas e 
responsabilidades e tantas ou-
tras coisas e com pais, irmãos 
e demais parentes, amigos, 
vizinhos etc.

Há situações em que uma 
negociação mais competitiva 
pode ser indicada, em especial 
quando os relacionamentos 
não forem importantes e a 
disputa envolver uma única 
variável, o chamado “bolo 
fi xo” ou “jogo de soma zero”, 
em que tudo que uma parte 
ganha necessariamente a outra 
perde. Por exemplo, imagine-
mos uma prova como o ENEM 
ou um concurso público em 
que se deve levar uma caneta 
esferográfi ca preta, de corpo 
transparente e chegar pontu-
almente. 

Se dois candidatos chegas-

sem em cima da hora, sem a 
caneta e ouvissem um ven-
dedor ambulante anunciando 
sua última caneta, não restaria 
alternativa a não ser competir, 
fosse tentando chegar ao ven-
dedor mais rápido que o outro 
ou oferecendo pagar um valor 
mais elevado que o outro.

No entanto, isso é muito 
mais raro do que tendemos a 
acreditar. Há mais benefícios 
em se abordar uma negociação 
de forma colaborativa sempre 
que os relacionamentos forem 
importantes ou for possível, 
como enxergar diferentes 
pontos de vista e perceber 
diferentes formas de atender 
as partes; por exemplo, se 
em prova semelhante fosse 
necessário um determinado 
lápis em vez da tal caneta, os 
dois poderiam quebrar o lápis, 
dividindo-o entre ambos ou 
acrescentar uma outra variável 
à negociação, aumentando as 
chances de se chegar a uma 
composição ganha-ganha.

Exemplifi cando essa última 
situação, na compra de um car-
ro novo, quando as condições 
em discussão ainda não são 
sufi cientes para a produção 
de um acordo, mesmo já tendo 
sido consideradas outras variá-
veis como preço do usado, va-
lores e prazo de parcelamento 
etc., talvez a inclusão de um 
seguro possa ajudar a fechar o 
negócio, se o comprador per-
ceber que teria que comprar 
o seguro de qualquer jeito e 
o vendedor considerar abrir 
mão de sua comissão, ou de 
parte dela, para oferecer um 
desconto maior ao cliente, 
dando prioridade à comissão 
que ganhará na venda do carro. 

Enfi m, a vida em sociedade, 
incluindo nosso lado profi ssio-
nal, exige muito mais frequen-
temente a tomada de decisões 
e a criação e manutenção de 
acordos e relacionamentos 
que considerem o longo prazo 
e que, portanto, devem ser 
benéfi cos para os envolvidos, 
com a cuidadosa composição 
dos interesses de todos. 

Como benefício adicional, a 
colaboração aumenta a pro-
babilidade de que os acordos 
sejam cumpridos. 

(*) - É coordenador do MBA em 
Gerenciamento de Projetos e do 

MBA em Desenvolvimento Humano 
de Gestores do ISAE – Escola de 

Negócios.

Edmarson Bacelar Mota (*)
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O técnico da seleção brasileira, 
Tite, anunciou nesta segunda-
-feira (12) a convocação dos jo-
gadores que vão disputar os dois 
últimos amistosos contra Rússia 
e Alemanha, nos dias 23 e 27 de 
março, respectivamente. Entre 
os 23 nomes favoritos a disputa-
rem a Copa do Mundo da Rússia, 
16 foram confi rmados para os 
duelos. “As oportunidades sur-
gem a cada atleta. Eu repito o que 
coerentemente tenho colocado, 
a lista fi nal vai bater ali na fren-
te. Todos os atletas continuam 
sendo avaliados”, explicou Tite. 
Os atletas garantidos na Copa, 
segundo Tite, são os goleiros 
Alisson e Ederson, os laterais 
Daniel Alves e Marcelo, os za-
gueiros Marquinhos, Miranda e 
Thiago Silva, os meio-campistas 
Casemiro, Renato Augusto, 
Paulinho, Fernandinho, Willian 
e Philippe Coutinho, e os ata-
cantes Neymar, Gabriel Jesus e 
Roberto Firmino.

Já na lista de ontem, as no-
vidades fi caram por conta do 
atacante William José, da Real 
Sociedad, do meio-campista An-
derson Talisca, do Besiktass, e do 
goleiro Neto, do Valencia. Outros 
jogadores que vão retornar ao 
time são os zagueiros Rodrigo 
Caio e Pedro Geromel, o lateral 

Fagner, o volante Fred e os ata-
cantes Taison e Douglas Costa. 
Na última semana, Tite chegou 
a adiar a convocação depois que 
Neymar sofreu uma lesão no 
quinto metatarso. O atacante do 
Paris Saint-Germain (PSG) fi cou 
de fora das disputas. Esta é a 
última lista antes da convocação 
fi nal para a Copa do Mundo, que 
será anunciada em maio. 

Confi ra a lista de jogadores: 
GOLEIROS: Alisson (Roma), 
Ederson (Manchester City) e 
Neto (Valencia); LATERAIS: 
Marcelo (Real Madrid), Da-
niel Alves (PSG), Filipe Luis 
(Atlético de Madrid) e Fagner 
(Corinthians); ZAGUEIROS: 
Marquinhos (PSG), Thiago 
Silva (PSG), Miranda (Inter de 
Milão), Pedro Geromel (Grêmio) 
e Rodrigo Caio (São Paulo); 
MEIAS: Casemiro (Real Madrid), 
Willian (Chelsea), Fernandi-
nho (Manchester City), Fred 
(Shakhtar Donetsk), Anderson 
Talisca (Besiktas), Paulinho 
(Barcelona), Philippe Coutinho 
(Barcelona), e Renato Augusto 
(Beijing Guoan); ATACANTES: 
Gabriel Jesus (Manchester City), 
Roberto Firmino (Liverpool), 
Douglas Costa (Juventus), Tai-
son (Shakhtar Donetsk) e Willian 
José (Real Sociedad) (ANSA).

Francisco defendeu mundo globalizado e acolhimento de 

imigrantes.

Defensor do acolhimento 
a refugiados e migran-
tes forçados, o líder da 

Igreja Católica voltou a abordar 
o tema durante uma visita à 
Comunidade de Santo Egídio, 
organização benefi cente fun-
dada há 50 anos e com sede no 
bairro de Trastevere, em Roma, 
a poucos passos do Vaticano.

“O mundo de hoje é frequen-
temente habitado pelo medo 
e pela raiva, que é irmã do 
medo. Nosso tempo conhece 
grandes medos frente às vastas 
dimensões da globalização. E os 
medos se concentram muitas 
vezes sobre aqueles que são 
estrangeiros, diferentes de nós, 
pobres, como se fossem inimi-
gos”, afi rmou. Por tradição, o 
Papa não interfere publicamen-
te em temas da política italiana, 
papel que cabe normalmente à 
conferência episcopal do país, 
mas não seria a primeira vez 
que um pontífi ce tenta mandar 
um recado para as lideranças 
nacionais.

Avião cai com turcas 
após despedida de 
solteiro em Dubai

Um avião privado turco caiu 
na província de Chahar Mahaal 
e Bakhtiari, no sudoeste do Irã, 
no domingo (11) e matou oito 
amigas que tinham participado 
de uma despedida de solteira. 
A aeronave levava 11 pessoas, 
sendo oito passageiros e três tri-
pulantes, e se chocou contra uma 
montanha após ter pegado fogo.

As amigas viajavam no Bom-
bardier Challenger 604 para 
comemorar a despedida de 
solteira de Mina Basaran, fi lha 
do proprietário da empresa do 
setor energético Basaran Hol-
ding, de 28 anos, cujo casamento 
estava marcado para o próximo 
mês. Segundo um porta-voz da 
agência de aviação civil do país 
persa, o jato partira de Sharjah, 
nos Emirados Árabes Unidos, 
e tinha Istambul como destino.

As autoridades iranianas con-
fi rmaram que todas as pessoas a 
bordo morreram, mas as equipes 
de socorro não conseguiram 
chegar aos destroços. Há 20 dias, 
um avião comercial da companhia 
Aseman já havia caído em outra 
zona montanhosa do Irã, matan-
do 65 pessoas (ANSA).

Rebeldes sírios 
anunciam acordo
para evacuar feridos 

O grupo islamita Exército do 
Islã anunciou ontem (12) um 
acordo com a Rússia para eva-
cuar feridos de Ghouta Orien-
tal, reduto opositor próximo a 
Damasco, e que é alvo de uma 
ofensiva das forças governa-
mentais. O acordo foi possível 
em negociações indiretas com 
intermediação das Nações Uni-
das, segundo um comunicado 
divulgado pelo grupo rebelde.

A evacuação dos feridos será 
realizada em rodízios e tem 
como objetivo tratar os pacien-
tes fora de Ghouta Oriental, já 
que não pode ocorrer nesse 
local por causa do assédio das 
forças governamentais, que 
impede a entrada de remédios 
na região há seis anos. O grupo 
não forneceu mais detalhes so-
bre o acordo, que ainda não foi 
confi rmado por fontes ofi ciais 
do Governo de Damasco e nem 
das Nações Unidas.

As forças governamentais 
realizam uma ofensiva terrestre 
em Ghouta Oriental desde 25 
de fevereiro contra os grupos 
Exército do Islã e Legião da 
Misericórdia. Neste tempo, as 
tropas leais ao presidente sírio, 
Bashar al Assad, tomaram cerca 
de 60% da superfície da região 
contígua a Damasco, segundo 
cálculos do Observatório Sírio de 
Direitos Humanos (ABr/EFE).

O Conselho Federal de 

Medicina lançou a cartilha 

‘Medicina aeroespacial: 

orientações gerais para 

médicos a bordo’.

Quando uma pessoa passa 
mal em um voo, a tripulação 
pergunta aos passageiros se 
existe algum médico a bordo. 
É obrigação ética do médico 
se apresentar para ajudar no 
atendimento do passageiro. 
Para dar essas orientações aos 
médicos, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) lançou ontem 
(12) a cartilha ‘Medicina ae-
roespacial: orientações gerais 
para médicos a bordo’.

A publicação será disponibi-
lizada para pacientes, médicos 
e companhias de aviação e traz 
informações sobre como agir 
nessas situações, especialmen-
te pelo fato de estarem em um 
ambiente estranho, onde as 
condições de temperatura e 
pressão são diferentes e o es-
paço físico é limitado. Mesmo 
que os tripulantes recebam 
treinamento para situações de 
emergência, a ajuda de passa-
geiro médico a bordo pode ser 

Há cerca de um ano no 
Brasil, o embaixador de 
Israel, Yossi Shelley, busca 
intensifi car as relações com o 
país por meio da resolução de 
problemas relacionados à falta 
de água. Israel, que é líder em 
tecnologia da dessalinização, 
tem hoje cerca de 80% da água 
consumida provenientes do 
mar. Shelley foi o entrevistado 
do programa Conversa com 
Roseann Kennedy, da TV 
Brasil, que foi ao ar ontem 
(12), às 21h15.

“A gente tinha um grande 
problema em Israel. As pesso-
as não usavam água, recebiam 
multa para lavar carros, as 
plantas dos jardins das casas 
foram fi cando secas porque 
não podiam irrigar. O gover-
no tomou a decisão de fazer 
a dessalinização da água do 
mar. De 2004 até hoje, temos 
80% da água dessalinizados”. 
A transferência de tecnologia 
de dessanilização entre o 
Brasil e Israel vem sendo feita 
por empresários israelenses 
diretamente com governos e 
prefeituras do Nordeste, que 
sofrem com a seca. 

Com larga experiência 
na área administrativa e de 

Roseann Kennedy conversou com o embaixador de Israel,

Yossi Shelley.
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Após vitória populista, Papa 
denuncia ‘medo de estrangeiros’
Uma semana após a vitória de partidos populistas na Itália, o papa Francisco, sem citar diretamente as 
eleições, afi rmou que o mundo está repleto de “medo” de imigrantes

importante é formada também 
por migrantes econômicos.

“Nos defendemos dessas pes-
soas, acreditando que estamos 
preservando aquilo que temos 
ou aquilo que somos. A atmosfera 
de medo pode contagiar até os 
cristãos”, declarou Francisco 
- coincidentemente, antes das 
eleições, Matteo Salvini, líder da 
Liga, havia jurado sobre o Evan-
gelho. “O cristão, por vocação, 
é irmão de todos os homens, 
especialmente dos pobres e até 
dos inimigos. Não digam nunca 
‘o que eu tenho a ver?’. Bela frase 
para lavar as mãos”, acrescentou 
Francisco, salientando que o 
“futuro do mundo globalizado” 
é “vivermos juntos”.

Ainda não se sabe quem será 
o novo primeiro-ministro da Itá-
lia, já que nenhum partido obte-
ve maioria no Parlamento, mas 
Di Maio, líder do M5S, e Salvini 
são os principais candidatos. 
Especula-se inclusive que os 
dois poderiam se juntar para 
formar um governo (ANSA)

Há uma semana, dois partidos 
populistas se autoproclama-
ram vencedores das eleições 
legislativas: o antissistema 
Movimento 5 Estrelas (M5S), 
o mais votado individualmente, 
e a ultranacionalista Liga Nor-
te, a mais popular dentro da 
coalizão de direita, que fi cou à 

frente do próprio M5S. Ambos 
defendem o fi m das operações 
de socorro realizadas pela Itália 
no Mediterrâneo e o fecha-
mento do país para migrantes 
sem documentos, ainda que 
esse número inclua milhares 
de pessoas fugindo de guerras 
e perseguições - uma parcela 

Reúso da água pode ajudar 
a reduzir crise

negócios, Yossi Shelley já fez 
várias visitas ao Maranhão 
e Ceará. No ano passado, a 
parceria resultou na compra 
de um maquinário móvel para 
tratamento de água em locais de 
situação emergencial no Ceará. 
Para o embaixador, o potencial 
hídrico do Brasil possibilita tra-
tar o assunto em várias frentes. 
“Israel não é o único que sabe 
tratar a água do mar. Mas faz 
em 80% [da água consumida] 
e tem uma experiência que é a 
prova disso”.

Ele também chama a atenção 
para a prática de reúso como 

solução para minimizar a crise 
hídrica no país e evitar o des-
perdício. “Israel também faz a 
reciclagem da água de esgoto. 
No país, 50% da água que so-
bra das casas vão voltar para 
a agricultura. Enquanto 90% 
da água do mundo vão sendo 
jogados na rua”. Como um 
bom conhecedor da escassez 
de água, Shelley faz um apelo 
aos brasileiros: “Os cidadãos 
precisam cuidar do consumo 
de água. Porque essa é uma 
época em que todos nós, juntos, 
temos que lutar para melhorar 
as coisas” (ABr).

Cartilha orienta médicos a agir em 
situações de emergência durante voos

solicitada em casos mais graves.
O coordenador da Câmara 

Técnica de Medicina Aeroespa-
cial do CFM, Emmanuel Fortes, 
diz que os temas relacionados 
à altitude e à adaptação do 
corpo a essas condições não 
são tratados com profundidade 
nas faculdades de medicina. 
“Hoje as estatísticas mostram 

que quase 3 bilhões utilizam o 
transporte aéreo anualmente. 
Metade da população está 
voando, então temos que ter 
cuidado mesmo”, diz Fortes.

Entre os problemas de saúde 
mais frequentes em voos estão 
desmaios, sintomas respirató-
rios e cardíacos, convulsões, 
náuseas, vômitos e reações 
alérgicas. Segundo a CFM, as 
ocorrências médicas a bordo 
são decorrentes de estresses 
fisiológicos relacionados à 
altitude, e podem agravar-se 
com doenças preexistentes dos 
passageiros.

A legislação brasileira obriga 
as empresas aéreas a disponibi-
lizarem, em aviões comercias, 
o chamado Conjunto Médico 
de Emergência, que contém 
medicamentos como analgé-
sicos, antialérgicos, além de 
adrenalina, seringas, agulhas e 
equipamentos como desfi brila-
dor e estetoscópio (ABr).

Sem Neymar, Tite convoca 
seleção para disputar amistosos
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A boa notícia é que 
podemos nos entender

Um  acordo marca e 

expõe para o mercado a 

capacidade de resolver 

eventuais problemas

A notícia mais importante 
para nossa indústria nos 
últimos tempos foi o 

acordo que assinamos e divul-
gamos conjuntamente entre a 
nossa Associação Nacional de 
Certifi cação Digital (ANCD), a 
Associação Nacional de Auto-
ridades de Certifi cação Digital 
(ANCert) e a Associação das 
Autoridades de Registro do 
Brasil (AARB). 

Assinado em 1.º de março 
último, mais que uma carta 
de intenções, o acordo marca 
e expõe para todo o mercado 
nossa capacidade de procurar 
resolver nossos eventuais 
problemas e incidentes regu-
latórios no âmbito da Infra-
estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil.

É preciso, primeiro, que se 
diga que toda atividade possui 
aqui e acolá suas mazelas. Pode 
ser um problema mais sério ou 
mais simples, mas ele estará 
lá a nos preocupar e a exigir 
algum tipo de atitude. Quando 
entidades com a responsabi-
lidade dessas que assinaram 
esse convênio se reúnem e 
puxam para si as responsabi-
lidades, dizem para o mercado 
que estamos buscando a auto 
regulamentação, que estamos 
maduros o suficiente para 
apontar nossos erros e buscar 
a solução. 

Ou seja, é preferível nos 
reunirmos, analisarmos even-
tuais faltas e buscarmos pelo 
consenso a melhor saída do que 
deixarmos as coisas andarem, 
assumirem muitas vezes pro-
porções ruins e incontroláveis. 
Em muitos setores, esse tipo 
de situação acaba muitas vezes 
travando processos e produ-

zindo grandes prejuízos. Na 
nossa indústria não acontece 
diferente, o risco existe. Mas, 
o mais importante, é que pode 
e deve ser evitado.

Ao chegarmos a um acordo 
nesse nível, com a criação de 
uma comissão tripartite que 
irá analisar e propor soluções 
para os casos, entendemos 
estar fazendo história no nosso 
segmento e ajudando as autori-
dades reguladoras, na medida 
em que em várias situações 
nos resolveremos da melhor 
forma sem produzir problemas 
desnecessários. Isso signifi ca 
evolução, representa dizer que 
o setor está maduro e pode 
sim sentar, discutir e chegar a 
bom termo a respeito do que 
é melhor para todos.

Com isso, tenham certeza, 
ganham todas as partes e, mais 
que todas as pontas, a socieda-
de. Entendemos que este seja 
o caminho comum para outras 
ações na nossa indústria. Por 
isso, aproveito este espaço 
para parabenizar todo o setor 
pela iniciativa, sobretudo os 
envolvidos na costura desse 
acordo tão importante. Vamos, 
todos, atuar para que ele não 
fi que apenas no papel e sirva de 
balizamento para outras ações 
e entendimentos futuros.

O documento, batizado de 
Acordo Mútuo de Assistência e 
Cooperação, tem como objeti-
vo descrito a ação dessas enti-
dades no tratamento de even-
tuais incidentes regulatórios 
no âmbito da Infraestrutura de 
Chaves Públicas - ICP-Brasil e 
no aprimoramento do conjunto 
normativo visando garantir 
a segurança e isonomia do 
mercado certifi cador e evitar 
assimetrias à luz das disposi-
ções da MP 2.200- 2/2001. 

(*) - É presidente da ANCD – 
Associação Nacional de

Júlio Cosentino (*)

A - Dom João VI
A Câmara dos Deputados abriu as inscrições para os concursos de de-
senho e vídeo com o tema “A aclamação de Dom João VI, a construção 
do Estado brasileiro durante seu reinado e o modo como esses eventos 
infl uenciaram a independência do Brasil”. Podem participar do concurso 
de desenho estudantes matriculados do 5º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental de escolas públicas e privadas de todo o país. Já o concurso 
de vídeo é destinado a alunos do Ensino Médio de escolas públicas e 
privadas que ainda não tenham completado 18 anos. Os certames fazem 
parte das comemorações pelos 200 anos da Independência do Brasil. 
Inscrições até o dia 6 de abril no site (https://s3-sa-east-1.amazonasws.
com/plenarinhobucket/inscricao_desenho.html).

B -  Mercado da Beleza
Considerado o mais importante evento profi ssional de beleza da América 
Latina, a Hair Brasil - Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética, 
realiza sua 17ª edição entre os dias 14 e 17 de abril, no Expo Center Norte, 
e reúne em um mesmo local novidades e conteúdos relevantes para os 
profi ssionais do mundo da beleza. Serão mais de 950 marcas expositoras 
que apresentarão suas novidades de acordo com a setorização da feira: 
Profi ssional Show, Profi ssional Negócios, Varejo Show e Negócios, Nail 
Brasil, Make Up Brasil e Estética. Ainda durante o evento, acontece o 
Fórum Hair Brasil com workshops práticos, congressos, seminários e 
palestras voltadas para a atualização profi ssional. Saiba mais em (www.
hairbrasil.com).

C - Gestores Articuladores
A länk, empresa brasileira de educação em sustentabilidade, inova 
na área de saúde e traz em primeiro mão ao mercado brasileiro, o 
lançamento do curso [spoon] gestão da sustentabilidade em hospi-
tais. O programa acontece nos próximos dias 22 e 23. A iniciativa 
faz parte da estratégia da companhia de aplicar a esse mercado 
cursos presenciais e on-line que enfocam os desafi os nos serviços de 
saúde. O objetivo é preparar gestores para serem articuladores. O 
curso vai abordar as diversas perspectivas que compõem uma visão 
macro dos desafi os que sua organização deve priorizar para ter uma 
agenda sustentável. Mais informações podem ser obtidas diretamente 
no site da länk: (www.portallank.com.br/sustentabilidade-e-saude/
desafi os-do-setor/1785).

D -  Comércio Exterior
Começa hoje (13), e vai até quinta-feira (15), a 24ª edição da Intermodal, 
principal evento da América do Sul sobre Comércio Exterior, Logística 
e Transporte de Carga. Um dos destaques é o Ciclo de Palestras reali-
zadas diariamente no estande da Thomson Reuters, líder mundial em 
soluções em tecnologia para os principais segmentos da economia. Serão 
quatro a apresentações diárias, gratuitas, tendo como foco o cenário do 
Comércio Exterior no Brasil, as mudanças nos processos de exportação 
e importação no país, as melhores medidas para garantir compliance 
nessas operações e, principalmente, como funcionam os regimes adu-
aneiros especiais, que proporcionam otimização fi scal e alfandegária 
junto à Receita. A inscrição é gratuita, pelo site (www.thomsonreuters.
com.br/pt/intermodal.html).

E - Viena em Miami
Com mais de 40 anos de mercado e possuindo 76 unidades, incluindo 
os formatos de restaurantes e cafés em São Paulo e Rio de Janeiro, o 
Viena acaba de inaugurar  sua primeira unidade fora do Brasil. Localizado 
no Aeroporto Internacional de Miami, no estado americano da Flórida, 
o restaurante conta com um espaço de 10.000 metros quadrados no 
último andar do MIA Hotel. A marca, comandada no Brasil pelo Chef 
Du Cabral, que oferece um conceito de comida de casa fora de casa, 
em Miami terá pratos com referências de culinária brasileira. A marca 
faz parte do portfólio da International Meal Company desde 2007 e a 
abertura faz parte do projeto de expansão da rede (www.viena.com.br). 

Nesta sexta-feira (16), das 08:30 às 12:30, na Telefônica/Eco Berrini, 
acontece o  III Seminário Latam, organizado pela Câmara Ofi cial Es-
panhola de Comércio no Brasil.  Nesta edição, o evento contará com a 
presença de Ángel Melguizo, chefe da unidade da América Latina e do 
Caribe na OCDE; Antoni Estevadeordal, gerente do departamento de 
integração e comércio BID; Rafael Munoz Moreno, program leader Brazil, 
equitable growth, fi nance and institutions do Banco Mundial; Ivan de 
Souza, líder de global foresight da Strategy& líder de thought leadership 
da PwC Consulting; José Maria Pena, diretor geral regional - América na 
Prosegur e Rodrigo Zambom, head of everis BPO Américas. Na ocasião, 
os convidados irão debater sobre o cenário e desafi os econômicos da 
América Latina. Informações tel: (11) 5508-5966.

G - Mentoria para Concurseiros 
Dois encontros virtuais reunirão concurseiros com o coach e mentor em 
concursos públicos Jeferson Rosa. Serão palestras gratuitas hoje (13) e 
amanhã (14),a partir das 21h, visando facilitar o acesso do público aos cargos 
de Analista Tributário e Auditor Fiscal da Receita Federal. Hoje, Jeferson 
falará tudo sobre o cargo de Analista Tributário e sobre o próximo concurso. 
Entre os assuntos estão as áreas de atuação, remuneração, lotação, porte 
de arma, atividades especiais como lancha, helicóptero e cão de faro. Já 
amanhã, o coach especialista em concursos públicos falará sobre a atuação 
de Auditores Fiscais nas instâncias administrativas, remuneração, lotação, 
atividades especiais e as orientações para o próximo concurso. A partici-
pação é gratuita com inscrição no site (www.ofi cinadaaprovacao.com.br).

H - Limpeza e Conservação 
Um dos setores da franquia que mais obteve lucro e se manteve estável 
foi o de limpeza e conservação, pois a procura por diaristas agenciadas 
aumentou, devido à regulamentação da “PEC das Domésticas” que re-
gularizou os direitos trabalhistas das profi ssionais. A rede de franquia 
Mary Help de diaristas e mensalistas é uma ótima opção de investimento, 
pois segue a tendência de um setor que está crescendo cada vez mais 
no país. A rede tem como missão selecionar as melhores profi ssionais 
do mercado, checar suas referências pessoais e habilidades para, assim, 
treiná-las e encaminhá-las para serviços que mais se encaixam em cada 
perfi l. Mais informações: (www.franquia.maryhelp.com.br).

I - Corrida pela Água
As inscrições para a 7ª edição da Corrida e Caminhada pela Água estão 
abertas. O evento integra a programação do Fórum Mundial da Água, 
que será realizado em Brasília, entre os dias 18 e 23 deste mês. Com 
percurso de 5 quilômetros, a competição será no próximo domingo 
(18), a partir das 7h, na Esplanada dos Ministérios. A participação é 
gratuita e limitada a 4 mil vagas, sendo 2.500 para a corrida e 1.500 para 
a caminhada. Na retirada do kit de corrida sugere-se a doação de 1kg de 
alimento não perecível. As inscrições podem ser feitas no site (https://
www.centraldacorrida.com.br/corridaecaminhadapelaagua2018).

Com a meta de identifi car e promover negócios inovadores no setor de 
segurança eletrônica, a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas 
Eletrônicos de Segurança (Abese) anuncia a criação de um novo núcleo 
de desenvolvimento. O Comitê de Startups Abese será composto por 
empresas que representam modelos de negócios inovadores, disrup-
tivos e escaláveis. Dentre os requisitos para participar é necessário 
que a startup já possua um produto ou serviço estruturado, ainda que 
careça de ajustes. A Abese oferece alguns benefícios importantes para 
as participantes, como interação com empresas maduras do mercado, 
suporte institucional e espaço na Feira Exposec, que acontece em maio. 
Inscrição, com um resumo do negócio e o estágio atual, até o próximo 
dia 30, pelo e-mail (secretaria@abese.org.br) ou tel. (11) - 3294 8033.

A projeção está mais distante do centro da meta de 4,5%, mas 

acima do limite inferior de 3%.

O mercado fi nanceiro reduziu 
pela sexta semana seguida a 
estimativa para a infl ação este 
ano. A expectativa do mercado 
para Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
desta vez, passou de 3,70% para 
3,67%, de acordo com o Boletim 
Focus, publicação divulgada 
todas as semanas pelo Banco 
Central (BC), elaborada com 
base em pesquisa sobre os prin-
cipais indicadores econômicos.

A projeção está mais distante 
do centro da meta de 4,5%, mas 
acima do limite inferior de 3%. 
Para 2019, a estimativa para 
a infl ação caiu, pela segunda 
semana consecutiva, ao passar 
de 4,24% para 4,20%, abaixo 
do centro da meta de 4,25%. 
Na última sexta-feira (9), o 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) informou 
que a infl ação ofi cial, medida 
pelo IPCA, fi cou em 0,32% em 
fevereiro, o menor índice para o 
mês desde o ano 2000 (0,13%).

Nesse cenário de infl ação bai-
xa e economia se recuperando, 

o mercado fi nanceiro espera 
que a taxa básica de juros, a 
Selic, seja reduzida em 0,25 
ponto percentual, de 6,75% 
para 6,50% ao ano, neste mês. A 
Selic é o principal instrumento 
do BC para alcançar a meta 
de infl ação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, o objetivo é 
conter a demanda aquecida, e 
isso gera refl exos nos preços, 
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam 
a poupança. 

Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação. De acordo 
com a previsão das instituições 
fi nanceiras, a Selic encerrará 
2018 em 6,50% ao ano e subirá 
ao longo de 2019, terminando 
o período em 8% ao ano. A 
estimativa para o crescimento 
do PIB deste ano caiu de 2,90% 
para 2,87%. Para 2019, a pro-
jeção é mantida em 3% há seis 
semanas consecutivas (ABr).

Presidente Temer, senhora Juliana Awada, e o presidente da 

Argentina, Mauricio Macri, em Valparaíso.

Ele  participou no domingo (11) da cerimônia de posse do 
presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera, em Valparaíso. 
Segundo Temer, ainda faltam alguns pontos para resolver e 

fechar um tratado de livre comércio com os europeus. O Mercosul 
busca diminuir as barreiras tarifárias para produtos como grãos 
e alimentos, dos quais são grandes exportadores.

“Os chanceleres da União Europeia e do Mercosul vão se reu-
nir proximamente. Eu acho que, depois de 19 anos, foi isso que 
eu e o Macri concordamos. Nós talvez fechemos, em defi nitivo, 
o acordo Mercosul e União Europeia”, disse o presidente, após 
ter se reunido com o presidente da Argentina, Maurício Macri.

Temer disse ainda que conversou com o presidente do Peru, 
Pedro Pablo Kuczynski, sobre um possível acordo do bloco for-
mado pelo Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela com a 
Aliança do Pacífi co, formada por Chile, Colômbia, México e Peru.

O acordo com o bloco vizinho gira em torno do aumento no 
comércio entre os países, considerado ainda baixo. Também está 
voltado para a diminuição de tarifas cooperação alfandegária, 
promoção de pequenas e médias empresas, redução de barreiras 
não tarifárias e facilitação no comércio de bens e serviços.

A produção do setor eletroe-
letrônico apontou crescimento 
de 17,4% em janeiro de 2018 na 
comparação com o mesmo mês de 
2017, puxado pelas expansões da 
indústria eletrônica (31,9%) e da 
indústria elétrica (4,9%).  É o que 
mostram os dados divulgados pelo 
IBGE e agregados pela Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee). O desempe-
nho foi melhor do que o registrado 
pela indústria geral (+ 5,7%).

No acumulado dos últimos 12 
meses, a produção da indústria ele-
troeletrônica soma crescimento de 

7,2%. Em relação ao mês anterior, 
com ajuste sazonal, a produção do 
setor apresentou queda de 1,9%. A 
indústria eletrônica recuou 0,5% e a 
indústria elétrica, -3,3%.  O resulta-
do foi menos pior do que o verifi cado 
pela indústria brasileira, que recuou 
2,4% em janeiro frente a dezembro 
do ano passado. O presidente da 
Abinee, Humberto Barbato, destaca 
que os bens de consumo eletrônicos 
continuam registrando expansões 
robustas, mas as áreas relacionadas 
à infraestrutura também começam 
a recuperar a sua capacidade pro-
dutiva (Abinee).
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Começou, em 1º de março de 2018, o período de 
entrega da Declaração do Imposto de Renda - Pessoa 
Física (DIRPF) referente aos fatos ocorridos em 2017. 
Os contribuintes têm até 30 de abril para enviar a 
declaração. E que tal aproveitar a oportunidade para 
ajudar crianças e adolescentes a ter uma vida melhor? 

A destinação solidária do Imposto de Renda é 
um mecanismo estabelecido pela Lei n.º 8.069/1990, que 
encaminha parte do IR aos Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, nas esferas federal, estadual 
e municipal. 

Até o último dia de entrega, as pessoas físicas 
podem destinar até 3% do Imposto de Renda devido. A 
doação não traz qualquer ônus para o contribuinte, que 
irá deduzir o valor integralmente na DIRPF 2018, 
referente aos fatos ocorridos no ano anterior. 

As destinações enviadas aos Fundos da Criança 
e do Adolescente são repassadas a entidades sociais 
cadastradas. Desta forma, o contribuinte pode ter a 
certeza de que o seu Imposto de Renda irá para 
instituições sérias, que fazem um importante trabalho na 
área social. 

A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar, 
ressalta que a destinação solidária é uma importante 
ferramenta de participação popular e uma forma de 
promover a cidadania na sociedade. 

“Por meio deste dispositivo, nós cidadãos 
podemos exercer nossa vontade e orientar como será 
feita a aplicação do nosso imposto”, disse a presidente 
Marcia.  

Ela ressaltou, no entanto, que aqueles que 
tiverem dúvidas sobre como efetuar a destinação podem 
contar com o apoio de um profissional da contabilidade, 
“a pessoa mais indicada para orientar o contribuinte”. 

PESSOAS FÍSICAS PODEM 
ENCAMINHAR PARTE DO IR PARA 

FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

Mercosul e UE estão próximos 
O presidente Michel Temer disse que após 19 anos de tratativas, o Mercosul e a União Europeia estão 

“Conversei até com o presidente do Peru [Pedro Pablo Ku-
czynski], muito rapidamente, mas com vistas a logo fazermos 
uma aliança do Mercosul com a Aliança do Pacífi co”, disse (ABr).

deste ano para 3,67%

cresceu 17,4% em janeiro
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Alckmin versus Ciro?
A sete meses das 

eleições, não há sinais 

que garantam quem 

estará subindo ao pódio 

do 2º turno

Lula, exibindo folgada 
liderança no processo 
eleitoral (33,4% em re-

cente pesquisa da CNT/MDA), 
ao que tudo indica deve ser 
impedido pela Justiça de ser 
candidato. O deputado Jair 
Bolsonaro (16,8% na mesma 
pesquisa) tende a ver sua 
margem diminuída em razão 
de certos fatores: curto espaço 
de mídia eleitoral; perfi l de 
viés autoritário, cujo desdo-
bramento deve descambar 
para forte bombardeio sobre  
o ideário por parte de adversá-
rios; despreparo para discorrer 
sobre temas prioritários, a 
partir da economia.

A eventual saída de Lula da 
arena praticamente inviabiliza 
as chances do PT, a ser alvo 
central de intenso tiroteio que 
se espera no pleito mais com-
petitivo da contemporaneida-
de. Nem Haddad nem Jaques 
Wagner teriam envergadura 
para levar adiante a carruagem 
petista. Mas Luiz Inácio, é 
oportuno lembrar, será grande 
eleitor, esteja dentro ou fora 
da prisão, devendo com seu 
verbo denunciativo arrastar 
candidatos proporcionais e 
majoritários do PT em todas 
as regiões. O PT quer sair vivo 
e forte da batalha eleitoral 
sob pena de ver naufragado o 
esforço de três décadas.

Para concretizar a meta, o 
partido conta com duas hi-
póteses: escolher um de seus 
quadros – podendo ser mesmo 
Haddad ou Wagner – mais para 
dar cobertura a seus candida-
tos nos Estados do que para 
alcançar vitória; vir a apoiar 
uma candidatura do seu campo 
ideológico ou ainda um prota-
gonista próximo ao seu escopo. 
O tal de Guilherme Boulos, do 
PSOL, sem chances, não seria 
o caso; Marina Silva distanciou-
-se do petismo. Sobraria Ciro 
Gomes, do PDT. 

Ciro, paulista com vida so-
cial e política no Ceará, é uma 
metralhadora ambulante. Sua 
língua afi ada é considerada 
uma arma que se volta contra 
ele mesmo. Mas não se discute 
seu preparo e competência. O 
fi gurante é preparado. Acaba 

de desferir mais um sopapo no 
PT e Lula, ao dizer que nem 
tudo que se diz contra eles é 
“conspirata” e, ainda: o partido 
é como “escorpião, afunda-se 
sozinho”. 

O pedetista defende posições 
assemelhadas ao que defende 
o petismo, a partir de sua con-
trariedade sobre a privatização 
da Petrobras, garantindo que 
se a Eletrobras for privatizada, 
ele a puxará de volta para as 
mãos do Estado. Portanto, sua 
visão estatizante o insere no 
campo de centro-esquerda, 
não necessariamente na ex-
tremidade do arco ideológico. 
A proximidade conceitual com 
partidos de esquerda – PC do 
B, PSB – seria, dessa forma, 
credencial para habilitá-lo a 
ganhar apoio desses entes em 
um segundo turno, se alcançar 
tal patamar.

O ex-ministro e ex-governa-
dor do Ceará conta com bom 
lastro no Nordeste, onde é 
bastante conhecido. A região 
tem 27% dos votos válidos do 
país. E sua linguagem desabri-
da calha bem ao momento. O 
eleitor quer ouvir um discurso 
claro, palavras expressas com 
energia, ante a descrença (e 
até certo desprezo) para com 
a classe política. Ciro tem boa 
performance em debates. E 
pode sobressair no deserto 
de ideias habitado por alguns 
candidatos. Teria condições 
de crescer.

Seu opositor, considerando 
os atuais pretendentes, deve 
ser o governador Geraldo Alck-
min. Experiente, com muitos 
anos à frente do Estado mais 
poderoso da Federação, Alck-
min conta com boa avaliação 
dos paulistas. São Paulo tem 
mais de 33 milhões de eleito-
res, cerca de 22%  do eleitorado 
nacional. Se conseguir sair de 
São Paulo com grande bacia de 
votos, compensaria eventual 
pequena votação a obter no 
Nordeste. Por esse raciocínio, 
é razoável projetar um segundo 
turno com Ciro Gomes e Geral-
do Alckmin, um representando 
o centro-esquerda e outro o 
centro-direita.

Claro, o Senhor Imponderá-
vel dos Anjos poderá aparecer 
de repente e desfazer todos os 
fi os da nossa argumentação.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*)

As ligações só poderão ser feitas entre 10h e 21h, de segunda a 

sexta-feira, e entre 10h e 13h no sábado.

A Comissão de Transparência, 
Fiscalização e Defesa do Consu-
midor volta a reunir-se amanhã 
(14) para analisar uma pauta 
de 11 itens. Entre eles o proje-
to de Roberto Muniz (PP-BA) 
que inclui no Código de Defesa 
do Consumidor  novos artigos, 
procurando coibir o telemarke-
ting ativo abusivo. Diferente do 
telemarketing receptivo, onde o 
cliente telefona para a empresa, 
o telemarketing ativo é aquele 
no qual os operadores ligam para 
os clientes ou possíveis clientes.

O relator é o senador Armando 
Monteiro (PTB-PE), para quem 
é necessário dotar o telemarke-
ting ativo de “padrões mínimos 
de qualidade, afastando o abuso 
no oferecimento de produtos 
e serviços”. Na justifi cativa do 
projeto, Muniz deixa claro que 
seu intento é “frear uma reali-
dade que incomoda muitos bra-
sileiros, assediados diariamente 
através de ligações telefônicas 
produzidas contra a vontade, de 
forma reiterada e persistente, 
nos horários mais inoportunos”.

Muniz afi rma que a proposta 
baseia-se na observação da 
manifestação de interesse por 
parte do consumidor. “Não é 
incomum empresas possuírem 
cadastros positivos de poten-
ciais clientes que efetivamente 
desejam receber ofertas de 
produtos e serviços. Tornamos 
obrigação a observância pelas 

Parecer sobre novas 
regras para seguros 
privados

A Comissão Especial sobre Segu-
ros Privados reúne-se hoje (13) para 
votar o parecer do relator, deputado 
Vinicius Carvalho (PRB-SP). O 
projeto, do deputado Lucas Vergílio 
(SD-GO), pode representar o fi m da 
proteção veicular comercializada 
por associações e cooperativas. O 
autor entende que as associações 
são um risco para o consumidor e 
não estão sujeitas às mesmas regras 
das empresas de seguro, que pagam 
tributos e são obrigadas a manter 
uma reserva fi nanceira equivalente 
ao valor dos bens segurados.

A proposta proíbe associações, 
cooperativas e clubes de benefí-
cios, pessoas naturais e jurídicas, 
de constituir, operar, comercializar 
ou realizar contratos de natureza 
securitária, ou quaisquer produtos 
que prevejam coberturas, ressar-
cimentos, indenizações e proteção 
para quaisquer fi ns, inclusive aque-
les que sejam assemelhados ou 
idênticos aos de seguros de danos 
ou de pessoas, assim como instituir 
e administrar fundos mútuos.

A expectativa é que o relatório 
de Vinícius Carvalho, no entanto, 
regulamente a proteção veicular 
promovida por associações que 
funcionam como uma espécie de 
cooperativa. Em novembro do ano 
passado, o relator afi rmou que, 
se existe esse tipo de produto, é 
porque o mercado tem espaço. 
“O que não é permitido é que 
esse produto não siga uma regra 
comum ao mesmo tipo de prática 
econômica” (Ag.Câmara).

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, durante 

entrevista.

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, 
afi rmou que pretende votar 
nesta semana o requerimento 
de urgência para o projeto que 
altera o sistema de desonera-
ção da folha de pagamentos 
para a maioria dos setores 
atualmente beneficiados. 
Segundo ele, se aprovado o 
requerimento – apresentado 
por líderes partidários em 
fevereiro –, a proposta poderá 
ser votada pelo Plenário na 
semana que vem.

O projeto é um dos itens da 
pauta econômica prioritária 
para o Executivo. O objetivo 
é aumentar a arrecadação. Na 
semana passada, o relator da 
proposta, deputado Orlando 
Silva (PCdoB-SP), disse que 
vai reduzir o total de 56 se-
tores benefi ciados, mas para 
um número maior que os seis 
propostos pelo governo.

Assim, a possibilidade de 
contribuição sobre a receita 
bruta mensal fi cará restrita às 

Assinatura eletrônica 
em propostas de 
iniciativa popular

O Plenário da Câmara dos De-
putados pode votar hoje (13) a 
proposta que permite a coleta de 
assinaturas eletrônicas de eleitores 
para a apresentação de projetos 
de lei de iniciativa popular. Atual-
mente, somente é permitida a co-
leta de assinaturas manuscritas. A 
matéria está pendente de relatório 
a ser apresentado pelo deputado 
Vicente Candido (PT-SP).

Na última terça-feira (6), os 
deputados retiraram a proposta 
de pauta devido à polêmica em 
torno de emenda apresentada pela 
deputada Renata Abreu (Pode-
-SP), que propõe a abertura de 
nova janela de troca partidária 
sem punição de perda do mandato, 
dessa vez para os vereadores. Para 
amanhã (14), está marcada eleição 
de representante a ser indicado 
pela Câmara para o Conselho da 
República, conforme previsto na 
Constituição Federal.

Ainda hoje (13), os deputados 
podem votar o substitutivo do 
Senado ao projeto do Poder Exe-
cutivo, que cria a Universidade 
Federal do Delta do Parnaíba, por 
desmembramento da Universidade 
Federal do Piauí. Na quinta-feira 
(15), o Plenário poderá votar, em 
sessão extraordinária à tarde, 
projetos de decreto legislativo 
com acordos internacionais assi-
nados pelo governo brasileiro (Ag.
Câmara).

O novo presidente do Chile, 
Sebastián Piñera, deliberou 
ontem (12), em seu primeiro 
dia de gestão, a implantação 
de uma reforma tributária 
para este ano e um ajuste fi scal 
devido a um défi cit estrutural 
maior do que o esperado. O 
anúncio foi feito pelo ministro 
de Fazenda, Felipe Larraín, que 
ao chegar ao escritório disse 
aos jornalistas que “temos um 
projeto e esperamos pactuá-
-lo. Temos que simplifi car o 
sistema tributário, para fazer 
com que ele seja mais amigo 
dos contribuintes”.

O governo da ex-presidente 
Michelle Bachelet, cujo man-
dato terminou no domingo, 
impulsionou e conseguiu a 
aprovação de uma reforma 
tributária para financiar a 
gratuidade do ensino e outras 
medidas no âmbito da edu-
cação, focada principalmente 
em um aumento da tributação 
às empresas.  Esta reforma foi 
criticada porque torna com-
plicado para os contribuintes, 
principalmente as pequenas e 
médias empresas, cumprir com 

suas disposições. O ministro de 
Fazenda disse ainda que um 
ajuste fi scal será necessário, 
após revelar que o governo de 
Bachelet fechou 2017 com um 
défi cit equivalente a 2,1% do 
PIB, ao invés de 1,7%, como 
tinha sido informado de forma 
preliminar.

“Estamos trabalhando em 
um ajuste orçamentário”, disse 
a respeito Larraín, que comen-
tou que o tema “ainda deve ser 
analisado” e considerou que não 
é uma boa notícia. “Estamos 
em um período de contração, 
porque indubitavelmente a 
situação fi scal é diferente da 
que tínhamos há 8 ou 4 anos. 
Temos níveis de dívida pública 
que duplicaram e o que corres-
ponde é iniciar as medidas de 
austeridade e depois ver como 
realocar recursos”, precisou. O 
conservador Sebastián Piñera 
assumiu domingo (11), pela 
segunda vez, a presidência do 
Chile com a promessa de forta-
lecer a abatida economia do país 
e retocar as principais reformas 
de sua antecessora, a socialista 
Michelle Bachelet (ABr/EFE).

Os projetos na área de segurança devem dominar a pauta da semana.

No Senado, entre as três 
propostas que estão 
prontas para votação 

hoje (13) no plenário, está 
o que endurece de um terço 
à metade o tempo da prisão, 
a pena por feminicídio nos 
casos em que esse crime for 
praticado em descumprimen-
to de medida protetiva de 
urgência prevista na Lei Maria 
da Penha.

Se o delito for praticado 
contra pessoa com doença 
degenerativa limitante ou que 
cause vulnerabilidade física 
ou mental, ou se for cometido 
na presença física ou virtual 
de descendente ou de ascen-
dente da vítima, a pena tam-
bém será aumentada. Hoje, o 
Código Penal estabelece que 
pena básica de reclusão para o 
feminicídio pode variar de 12 
anos a 30 anos, sem considerar 
eventuais agravantes.

Outra proposta que também 
pode ser votada é a que agrava 
a pena de crimes praticados 
em situação de tocaia nas 
proximidades de residências, 
no interior de escolas ou em 
raio de até 100 metros do 
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Congresso Nacional tem 
semana dedicada à

pauta de segurança pública
Prioridade do Congresso Nacional este ano, os projetos na área de segurança devem dominar a pauta 
da semana

ambiente escolar. Nos casos 
de homicídio, sequestro e 
cárcere privado, a ideia é fa-
zer com que essas situações 
caracterizem a hipótese de 
crime qualifi cado. Se a ação 
resultar em lesão corporal 
grave ou seguida de morte, o 
delito aumentaria a pena do 
agressor.

Também pode ser votado 
o Plano Nacional de Enfren-
tamento ao Homicídio de 
Jovens. Resultado dos traba-

lhos da CPI do Assassinato 
de Jovens, que funcionou no 
Senado entre 2015 e 2016, 
sob a presidência da senadora 
Lídice da Mata (PSB-BA), o 
plano pretende, em um prazo 
de dez anos, reverter os altos 
índices de violência contra os 
jovens negros e pobres, que 
lideram o ranking de mortes 
nessa faixa etária no país.

Na Câmara, o presidente 
Rodrigo Maia confi rmou que 
pretende votar esta semana 

o projeto que cria o Sistema 
Único de Segurança Pública 
(Susp). O objetivo do projeto é 
integrar e tornar mais efi caz a 
ação dos órgãos de segurança 
e defesa social. De acordo com 
o relator da proposta, deputa-
do Alberto Fraga (DEM-DF), 
o eixo central da proposta é 
promover a integração entre 
os órgãos policiais para que os 
entes federados compartilhem 
informações com o Ministério 
da Segurança Pública (ABr).

Maia pretende votar a urgência para 
projeto que altera desoneração da folha

D
iv

ul
ga

çã
o que promete novamente obs-

truir os trabalhos. Em relação 
às comissões permanentes, o 
presidente da Câmara afi rmou 
que continuam as conversas 
os líderes. “A gente vai tratar 
de hoje para amanhã, para no 
máximo instalar na segunda 
ou terça da semana que vem, 
se não instalarmos nesta quin-
ta, que seria o ideal”, disse.

Rodrigo Maia também de-
fendeu que o governo federal 
aplique recursos públicos na 
intervenção no Rio de Janeiro. 
Segundo ele, a ideia do minis-
tro da Segurança Pública, Raul 
Jungmann, de pedir dinheiro a 
empresários do setor privado 
não é sufi ciente. “Talvez para 
resolver um problema pontual, 
de um bairro, tudo bem, mas 
a sociedade já paga impostos 
e, dentro deles, já há parte 
importante para fi nanciar a 
segurança pública. É dentro 
do Orçamento da União que 
se encontram as soluções”, 
afi rmou (Ag.Câmara).

empresas de transporte coletivo 
de passageiros (rodoviário, me-
troviário e ferroviário); de cons-
trução civil; e de comunicação.

Rodrigo Maia também disse 
que a reunião para instalação 
da comissão especial sobre a 
privatização da Eletrobras está 
mantida para hoje. Na semana 
passada, o ato foi suspenso após 
questão de ordem da oposição, 

Comissão analisa projeto que disciplina 
telemarketing ativo

operadoras deste cadastro, 
oportunizando ao consumidor 
um canal para desligamento do 
mesmo, quando não interessar 
mais a abordagem”, detalha.

Ainda pelo projeto, as li-
gações só poderão ser feitas 
entre 10h e 21h, de segunda 
a sexta-feira, e entre 10h e 
13h no sábado. Também fi ca 
proibido ultrapassar 3 chama-
das para o mesmo consumidor 
num mesmo dia, assim como a 
prática de chamadas aleatórias 
ou para números sequenciais. 
Na ligação, o operador deverá 
identifi car-se imediatamente, 
citando para qual empresa tra-
balha e informar um número de 
retorno. Neste momento, deve-
rá também aferir a vontade do 
consumidor no prosseguimento 
do atendimento, sendo vedados 

pretextos como pesquisas, 
sorteios ou serviços similares, 
se o objetivo real for a venda.

Também passa a ser dever 
dos fornecedores, sendo a cha-
mada presencial ou gravada, a 
disponibilização da tecla inter-
ruptiva, que retira o contato 
do consumidor do cadastro de 
telemarketing pelo período de 
6 meses, prazo no qual o con-
tato será vedado. A proposta 
também proíbe a realização, por 
meio eletrônico ou telefônico, 
de contato com consumidor 
para oferecer produtos ou 
serviços por este cancelado, 
no prazo de 12 meses após o 
fi m do contrato. Também fi ca 
vedada a reiteração da mesma 
oferta de produto ou serviços, 
caso o consumidor já a tenha 
recusado (Ag. Senado).

Chile: Piñera lança 
reforma tributária em seu 

primeiro dia de gestão

O novo 

presidente do 

Chile, Sebastián 

Piñera.
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TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2018

TRABALHO TEMPORÁRIO
Empresa pode contratar um funcionário temporário para cobrir o perí-
odo de licença maternidade de uma funcionária? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI FUNCIONÁRIOS HORISTAS QUE TRABALHAM 05 
HORAS DIRETAS POR DIA, TERÃO DIREITO A INTERVALO?

Informamos que o art. 71, § 1º da CLT não foi revogado, portanto, os 
empregados que possuem jornada de trabalho acima de 4 horas até 
o limite de 6 horas, terão direito (obrigatório) a concessão da pausa 
para repouso/alimentação de 15 minutos.

RESCISÃO POR ACORDO MÚTUO
Quais os procedimentos e direitos para elaborar a rescisão por acordo 
entre funcionário e empresa? vai existir multa do FGTS, terá direito ao 
seguro desemprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO DE FÉRIAS DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE
Para funcionária em licença maternidade serão concedidas as férias, o 
aviso de férias será entregue trinta dias antes do gozo, porém durante o 
período da licença. Esse procedimento é correto? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM EXCURSÃO PELA EMPRESA, TERÁ DIREITO A HORAS 
EXTRAS SOBRE O PERÍODO QUE EXCEDE SUA JORNADA DE TRABALHO? 

Caso essa atividade externa desempenhada pelo empregado seja para 
cumprimento de ordens ou atribuições determinadas pelo empregador, 
a totalidade da jornada será considerado como trabalho. Assim, as 
horas excedentes serão consideradas como horas extras. Artigo 4º, CLT.

ALTERAÇÃO DO NOME DO CARGO
Empresa pretende mudar o nome do cargo sem alteração salarial, 
funcionários do financeiro e compras são registrados como Assistente 
Administrativo, seria possível mudar para Assistente Financeiro e Assis-
tente de Compras? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A.
CNPJ/MF 07.467.887/0001-71 - NIRE 35.300.373.464

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs.Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em 1º convocação,
no dia 10/04/2018, às 10:30hs, na sede, Rua Bandeira Paulista, 716, 12º andar, Itaim Bibi, SP/SP, CEP 04532-002, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre (i) as matérias previstas no Artigo
132, I e II da Lei nº 6.404/76, com a tomada das contas dos administradores, exame e discussão e votação das demonstrações
financeiras, e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (ii) outros assuntos de
interesse da Sociedade. Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre (i) remuneração dos Diretores, nos termos do
artigo 152, da Lei nº 6.404/76; e (ii) outros itens de interesse da Companhia. Os Srs.Acionistas poderão ser representados na
Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, §s 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato
deverão ser depositados na sede da Companhia, com antecedência de 48hs da realização da Assembleia. Acham-se à disposição
dos Srs.Acionistas, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado em
31/12/2017. Gostaríamos da presença de todos os acionistas. SP,08/03/2018. Silvio Sandoval Filho-Diretor. (09.10.13/03/2018)

7ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029766-
85.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Borges de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
TELEMINIO SERVIÇOS E TELEMATICA LTDA, CNPJ 01.845.258/0001-51, Rep. Legal: AMÁLIA 
ODA, que lhe foi proposta uma ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER - Procedimento Comum por parte 
de Nelsina Farias Feitosa, objetivando a indenização da quantia de R$ 18.538,36, pela não entrega 
em tempo hábil da documentação necessária ao recebimento à época das ações pela compra da linha 
telefônica 5515-4873. O processo foi julgado extinto, com fulcro no art. 487, II do CPC. Encontrando-
se a ré 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, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora (art. 332, § 4º 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São 
Paulo, aos 16 de fevereiro de 2018. 

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 11 de janeiro de 2018
1- Data, Hora e Local: Aos 11 de janeiro de 2018, às 10h00 horas, na sede social do Banco PSA Finance
Brasil S.A. (“Sociedade”), localizada na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 11º andar, Brooklin, CEP
04578-000, Cidade e Estado de São Paulo. 2- Convocação: Tendo em vista a presença da totalidade dos
Acionistas, a assembléia instalou-se regularmente, nos termos do disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976. 3- Mesa: Cezar Augusto Janikian, como Presidente e Adriana Garcia
Passos do Sacramento, como Secretária. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a alteração da redação do
Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, que trata da composição da Diretoria. Deliberações: Após te-
rem sido discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade e sem reser-
vas, ressalvas ou restrições, deliberaram: (i) Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário.
(ii) Alterar o Artigo 13 do Estatuto Social da Sociedade, que passará a viger consoante a redação abaixo:
“Artigo 13 - A Diretoria da Companhia será composta por 5 (cinco) membros, acionistas ou não, todos
residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida
a reeleição, sendo um Diretor Presidente (“CEO”), um Diretor Financeiro (“CFO”), um Diretor de Risco
(“CRO”), um Diretor de Operações e TI (“COO”) e um Diretor Comercial (“CCO”). §1º O Conselho de
Administração designará, a um dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, quais sejam, o CFO,
o CRO, o COO, ou o CCO, as atribuições (“Atribuições de Vice-CEO”) indicadas no Acordo de Acionistas
arquivado na sede da Companhia. §2º Nas reuniões de Diretoria, o Diretor que estiver incumbido das Atri-
buições de Vice-CEO terá direito a dois votos. §3º Em caso de falta, vacância ou impedimento temporário
de qualquer dos Diretores, este será substituído por outro Diretor indicado pelo Conselho de Administração,
observadas as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. §4º Findo o prazo
de mandato previsto no caput deste Artigo, os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus
respectivos substitutos, eleitos pelo Conselho de Administração.” 4- Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, a assembléia foi suspensa para lavratura desta ata, que, lida, foi assinada por todos os presentes.
5- Acionistas Presentes: Presidente: Cezar Augusto Janikian; Secretária: Adriana Garcia Passos do
Sacramento. Acionistas: Banque PSA Finance, representado por sua procuradora Adriana Garcia
Passos do Sacramento e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. representado por seus Dire-
tores, Antonio Pardo de Santayana Montes e Angel Santodomingo Martell. Confere com o original
lavrado em livro próprio. São Paulo, 11 de janeiro de 2018. Adriana Garcia Passos do Sacramento -
Secretária. JUCESP nº 112.116/18-8 em 07.03.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Usina Açucareira Paredão S.A. - CNPJ/MF nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 19.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Usina Açu-
careira Paredão S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 19 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede 
social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, nesta 
Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos honorá-
rios da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 09 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 

www.netjen.com.br

netjen@netjen.com.br

1. Contexto Operacional - A Ctrens - Companhia de Manutenção (“Compa-
nhia”), com sede localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Tabapuã, 81, é uma sociedade anônima de capital fechado e de propósito 
específico, constituída em 18 de fevereiro de 2010, com o objetivo exclusivo de 
explorar a concessão administrativa para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva e de revisão geral, bem como de modernização da frota 
da Linha 8 - Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. 
De acordo com o Contrato de Concessão Administrativa, o objeto social da 
Companhia não poderá, sob nenhuma hipótese, ser alterado, e qualquer altera-
ção societária, fusão, cisão ou incorporação também deverá ser submetida à 
aprovação da CPTM.A Companhia é investida das empresas CAF Investment 
Projects SA (“CAF IP” - atual razão social de Inversiones en Concesiones Ferro-
viarias, S.A.), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF Espanha”) 
e CAF Brasil Indústria e Comércio, S.A. (“CAF Brasil”), conforme detalhes des-
critos na nota explicativa nº 12. Contrato de Concessão Administrativa - Em 19 
de março de 2010, a Companhia e a CPTM celebraram o Contrato de Conces-
são Administrativa, com prazo de 20 anos, para prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva e de revisão geral e modernização da frota da 

-
ventiva e corretiva e revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM, to-
talizando 288 carros ferroviários, com fornecimento de materiais, insumos e 
equipamentos, consistindo em três etapas, conforme segue: − A primeira etapa 
compreendeu a manutenção preventiva e corretiva de 204 carros ferroviários 
que compunham a frota operante, no estado em que se encontravam. Essa fase 
foi encerrada em janeiro de 2012. − A segunda etapa compreendeu, além da 
manutenção preventiva e corretiva prevista no item anterior, a manutenção pre-
ventiva e corretiva da frota operante já modernizada, até o fim do prazo da 
concessão, que é de 20 anos a partir da assinatura do Contrato. Essa fase foi 
encerrada em abril de 2013. − A terceira etapa compreende a manutenção 
preventiva e corretiva de toda a frota operante modernizada (288 carros ferrovi-
ários), totalmente renovada, até o fim do prazo da concessão, que é de 20 anos 
a partir da assinatura do Contrato. A contraprestação da manutenção preventiva 
e corretiva e da revisão geral é remunerada mensalmente e de acordo com a 
quantidade de trens disponibilizados, tipo do serviço efetuado e coeficiente de 
mensuração de desempenho avaliado pela CPTM, cujos preços e condições 
comerciais foram acordados entre as partes no Contrato e são reajustados 
anualmente com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor da Fun-

consiste na renovação (fornecimento de trens novos) total da frota dedicada à 
Linha 8 - Diamante. A contraprestação da renovação da frota é remunerada 
mensalmente, a partir do 20º mês da concessão, por ocasião do recebimento do 
primeiro trem novo até o fim do prazo da concessão, nos termos constantes do 
Contrato de Concessão Administrativa. Os preços e as condições comerciais 
foram acordados entre as partes no Contrato e são reajustados anualmente 
com base na variação do IPC-FIPE. De acordo com o Contrato de Concessão 
Administrativa, o pagamento das contraprestações mensais citadas é objeto de 
garantias prestadas pela CPTM. Entre outras obrigações contratuais, a Compa-
nhia deve apresentar um capital inicial subscrito de, no mínimo, R$288.750, 
devendo ser integralizados R$30.000 antes da assinatura do Contrato, 12 par-
celas de R$18.750 do 7º ao 18º mês, 4 parcelas de R$7.500 do 19º ao 22º mês 
e 1 parcela de R$3.750 no 23º mês. Em 31/12/2017, a Companhia estava 
adimplente com essa obrigação contratual. A Companhia não poderá reduzir 
seu capital social abaixo do valor mínimo antes especificado sem autorização 
da CPTM. A partir do 3º ano até o fim da concessão administrativa, o patrimônio 
líquido da Companhia deverá corresponder ao maior valor entre: (a) 10% do 
ativo permanente; e (b) valor mínimo de R$30.000, atualizado pelo IPC-FIPE. 
Em 31/12/2017, a garantia prestada pela Companhia, no valor de R$37.026 
(R$36.144 em 31/12/2016), sob forma de fiança bancária, tendo como benefici-
ária a CPTM, destina-se ao ressarcimento de custos e despesas incorridas por 
esta, em face do eventual inadimplemento da Companhia. Todos os bens vincu-
lados à concessão administrativa, exceto bens de capital, adquiridos, produzi-
dos e implantados pela Companhia para execução da prestação de serviços 
objeto do Contrato, serão revertidos à CPTM, sem nenhuma contraprestação 
adicional. Contratos entre partes relacionadas - A Companhia contratou servi-
ços de partes relacionadas no Brasil e no exterior para ser auxiliada na execu-
ção do Contrato de Concessão Administrativa anteriormente citado, cujos deta-

manutenção de trens - tem como objetivo principal a assessoria da CAF Brasil 
à Companhia, em relação ao contrato de manutenção preventiva e corretiva e 
de revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM comentado anterior-
mente. Os serviços prestados pela CAF Brasil à Companhia abrangem asses-
soria técnica (“know-how”), supervisão da mão de obra contratada pela Compa-
nhia, assessoria na gestão de compras e utilização de materiais adquiridos pela 
Companhia empregados nos serviços prestados à CPTM, de forma que a 
Companhia obtenha o equilíbrio financeiro conforme definido nesse Contrato. A 
remuneração por essa assessoria ocorre mensalmente de acordo com a quan-
tidade de trens disponibilizados pela CPTM à Companhia, para prestação de 
serviços cujos preços e condições comerciais foram acordados entre as partes 
no Contrato e são reajustados mensalmente com base na variação do IPC-FI-
PE. A CAF Brasil assume as responsabilidades quanto aos serviços prestados 
pela Companhia à CPTM, desde que estejam sob sua gerência e assessoria. 2. 
Base de Elaboração das Demonstrações Financeiras e Resumo das Prin-
cipais Políticas Contábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade - CFC. As principais políticas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações financeiras e os principais julgamentos e 
estimativas contábeis adotados pela Administração estão consistentes com os 
utilizados na preparação das demonstrações financeiras referentes ao exercício 
findo em 31/12/2016, datadas de 24 de fevereiro de 2017. Base de elaboração 
- As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, 
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados aos seus valo-
res justos, se houver, conforme descrito nas políticas contábeis a seguir. O 
custo histórico geralmente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas 
em troca de ativos. A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de 
julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e 
passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor 
residual do ativo imobilizado, a provisão para imposto de renda e contribuição 
social diferidos e o cálculo da margem interna de retorno do modelo econômico 
relativo ao Contrato de Concessão Administrativa. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estima-
dos, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Com-
panhia revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. Principais 
políticas contábeis - As principais políticas contábeis descritas a seguir foram 
aplicadas de forma consistente para os exercícios apresentados: a) Princípios 
gerais e critério de reconhecimento de receita - A operação de concessão 
administrativa é registrada segundo a interpretação técnica ICPC 01 (R1) - Con-
tratos de Concessão, a qual estabelece o tratamento contábil para esse tipo de 
operação. Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o 
regime de competência. As despesas e os custos são reconhecidos quando 
incorridos. A Companhia reconhece e mensura as receitas provenientes da 
prestação de serviços de modernização de trens em conformidade com o dis-
posto no pronunciamento técnico CPC 17 - Contratos de Construção e as recei-
tas provenientes da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
e de revisão geral de trens em conformidade com o pronunciamento técnico 
CPC 30 - Receita. A receita de prestação de serviços é apresentada líquida de 
deduções, incluídos os impostos calculados sobre estas. b) Moeda funcional e 
de apresentação das demonstrações financeiras - Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras são mensurados em reais - R$, moeda funcional e 
de apresentação das demonstrações financeiras, que representa a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Companhia opera. c) Transações e 
saldos em moeda estrangeira - As transações em moeda estrangeira são 
convertidas na moeda funcional da Companhia (reais - R$), utilizando as taxas 
de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço 
são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas de encerramento das 
demonstrações financeiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial resul-
tantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demons-
tração do resultado, na rubrica “Variação cambial, líquida”. Instrumentos finan-
ceiros - Classificação - Os ativos e passivos financeiros mantidos pela Compa-
nhia são classificados sob as seguintes categorias, nos casos aplicáveis: (i) 
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado; e (ii) em-
préstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os 
ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. Ativos financeiros 
- (i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado - 
São ativos financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para 
esse fim, principalmente no curto prazo. Os instrumentos financeiros derivativos 
também são classificados nessa categoria. Os ativos dessa categoria são clas-
sificados no ativo circulante. Para a Companhia, quando aplicável, nessa cate-
goria são classificados unicamente os instrumentos financeiros derivativos. Os 
saldos referentes aos ganhos ou às perdas decorrentes das operações não li-
quidadas são classificados no ativo ou no passivo circulante, sendo as varia-
ções no valor justo registradas, respectivamente, nas rubricas “Receitas finan-
ceiras” ou “Despesas financeiras”, na demonstração do resultado. Em 
31/12/2017 e de 2016, a Companhia não possuía instrumentos financeiros re-
gistrados nas demonstrações financeiras classificados nessa categoria, tam-
pouco operações com esses instrumentos durante os exercícios findos naque-
las datas. (ii) Empréstimos e recebíveis - São incluídos nessa classificação os 
ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que 
não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, ex-
ceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 
meses após as datas de encerramento das demonstrações financeiras, os 
quais são classificados como ativo não circulante. Em 31/12/2017 e de 2016, 
compreendem o caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa nº 4) e as contas 

o faça antes da data requerida de sua entrada em vigor. A adoção de pronuncia-
mentos equivalentes às IFRS está condicionada à aprovação prévia em ato 
normativo da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A Companhia está ava-
liando os potenciais efeitos desses pronunciamentos. Considerando as atuais 
operações da Companhia, a Administração não espera que essas novas nor-
mas e interpretações tenham um efeito relevante sobre as demonstrações fi-
nanceiras a partir de sua adoção.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa    2017    2016
Conta-corrente em moeda estrangeira 4 3
Caixa e contas-correntes no País 25.787 7.182
Aplicações financeiras 39.896 16.507
Total 65.687 23.692
Em 31/12/2017 e de 2016, a Companhia possuía contas-correntes denomina-
das em euros - € em contas bancárias no exterior, os quais estavam atualizados 
pelas taxas de câmbio vigentes naquela data e disponíveis para saque. O valor 
convertido em reais - R$ desses depósitos no exterior era equivalente a €1 mil. 
Em 31/12/2017 e de 2016, as aplicações financeiras referem-se a Certificados 
de Depósito Bancário - CDBs, com liquidez imediata e rentabilidade de acordo 
com taxas praticadas pelo mercado e remuneradas de acordo com a variação 
do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, com possibilidade de resgate 
a qualquer momento, sem riscos de mudanças significativas no seu valor con-
tábil. Adicionalmente, em 31/12/2017, a Companhia mantinha uma aplicação 
financeira no montante de R$54.204 (R$53.543 em 31/12/2016), referente às 
obrigações assumidas em conexão com o contrato de financiamento assinado 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (nota 
explicativa nº 10), garantia que a Companhia terá de manter até o fim do contra-
to, previsto para abril de 2026, motivo pelo qual essa aplicação está classificada 
no ativo não circulante. Essa conta é administrada pelo Banco Santander e 
remunerada em cerca de 100% do CDI.
5. Contas a Receber        2017         2016
Contas a receber - CPTM 27.283 39.832
Trabalhos em andamento - 
 pronunciamento técnico CPC 17 (*) 1.231.516 1.214.515
Total 1.258.799 1.254.347
Circulante 239.000 246.571
Não circulante 1.019.799 1.007.776
(*) Em 31/12/2017 e de 2016, referem-se às contas a receber geradas pelos 
trabalhos realizados na fabricação dos trens novos, reconhecidos de acordo 
com o pronunciamento técnico CPC 17. Desse saldo, R$1.197.724 (R$974.135 
em 31/12/2016) referem-se ao ativo financeiro mensurado a valor justo de ser-
viços de modernização, manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral 
da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM no reconhecimento inicial, conforme o 
Contrato de Concessão Administrativa, e registrado de acordo com a interpre-
tação técnica ICPC 01 (R1). 
6. Estoques    2017    2016
Material para manutenção 4.023 3.411
Adiantamento a fornecedores        69        29
Total   4.092   3.440
7. Impostos a Recuperar    2017    2016
ICMS 915 905
Provisão para não realização de ICMS (905) (901)
COFINS 50.728 53.793
Programa de Integração Social - PIS 11.011 11.676
Antecipações de IRPJ - 130
Antecipações de CSLL 216 181
IR Retido na Fonte - IRRF sobre aplicações financeiras        61      130
Total 62.026 65.914
Circulante 4.287 3.868
Não circulante 57.739 62.046
A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados e a 
provisão para perdas necessária de acordo com as projeções de utilização 
desses créditos. Os impostos classificados no longo prazo são recuperados 
linearmente durante a vigência do contrato.
8. Obrigações tributárias     2017    2016
IRPJ 276 –
CSLL 39 37
IRRF 1.181 1.160
Imposto Sobre Serviços - ISS 492 468
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 23 38
Outras      937   1.366
Total   2.948   3.069
9. Partes Relacionadas    Passivo         Transações   
CAF Espanha:
Contas a pagar (a) 16 – – –
Juros sobre o capital próprio 135 66 – –
Dividendos 456 300 – –
Compras (a) – – 240 201
CAF Brasil:
Contas a pagar (a) 6.820 5.490 – –
Juros sobre o capital próprio 135 66 – –
Dividendos 456 300 – –
Assessoria (a) – – 37.959 38.691
CAF IP:
Empréstimos (b) 33.526 33.460 – –
Juros e encargos s/empréstimos (b) 930 1.503 4.439 5.781
Juros sobre o capital próprio 13.250 6.429 – –
Dividendos   44.632 29.400          –          –
Total 100.355 77.014 42.638 44.673
Contas a pagar     6.836   5.490          –          –
Juros s/ capital próprio a pagar   13.520   6.561          –          –
Dividendos   45.544 30.000          –          –
Empréstimos - circulante        930   1.503          –          –
Empréstimos - não circulante   33.526 33.460          –          –
(a) Os saldos e as transações com a CAF Espanha e a CAF Brasil estão re-
lacionados principalmente aos contratos celebrados no contexto do objeto das 
operações descritas na nota explicativa nº 1. (b) Em 21/09/2011 e 27/06/2012, 
a Companhia captou empréstimos da CAF IP nos valores de R$11.270 e 
R$22.730, respectivamente, com incidência de juros indexados ao CDI e venci-
mento do principal a partir de 20/07/2026 e dos juros a partir de janeiro de 2013. 
10. Financiamento Bancário - A Companhia firmou contrato com o BNDES, no 
valor de R$946.890, para financiamento do projeto de prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral e modernização da frota 
da Linha 8 - Diamante da CPTM. O valor principal está sendo pago em 160 par-
celas mensais a partir de 15 de janeiro de 2013. Até 31/12/2017, a Companhia 
havia captado o montante de R$894.075, deduzido da taxa de captação paga 
ao BNDES. O empréstimo está sujeito a juros calculados com base na Taxa de 
Juros de Longo Prazo - TJLP, pagos mensalmente.  Em 31/12/2017, os juros a 
pagar totalizavam R$2.326, tendo sido amortizado até aquela data R$220.091. 
A Companhia apresentou ao BNDES como garantias, tais o penhor de ações 
e a cessão fiduciária de todos os direitos creditórios. O contrato também está 
sujeito a cláusulas restritivas de acordo com as práticas usuais de mercado, 
que estabelecem, além de determinadas obrigações de praxe, que a manu-
tenção do índice da geração de caixa serviço da dívida não seja inferior a 1,2, 
além de uma estrutura de capital superior a 0,24 (patrimônio líquido/ativo total). 
Em 31/12/2017, a Companhia está adimplente com essas cláusulas. Adicio-
nalmente, conforme descrito na nota explicativa nº 4, a Companhia, por força 
de cláusula contratual, mantém aplicação financeira como garantia da referida 
operação, no montante de R$54.204, referente ao valor de seis parcelas da 
sua amortização, restrita até o fim do contrato, previsto para abril de 2026. As 
parcelas do passivo têm os seguintes vencimentos anuais:
      2017
2018 60.038
2019 65.516
2020 71.493
2021 78.012
2022 85.125
Entre 2023 e 2026 313.800
Total 673.984
11. Provisão para Riscos - A Companhia constituiu, em 31/12/2017 e de 2016, 
provisão para riscos tributários, trabalhistas e diversos, os quais englobam te-
mas legais e fiscais. O valor foi calculado com base nas melhores informações 
disponíveis no encerramento dos exercícios e, nos casos acompanhados por 
assessores legais, pelos valores que eles consideram prováveis que a Compa-
nhia desembolse nos processos em que atuam. A movimentação das provisões 
constituídas está demonstrada a seguir: Saldo em 31/12/2016 - 11.339; Adi-
ções - 2.150; Reversões - (6.301); Saldo em 31/12/2017 - 7.188. A Companhia 
não possui ações significativas de natureza tributária, cível e trabalhista que 
envolvem risco de perda classificado pela Administração e por seus assessores 
jurídicos como possível. 12. Patrimônio Líquido - a) Capital social - O capi-
tal social autorizado e subscrito, conforme Assembleia Geral realizada em 15 
de março de 2010, é de 288.750.000 ações ordinárias nominativas com valor 
nominal de R$1,00, totalmente integralizado, cujas ações estão penhoradas 
em favor do BNDES como garantia do financiamento bancário descrito na nota 
explicativa nº 10. As ações estão distribuídas da seguinte forma: Acionistas - 
Quantidade de ações: CAF Investment Projects, S.A. (98%) - 282.975.000; 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (1%) - 2.887.500; CAF Brasil 
Indústria e Comércio, S.A. (1%) - 2.887.500; Total 288.750.000. As companhias 
brasileiras devem registrar no Banco Central do Brasil - BACEN os investimen-
tos estrangeiros e os respectivos lucros capitalizados, para permitir a remessa 
de dividendos ou a repatriação do capital. O capital estrangeiro em 31/12/2017 
está registrado no BACEN, e a remessa de dividendos, a repatriação e os rein-
vestimentos externos estão sujeitos à regularização do BACEN. b) Constitui-
ção de reservas e destinação do resultado - A reserva legal é constituída à 
razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do 
artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. O estatuto 
social da Companhia prevê a forma de distribuição dos lucros apurados nas 
datas de encerramento das demonstrações financeiras, os quais, quando dis-
tribuídos, são debitados diretamente à rubrica “Lucros acumulados”. c) Juros 
sobre o capital próprio e dividendos - Em 21 de junho de 2017, foram aprova-
dos para distribuição os juros sobre o capital próprio (TJLP) por conta de lucros 
gerados em 2017, no montante de R$8.434, pagos integralmente em julho de 
2017. Em 22 de agosto de 2017, foram aprovados para distribuição os juros so-
bre o capital próprio (TJLP) por conta de lucros gerados em 2017, no montante 
de R$7.960, pagos integralmente em agosto de 2017. Em 30 de novembro de 
2017, foram aprovados para distribuição dividendos aos acionistas no montante 
de R$30.545, bem como juros sobre o capital próprio (TJLP) por conta de lucros 
gerados em 2017, no montante de R$8.047. Em 31/12/2017, está em aberto na 
rubrica “Juros sobre o capital próprio a pagar” o valor integral dos dividendos e 
o valor líquido dos juros sobre o capital próprio (TJLP) no montante líquido de 
R$6.840, sendo que o valor de R$1.207 referente ao IRRF foi recolhido no mês 
de dezembro. Em 29 de dezembro de 2017, foram aprovados para distribuição 
dividendos aos acionistas no montante de R$15.000, bem como juros sobre 
o capital próprio (TJLP) por conta de lucros gerados em 2017, no montante 

Ativo Nota         2017         2016
Circulante     314.401    279.008
Caixa e equivalentes de caixa 4 65.687 23.692
Contas a receber de clientes CP 5 239.000 246.571
Estoques 6 4.092 3.440
Impostos a recuperar 7 4.287 3.868
Despesas antecipadas  1.137 1.327
Outros créditos  198 110
Não circulante  1.131.848 1.123.537
Contas a receber de clientes 5 1.019.799 1.007.776
Aplicações financeiras 4 54.204 53.543
Impostos a recuperar 7 57.739 62.046
Outros créditos  91 150
Imobilizado  14 20
Intangível                1               2
Total do ativo  1.446.249 1.402.546

Passivo e patrimônio líquido Nota         2017         2016
Circulante     139.791    117.765
Empréstimos - partes relacionadas 9 930 1.503
Financiamento bancário 10 62.364 57.562
Fornecedores  1.289 1.418
Fornecedores - partes relacionadas 9 6.836 5.490
Obrigações tributárias 8 2.948 3.069
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  1.673 1.355
Provisão para riscos 11 4.594 10.728
Juros sobre o capital próprio 
 a pagar e dividendos 9 59.064 36.561
Outras obrigações  93 78
Não circulante     801.529    828.695
Empréstimos - partes relacionadas 9 33.526 33.460
Financiamento bancário 10 613.946 666.426
Imposto de renda e CSLL diferidos 13 151.463 128.197
Provisão para riscos 11 2.594 611
Patrimônio líquido     504.929    456.086
Capital social subscrito 12 288.750 288.750
Reserva legal 12 30.790 24.456
Lucros acumulados     185.389    142.880
Total do passivo e patrimônio líquido  1.446.249 1.402.546

 Nota             2017            2016
Receita líquida 16 77.075 72.859
Custo dos serviços prestados 17        (62.278)       (58.899)
Lucro bruto  14.797 13.959
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 17 (2.892) (3.447)
Outras receitas e despesas operacionais 18           2.215         (8.991)
Lucro operacional antes
 do resultado financeiro  14.120 1.521
Resultado financeiro
Receitas financeiras 14 230.316 231.547
Despesas financeiras 14 (68.314) (76.955)
Variação cambial, líquida 14               (12)                (3)
Lucro antes do IR e da CS  176.110 156.111
IR e CS
Correntes 13 (26.155) (23.667)
Diferidos 13        (23.266)       (19.465)
Lucro líquido do exercício        126.689      112.979
Lucro líquido do exercício
por ação (básico e diluído) - R$           0,4387          0,3913
Quantidade de ações no fim do exercício  288.750.000 288.750.000

Demonstrações do Resultado Abrangente      2017     2016
Lucro Líquido do Exercício 126.689 112.979
Outros resultados abrangentes - itens que não
 serão reclassificados p/o resultado do exercício 
 em períodos subsequentes            –            –
Resultado abrangente total do exercício 126.689 112.979

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Nota Capital social Reserva legal Lucros acumulados      Total
Saldos em 31/12/2015  288.750 18.807 106.546 414.103
Lucro líquido do exercício  – – 112.979 112.979
Constituição de reserva legal  – 5.649 (5.649) –
Distribuição de juros sobre o capital próprio 12 – – (26.996) (26.996)
Distribuição de dividendos 12                     –                      –                      (44.000)  (44.000)
Saldos em 31/12/2016  288.750 24.456 142.880 456.086
Lucro líquido do exercício  – – 126.689 126.689
Constituição de reserva legal  – 6.334 (6.334) –
Distribuição de juros sobre o capital próprio 12 – – (32.301) (32.301)
Distribuição de dividendos 12                     –                      –                      (45.545)  (45.545)
Saldos em 31/12/2017           288.750             30.790                     185.389 504.929

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota       2017       2016
Lucro líquido do exercício  126.689 112.979
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com 
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  7 11
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13 23.266 19.465
Ajuste financeiro - Contrato de Concessão 14 (223.589) (222.219)
Provisão (reversão) para riscos 11 (4.151) 8.300
Encargos s/empréstimos c/partes relacionadas 9 4.505 5.781
Encargos s/financiamento bancário 14 62.712 69.493
Receitas financeiras 14 (6.727) (9.329)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes - circulante  7.571 (9.440)
Contas a receber de clientes - não circulante  211.566 206.851
Estoques  (652) (1.142)
Impostos a recuperar  3.888 5.234
Despesas antecipadas  190 6
Outros créditos  (53) (116)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores  (129) (1.531)
Fornecedores - partes relacionadas  1.346 (514)
Obrigações tributárias  25.425 18.742
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  318 297
Outras obrigações            14          (33)
Caixa gerado pelas atividades operacionais  232.196 202.836
Pagamento de juros sobre empréstimos 
 com partes relacionadas  (5.012) (4.432)
Pagamento de juros de financiamento bancário  (55.384) (58.099)
Imposto de renda e contribuição social pagos    (25.546)   (19.378)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   146.254   120.927
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Resgate de aplicações financeiras       6.066    10.130
Caixa líquido gerado p/ atividades de investimento       6.066    10.130
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Amortização de financiamento bancário - principal  (55.006) (52.591)
Juros sobre o capital próprio pagos 12 (25.319) (30.225)
Dividendos pagos 12 (30.000) (44.000)
Caixa líq. aplic. nas atividades de financiamento  (110.325) (126.816)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa     41.995      4.241
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  23.692 19.451
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  65.687 23.692
Aumento de caixa e equivalentes de caixa     41.995      4.241
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Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/12/2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)

Balanços Patrimoniais

 CTRENS - Companhia de Manutenção

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
a receber de clientes (nota explicativa nº 5). Passivos financeiros - Representa-
dos por contas a pagar a fornecedores, financiamento bancário (nota explicativa 
nº 10) e saldos a pagar e empréstimos com partes relacionadas (nota explicati-
va nº 9), os quais são apresentados pelo valor original, acrescido, quando apli-
cável, de juros e variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de 
encerramento das demonstrações financeiras. Os passivos financeiros são ini-
cialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação. Posterior-
mente, são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando-se o método 
da taxa de juros efetiva, e a despesa financeira é reconhecida com base no 
método da taxa de juros efetiva. Método da taxa de juros efetiva - Utilizado para 
calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de 
juros ao longo do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que 
desconta os recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo, nos casos 
aplicáveis, todos os honorários pagos ou recebidos que sejam parte integrante 
da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou deduções) 
durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, du-
rante um período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimen-
to inicial. Mensuração - As compras e as vendas regulares de ativos financeiros 
são reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a Companhia 
se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor justo 
por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os 
custos de transação são debitados à demonstração do resultado. Os emprésti-
mos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. Compensação de 
instrumentos financeiros - Ativos e passivos financeiros são compensados, e o 
valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmen-
te aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-
-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultanea-
mente. d) Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de caixa e 
depósitos bancários à vista, investimentos temporários de curto prazo, com até 
90 dias da data da aplicação, considerados de liquidez imediata ou conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante 
risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo 
acrescidos dos rendimentos e da variação cambial auferidos até as datas de 
encerramento das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de 
mercado ou de realização. e) Contas a receber e estimativa de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa - Registradas e mantidas pelo valor nominal 
dos títulos decorrentes dos serviços prestados, das vendas de produtos e do 
ajuste de reconhecimento da receita pela execução do contrato de construção 
dos trens conforme o pronunciamento técnico CPC 17, acrescido de variações 
cambiais, quando aplicável. A avaliação do risco de realização dos créditos e a 
necessidade de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa 
são feitas com base em análise individual dos valores a receber. f) Estoques - 
Avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustado ao valor de 
mercado e das eventuais perdas, quando aplicável. g) Contrato de concessão 
- Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a Companhia é uma sociedade 
anônima de capital fechado e de propósito específico, constituída exclusivamen-
te para a exploração da concessão administrativa celebrada com a CPTM, a 
qual é registrada com base na interpretação técnica ICPC 01 (R1). Adicional-
mente, a Companhia reconhece e mensura as receitas provenientes da presta-
ção de serviços de modernização de trens em conformidade com o disposto no 
pronunciamento técnico CPC 17, enquanto as receitas provenientes da presta-
ção de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral de 
trens são reconhecidas e mensuradas em conformidade com o pronunciamento 
técnico CPC 30. A contraprestação a ser recebida pela Companhia para os 
serviços de modernização de trens e de manutenção preventiva e corretiva e de 
revisão geral da frota é um recebível reconhecido como um ativo financeiro. O 
ativo financeiro é mensurado ao valor justo de serviços de modernização e 
manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral da frota da Linha 8 - Dia-
mante da CPTM no reconhecimento inicial. Sobre o recebível referente aos 
serviços de modernização da frota dedicada à Linha 8 - Diamante da CPTM, 
que será recebido ao longo do prazo do Contrato de Concessão Administrativa, 
os juros calculados com base no método da taxa de juros efetiva são reconhe-
cidos mensalmente no resultado como receita financeira. A liquidação do rece-
bível referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revisão 
geral de trens é de curto prazo, e, consequentemente, não há reconhecimento 
de juros no resultado. h) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, forma-
ção ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que 
levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. A vida útil esti-
mada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados nas 
datas de encerramento das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer 
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobi-
lizado é baixado após a alienação ou quando não há benefícios econômicos 
futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na 
venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença 
entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e reconhecidos 
no resultado. i) Passivos circulantes e não circulantes - Demonstrados por 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as 
datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas variações 
registradas na demonstração do resultado. j) Provisões - Reconhecidas quan-
do a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resul-
tado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com seguran-
ça. A provisão é quantificada ao valor presente do desembolso esperado para 
liquidar a obrigação, usando a taxa adequada de desconto de acordo com os 
riscos relacionados ao passivo. k) Juros sobre o capital próprio - Os juros 
sobre o capital próprio pagos ou a pagar são originalmente contabilizados no 
resultado como despesa financeira, sendo posteriormente revertidos na apura-
ção do lucro líquido como despesa financeira e demonstrados como destinação 
dos lucros acumulados na demonstração das mutações do patrimônio líquido, 
como dividendos pagos ou a pagar, segundo a essência da operação. O bene-
fício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demonstração do 
resultado, na rubrica “Imposto de renda e contribuição social - correntes”. l) 
Obrigações por contratos onerosos - Obrigações presentes resultantes de 
contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões. Um con-
trato oneroso existe quando os custos inevitáveis para satisfazer as obrigações 
do contrato excedem os benefícios econômicos que se espera que sejam rece-
bidos ao longo do mesmo contrato. m) Tributação - imposto de renda e con-
tribuição social - Impostos correntes - A provisão para imposto de renda e 
contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributá-
vel difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui 
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros períodos, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas alíquotas 
vigentes, sendo o imposto de renda e a contribuição social calculados às alíquo-
tas de 25% e 9%, respectivamente. A despesa de imposto de renda e contribui-
ção social correntes é calculada com base nas leis e nos normativos tributários 
promulgados nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, de 
acordo com os regulamentos tributários brasileiros. A Administração avalia pe-
riodicamente as posições assumidas na declaração de renda com respeito a 
situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpre-
tação que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando 
adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. Impostos diferidos 
- O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias existentes nas datas de encerra-
mento das demonstrações financeiras entre os saldos de ativos e passivos re-
conhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes 
usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, 
quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos 
sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, e os impostos diferidos ativos 
são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas 
quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro em 
montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser 
utilizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas 
datas de encerramento das demonstrações financeiras, e, nos casos aplicáveis, 
quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis 
para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é 
ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Impostos diferidos 
ativos e passivos são mensurados às alíquotas aplicáveis ao exercício no qual 
se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas 
alíquotas previstas na legislação tributária vigente nas datas de encerramento 
das demonstrações financeiras, ou quando uma nova legislação tiver sido subs-
tancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos 
reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia 
espera, nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, recuperar 
ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. Imposto de renda e contri-
buição social - correntes e diferidos - O imposto de renda e a contribuição social 
correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no resultado 
do exercício, exceto quando estão relacionados a itens registrados diretamente 
em outros resultados abrangentes ou no patrimônio líquido, caso em que os 
impostos também são reconhecidos diretamente em outros resultados abran-
gentes ou no patrimônio líquido. Os detalhes estão divulgados na nota explica-
tiva nº 13. 3. Novas normas e Interpretações de normas - As normas e altera-
ções das normas existentes a seguir foram publicadas e são obrigatórias para 
os exercícios iniciados após 31/12/2017. Todavia, não houve adoção antecipada 
dessas normas e alterações de normas por parte da Companhia: Norma - Prin-
cipais exigências - Data de entrada em vigor: IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos 
Financeiros - Projeto de substituição da IAS 39 - Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração. Aplicável a exercícios iniciados após 1º de ja-
neiro de 2018. IFRS 15/CPC 47 - Receitas com Clientes - Convergência do “In-
ternational Accounting Standards Board - IASB” e “Financial Accounting Stan-
dards Board - FASB” sobre o reconhecimento de receita. Aplicável a exercícios 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. IFRS 16 - “Leasing” (*) - Alteração 
na análise de alavancagem financeira da empresa. Aplicável a exercícios inicia-
dos em ou após1º de janeiro de 2019. (*) O CPC ainda não emitiu pronuncia-
mentos equivalentes a essa norma internacional de relatório financeiro (“Inter-
national Financial Reporting Standards - IFRS), mas existe expectativa de que 

Demonstrações do Resultado Demonstrações dos Fluxos de Caixa

de R$7.860. Em 31/12/2017, está em aberto na rubrica “Juros sobre o capital 
próprio a pagar” o valor integral dos dividendos e dos juros sobre o capital pró-
prio (TJLP) no montante líquido de R$6.681 (IRRF no valor de R$1.179). 13. 
Imposto de Renda e Contribuição Social - a) Diferidos - O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais 
futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativo e 
passivo e o respectivo valor contábil. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos têm a seguinte origem:
Ativo não circulante:       2017       2016
Diferenças temporárias:
Provisão para PLR 97 –
Provisão para riscos  7.188 11.339
Provisão para não recuperação de crédito de ICMS 905 901
Outras provisões         733         130
 8.923 12.370
Alíquota de IR e CS nominal        34%        34%
Total de IR e CS diferidos ativos      3.034      4.206
Passivo não circulante:
Ajuste financeiro pelo Contrato de 
 Concessão Administrativa 457.907 392.047
Diferença de base RTT x Lei nº 12.973/14     (3.503)     (2.627)
Total  454.404  389.420
Alíquota de IR e CS nominal        34%        34%
Total de IR e CS diferidos passivos  154.497  132.403
Total de IR e CS diferidos líquidos (151.463) (128.197)
b) Correntes - A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas 
fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social 
debitada ao resultado é demonstrada como segue:
      2017      2016
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 176.110 156.111
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL       34%       34%
IRPJ e CSLL à taxa nominal (59.877) (53.078)
Juros sobre o capital próprio 10.982 9.178
Outros       (526)        768
Despesa de imposto de renda e contribuição social  (49.421)  (43.132)
Imposto de renda e contribuição social:
Correntes (26.155) (23.667)
Diferidos (23.266) (19.465)
14. Resultado Financeiro      2017      2016
Receitas financeiras:
Ajuste financeiro - Contrato de 
 Concessão Administrativa - ICPC 01 (R1) 223.589 222.219
Rendimento de aplicações financeiras     6.727     9.328
Total 230.316 231.547
Despesas financeiras:  
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas (4.439) (5.781)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (62.712) (69.493)
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF (255) (468)
Despesa com comissões bancárias (154) (103)
Outras       (754)    (1.110)
Total  (68.314)  (76.955)
Variação cambial, líquida:
Variação cambial ativa 1 1
Variação cambial passiva         (13)           (4)
Total         (12)           (3)
Resultado financeiro 161.990 154.589
15. Instrumentos Financeiros - Considerações gerais e políticas - Políticas 
para derivativos - A Companhia contrata operações envolvendo instrumen-
tos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a 
atender às suas necessidades operacionais e financeiras. São contratados apli-
cações financeiras, empréstimos com partes relacionadas e instrumentos finan-
ceiros derivativos. A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio 
de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, 
a qual é monitorada pela Tesouraria Corporativa do Grupo CAF, na Espanha. 
Políticas para contratação de instrumentos financeiros derivativos 
Em virtude das obrigações financeiras assumidas pela Companhia em moedas 
estrangeiras decorrentes de empréstimos com partes relacionadas e da impor-
tação de insumos produtivos, a Administração, seguindo diretrizes da Tesouraria 
Corporativa, pode contratar operações com instrumentos financeiros derivativos 
para minimizar riscos cambiais, obedecendo aos níveis de exposição vinculados 
a esses riscos. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.c)(i), no exercí-
cio findo em 31/12/2017, não foram contratadas operações com instrumentos 
financeiros derivativos. As transações financeiras ocorridas envolvem ativos e 
passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Companhia, particu-
larmente aplicações financeiras com vencimentos a curto e longo prazo, contas 
a receber de clientes e contas a pagar. Nas datas de encerramento dos exer-
cícios, os saldos contábeis dos ativos e passivos financeiros são como segue: 
Ativos financeiros básicos:        2017         2016
Caixa e equivalentes de caixa 65.687 23.692
Aplicações financeiras 54.204 53.543
Contas a receber - terceiros 1.258.799 1.254.347
Total 1.378.690 1.331.582
Passivos financeiros básicos:
Fornecedores - terceiros 1.289 1.418
Fornecedores - partes relacionadas 6.836 5.490
Empréstimos e financiamentos - terceiro 676.310 723.988
Empréstimos e financiamentos - partes relacionadas      34.456      34.963
Total      42.581      41.872
Fatores de risco financeiro - a) Risco de crédito - O risco de crédito refere-se ao 
risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a 
Companhia a incorrer em perdas financeiras. Atualmente, a Companhia mantém 
transações comerciais com empresas e órgãos governamentais e também com 
partes relacionadas conforme detalhado na nota explicativa nº 9. A Administração 
não tem identificado risco significativo de crédito na realização das contas a 
receber, tampouco registrou provisão para créditos de liquidação duvidosa em 
31/12/2017 e de 2016. Adicionalmente, a Companhia considera baixo o risco 
de crédito das operações que mantém em instituições financeiras com as quais 
opera, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha. b) Risco de 
taxa de câmbio - O risco associado decorre principalmente de compromissos 
de compras em moeda estrangeira com partes relacionadas e caixa mantido em 
moeda estrangeira. Em 31/12/2017, a Companhia não estava sujeita a relevante 
exposição cambial. A Companhia não contratou instrumento financeiro derivativo 
em 31/12/2017 e de 2016 para proteção de sua exposição cambial. c) Gestão 
de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de 
salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno 
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Condizente com outras empre-
sas do setor, a Companhia monitora o capital com base na evolução do seu lucro 
líquido e do retorno sobre o investimento (“Return On Investment - ROI”). Esse 
índice corresponde a: Lucro líquido do exercício findo em 31/12/2017 - 126.689; 
Capital social - 288.750; Retorno sobre o investimento - 0,4387
16. Receita Líquida       2017      2016
Receita bruta de serviços prestados 112.218 106.001
Impostos incidentes sobre o faturamento  (35.143)  (33.142)
Total   77.075   72.859
17. Despesas por Natureza       2017      2016
Despesa com serviços de manutenção contratados (39.777) (36.706)
Salários e benefícios aos empregados (13.601) (12.981)
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados (6.666) (5.925)
Despesa com serviço de industrialização de trens (627) (2.169)
Seguros (1.276) (1.274)
Depreciação (7) (8)
Provisão para realização de ICMS (5) (901)
Outras    (3.211)    (2.382)
Total  (65.170)  (62.346)
Classificadas como:
Custo dos serviços prestados (62.278) (58.899)
Despesas gerais e administrativas    (2.892)    (3.447)
Total  (65.170)  (62.346)
18. Outras Receitas (Despesas) Operacionais       2017      2016
Reversão (constituição) de provisão riscos 4.151 (8.936)
Outros    (1.936)         (55)
Total     2.215    (8.991)
19. Cobertura de Seguros - A Companhia adota a política de contratar cober-
tura de seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade. Com exceção do seguro garantia, 
os demais seguros são renovados anualmente. Em 31/12/2017, os valores de 
cobertura de seguros existentes são:
Modalidade                               Cobertura Vencimento
Riscos nomeados operacionais 433.259 31/12/2017
Vandalismo 57.390 25/01/2018
Terrorismo 255.000 31/12/2017
Responsabilidade civil geral 6.519 01/01/2018
Seguro garantia fiel cumprimento 37.026 13/12/2021
20. Autorização das Demonstrações Financeiras - As presentes demonstra-
ções financeiras da Companhia foram aprovadas e autorizadas pela Diretoria 
para emissão em reunião ocorrida em 28 de fevereiro de 2018.

Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Ctrens - Companhia de Manutenção (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações 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, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ctrens - Companhia 
de Manutenção em 31 de dezembro de 2017, 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 - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “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 Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - operações 
com partes relacionadas - Conforme descrito nas notas explicativas nº 1 e nº 9 às demonstrações financeiras, a Companhia mantém transações em montantes 
significativos com partes relacionadas. Nosso relatório não contém ressalva com relação a esse assunto. Responsabilidades da Administração e da governan-
ça   pelas demonstrações financeiras - A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e com 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 processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 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 detecta 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 de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

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 a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 

conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 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, 28 de fevereiro de 2018

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Fernando Stolf Litwin
Auditores Independentes - CRC nº 2 SP 011609/O-8 Contador - CRC nº 1 SP 228416/O-5

 Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

Agenor Marinho Contente Filho - Diretor Geral 
Alessandre Edo Toso - Diretor

Renata Cristina Teixeira - Contadora - CRC 1SP195024/O-4
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A escolha das cores na criação de 
um projeto, seja logotipo, website 
ou até mesmo de um uniforme, é 
muito importante para o sucesso 
de uma marca. Pensando nisso, a 
We Do Logos, maior comunidade 
de designers da América Latina, fez 
um infográfi co que explica como 
as cores afetam os seres humanos 
em suas decisões. O estudo revela 
que 93% das pessoas observam o 
aspecto visual para consumir um 
produto ou marca., enquanto 6% 
verifi cam a textura e 1% escolhem 
pelo som ou cheiro.

Logotipo, slogan, loja, pintura, 
ambientação, uniformes e cartões 
de visita são algumas das formas 
que as empresas utilizam para se 
comunicar com o público alvo. A 
utilização de cores e elementos 
gráfi cos de forma harmoniosa é 
fundamental para que as pessoas 
consigam identifi car ou associar 
à marca/produto. “Ao criar uma 
identidade visual, temos que fazer 
um estudo de cores e tipografi a 
para dar suporte à marca/produto 
e torná-lo forte e memorável ao 
consumidor”, explica Gustavo 
Mota, CEO da We Do Logos.

Para 80% das pessoas, as cores 
podem aumentam o reconheci-
mento de uma marca. Já para 
60% a aceitação ou rejeição de 
um produto ou serviço pode ser 
induzido pela cor. “A utilização de 
cores e tipografi a adequada desem-
penham um importante papel na 
percepção visual do consumidor. 
As cores quentes, por exemplo, 
podem transmitir paixão, alegria, 
entusiasmo e energia ou também 
exaustão, raiva, ódio e saturação. 
É esse cuidado que o designer pre-

cisa ter no momento de criar uma 
marca, um logo”, argumenta Mota.

As cores são elementos impor-
tante na criação de uma identidade 
visual. Por isso, é preciso estudar 
o universo delas, seus signifi cados 
e a psicologia inerente a ela. O 
empreendedor, portanto, deve 
compreender o que seu cliente 
deseja e entender a mensagem 
que ele quer transmitir. “O ideal 
é misturar as preferências do seu 
consumidor com o signifi cado sub-
jetivo das cores. O posicionamento 
da empresa deve estar alinhado 
com público-alvo escolhido. Os 
componentes gráfi cos para um 
público mais velho, por exemplo, 
não serão atrativos para os adoles-
centes”, fi naliza.

Cores, emoções e sentimentos

paixão, alegria, entusiasmo e ener-
gia. Por outro lado, elas também 
podem transmitir exaustão, raiva, 

relo, laranja e vermelho;

calma ou profi ssionalismo, mas 
também pode provocar sensações 
negativas como desinteresse, tris-
teza, depressão e até sonolência. 

ser combinadas com cores mais 
brilhantes para ressaltar o efeito 
da cor quente ou fria; ou para tor-
nar o layout mais sofi sticado. Os 
signifi cados das cores neutras são 
bastante afetados pelas cores que 
as cercam, sejam quentes ou frias. 

wedologos.com.br).

Cores ajudam na decisão 
de compra do consumidor
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Unifi cação de documentos busca simplifi car a vida dos cidadãos.
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Fotos: Divulgação

Especial

Aline Guedes/Ag. Senado/Especial Cidadania

A principal delas é o Documento Nacional de Identifica-
ção (DNI), lançado no início deste mês. A ideia é ter 
um documento único, com informações de título de 

eleitor, CPF, carteira de identidade e biometria. Carteira de 
motorista e passaporte ficaram de fora porque são passíveis 
de apreensão.

O documento único ficará disponível também em formato 
digital. Quando solicitado, o cidadão poderá apresentar a 
identidade no celular, ficando dispensado de portar papel.

Segundo o governo federal, o documento eletrônico será 
seguro, uma vez que as informações só podem ser acessadas 
com senha. A cada novo acesso, será exigido um código com 
data e hora para prevenir o uso por outra pessoa.

A base de dados do DNI será armazenada e gerida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a juíza auxiliar da 
presidência do TSE, Ana Lúcia Aguiar, em uma primeira etapa, 
como teste, podem requisitar o documento único servidores 
do próprio TSE e do Ministério do Planejamento. A previsão 
é abrir para o restante da população a partir de 1º de julho.

Não será necessária a troca do documento que ainda estiver 
válido. A ideia é que o novo documento substitua os demais 
gradativamente.

Base de dados
O DNI foi criado pela Lei 13.444/2017. Relator do projeto 

no Senado, Antonio Anastasia (PSDB-MG) ressaltou que o 
Brasil conta com um banco de dados em cada estado, permi-
tindo que uma mesma pessoa tire 27 carteiras de identidade 
diferentes. A criação do registro nacional, na opinião de 
Anastasia, ajudará a coibir falsidades e fraudes e vai agilizar 
o acesso dos brasileiros aos benefícios aos quais têm direito.

— Estamos colocando a tecnologia em favor da população 
— declarou o senador.

De acordo com Ana Lúcia Aguiar, em 2017, o TSE firmou 
parceria com Polícia Federal, Denatran e governos estaduais 

Documento único 
estará disponível 
em julho
Uma série de mudanças relacionadas à identifi cação 
dos cidadãos tem sido feita pelo governo federal 
para reduzir a burocracia. Algumas dessas medidas 
pretendem diminuir o número de documentos pessoais 
obrigatórios e facilitar a prestação de serviços

a fim de agilizar a integração 
das bases de dados. Ela infor-
mou que o desenvolvimento da primeira versão do documento 
digital custou ao governo cerca de R$ 500 mil.

— Essa versão sai muito mais barata para o governo do 
que a emissão do documento físico. Os custos, em nenhum 
momento, serão repassados ao cidadão — afirmou a juíza.

Ideia antiga
A ideia de unificar os documentos é antiga, segundo o 

consultor do Senado Rober-
to Sampaio. Ele lembra que, 
em 1997, uma lei chegou 
a ser editada com vistas à 
criação de um número único 
de identidade no país, mas 
a medida não foi efetivada 
por falta de recursos e por 
questões operacionais. Ele 
acredita que, desta vez, o go-
verno conseguirá concretizar 
a unificação.

— É uma ação muito inte-
ressante, devido à facilidade 
de obtenção do documento 
por meio dos aplicativos de 
smartphones. O que ajudará a 
reduzir os custos com a emis-
são em aproximadamente R$ 
0,10 por pessoa — explicou.

Sampaio considera que a 
popularização do documen-
to único ocorrerá de forma 
natural e que as facilidades 

possibilitadas por ele levarão as pessoas a se interessarem 
e buscarem o aplicativo.

Simplificação
Em julho de 2017, um de-

creto presidencial simplificou 
a entrega de documentos, 
atestados, certidões, dispen-
sando cópias autenticadas ou 
reconhecimentos de firma no 
serviço público. A principal 
mudança é a obrigação de o 
órgão público — em vez do 
próprio cidadão ou empre-
sa — buscar em repartições 
os diferentes documentos 
exigidos para a prestação de 
um serviço.

Por exemplo: se, para a 
emissão de uma certidão, são 
necessários comprovantes de 
quitação eleitoral e da situ-
ação do contribuinte em relação ao Imposto de Renda, é o 
próprio órgão emissor da certidão que terá de obter essas 
informações no cartório eleitoral e na Receita Federal.

Conforme o decreto, o cidadão deverá somente escrever 
uma declaração informando que não dispõe dos documentos 
exigidos. Se apresentar uma declaração falsa, a pessoa ficará 

sujeita a sanções administra-
tivas, cíveis e penais.

Também com vistas a essa 
unifi cação de documentos, 
as certidões de nascimento, 
casamento e óbito ganharam 
novas regras de emissão, em 
2017. Agora, todo bebê sairá 
da maternidade com um nú-
mero de CPF já incluído no 
registro.

Segundo a Lei 13.444/2017, 
as mães poderão registrar 
como naturalidade na certi-
dão o município de residência 
delas, e não mais obrigatoria-
mente o local onde ocorreu 
o parto.

A lei também garante que 
os registros de óbito sejam 
feitos na cidade de residência 
da pessoa que morreu, para 
facilitar a obtenção do ates-
tado quando a morte ocorrer 

em cidade diferente. Pela legislação anterior, somente um 
oficial de registro do lugar do falecimento poderia emitir 
o atestado necessário ao sepultamento. Então a família da 
pessoa precisava voltar ao local onde ocorreu a morte para 
conseguir o registro.

Além disso, os cartórios receberam, em janeiro, autorização 
para emitir carteira de identidade e passaporte. Mas a presta-
ção desse serviço requer que a associação local dos cartórios 
formalize convênio com a Secretaria de Segurança Pública 
dos estados. Já o convênio para a emissão de passaportes 
terá de ser firmado entre a Polícia Federal e a Associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais.

Por meio de convênio, será também possível autorizar a 
renovação de passaportes pelos cartórios de registro civil. 
Para ter acesso a esse serviço, no entanto, será necessário 
o pagamento de taxa extra.

Apesar de essas iniciativas visarem simplificar processos e 
diminuir a burocracia no país, muitos desses procedimentos 
ainda estão longe de entrar em vigor. No final de 2017, o go-
verno informou que uma integração dos bancos de dados da 
administração pública, por meio do programa Brasil Eficiente, 
simplificaria a emissão de documentos como o passaporte.

Outras mudanças também levarão alguns anos para se tor-
narem realidade. Isso porque os cartórios de registro civil do 
país, por exemplo, terão que se adaptar e estar conectados 
com o cadastro da Receita Federal.

Exemplos
Excesso de exigências, inflexibilidade e lentidão são carac-

terísticas da burocracia que ainda trava o sistema e impede a 
agilidade dos processos. O volume de documentos necessários 
para a demissão de empregados, elaboração de inventário e 
obtenção de financiamentos são exemplos.

A servidora pública Maria das Neves* tem experiência 
quando o assunto é papelada. Mãe de uma criança de 9 anos 

que tem autismo, ela relata a dificuldade para comprar um 
carro com isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), direito legalmente garantido às pessoas com deficiência.

Segundo ela, o processo começa no site da Receita Federal, 
onde estão disponíveis os diversos formulários requeridos. 
No caso do autismo, esses papéis devem ser preenchidos 
por um médico e um psicólogo da rede pública ou particular 
conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e assinados 
junto com a direção da unidade de saúde. Cumpridas as for-
malidades, os documentos devem ser entregues na sede da 
Receita Federal, que avaliará o pedido. O resultado sai em 
até três meses, se for aceito. Caso seja indeferido, o processo 
pode demorar mais seis meses.

Maria acredita que o governo reconhece esse excesso de 
exigências apenas em tese. Ela disse que precisou de um 
despachante para resolver a questão e que esse é apenas 
um resumo do processo. Na opinião da funcionária pública, 
esses entraves levam muitas pessoas a desistirem dos seus 
direitos. Embora não acredite que a unificação de docu-
mentos acontecerá com brevidade, Maria tem esperança 
de que a medida facilitará, pelo menos um pouco, a vida 
dos cidadãos.

— Esse é apenas um dos exemplos da burocracia no nosso 
país. É inadmissível, em plena era que nós vivemos, com 
tudo informatizado, ainda sermos obrigados a guardar tanta 
papelada, reunir tantos documentos e sermos obrigados a 
dar tantas voltas para resolver questões até simples do nosso 
dia a dia — ponderou.

*O nome foi alterado para preservar a identidade da 
personagem.

De acordo com o TSE, que vai gerenciar a emissão do novo documento, a versão 
digital diminui custos e é segura.
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Anastasia foi relator do projeto que deu origem à lei do documento único.
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Trazendo benefícios como 

melhora nos níveis de 

governança corporativa, 

aumento da efi ciência e 

da qualidade dos serviços 

prestados e ganhos de 

credibilidade por parte 

de clientes e investidores, 

a área de compliance 

tem sido cada vez mais 

implantada dentro das 

empresas

Esse setor, como sabe-
mos, tem como função 
organizar diretrizes para 

processos de conduta, fazendo 
com que as corporações estejam 
de acordo com as regras e regu-
lamentos internos e externos, 
seguindo os padrões e normas 
de leis.

Entretanto, para que essas 
leis realmente sejam seguidas 
pelas empresas, de forma que 
erros contábeis e práticas frau-
dulentas sejam evitados, em 
2002, nos Estados Unidos, foi 
sancionada a lei Sarbanes-Oxley 
(SOx). Para se ter uma ideia, no 
ano de promulgação da lei, se-
gundo uma pesquisa do Instituto 
Gallup, graças há uma série de 
escândalos contábeis e fraudes 
detectados em 2002, cerca de 
70% dos investidores america-
nos alegaram que os problemas 
identifi cados abalaram o “clima” 
de investimentos. 

Neste sentido, a despeito de 
fazer parte da legislação ameri-
cana, empresas mundo afora têm 
seguido a lei Sarbanes-Oxley, 
visando aprimorar a governança 
corporativa e a prestação de 
contas, de modo que fraudes não 
prejudiquem seu desempenho 
fi nanceiro. Entre os principais 
pontos da SOx, podemos citar: 
conformidade legal, prestação 
responsável de contas, maior 
transparência e senso de justiça. 
Algumas de suas seções são: 
 • Exigência da alta adminis-

tração (CEO ou CFO) em 
certifi car e aprovar a exa-
tidão das demonstrações 
fi nanceiras e a efi cácia dos 
controles e procedimentos 
de divulgação interna. 

 • Os emissores são obrigados 
a divulgar ao público, com 
urgência, informações sobre 
mudanças signifi cativas na 
condição fi nanceira ou nas 
operações da organização. 

 • Multas e/ou até 20 anos de 
prisão nos casos de altera-
ção, destruição, ocultação e/
ou falsifi cação de registros, 
documentos ou objetos 
tangíveis com a intenção de 
obstruir, impedir ou infl uen-
ciar uma investigação legal. 

Atual cenário de 

compliance e a lei 

Sarbanes-Oxley

Diante de tantos escândalos 
de corrupção que abalam a in-
tegridade de grandes empresas, 
algumas leis foram sancionadas 
para nortear o Código de Ética 
e Conduta Empresarial. Entre 
elas, a principal é a já citada 
Sarbanes-Oxley que ultrapassou 
as fronteiras americanas e já é 

aplicada em diversas empresas 
em todo o mundo. 

Desde sua implantação, a 
SOx tem impactado consi-
deravelmente todo o cenário 
empresarial, trazendo maior 
responsabilidade e transparên-
cia, garantindo o compliance 
dentro das corporações. 

Não só no Brasil, mas em todo 
o mundo, a aplicação dessa lei 
pôde trazer para empresas maior 
credibilidade e segurança em re-
lação às informações fi nanceiras, 
aos processos de auditoria e, ao 
estabelecimento de comitês de 
governança no ambiente interno 
das organizações.

Uma vez estabelecendo um 
controle interno (requerido 
pela lei), as corporações trans-
mitem maior transparência em 
seus processos, possibilitando o 
aumento de futuros investido-
res e acionistas, gerando mais 
oportunidades para o negócio 
se destacar no cenário nacional 
e internacional. 

No entanto, além da perda 
de crescimento empresarial, 
a não adesão à conformidade 
com obrigações legais, como a 
lei SOx, tende gerar grandes 
prejuízos, como possibilidade 
de processos judiciais causados 
por escândalos de corrupção, 
podendo levar a corporação à 
beira da falência.

Dessa forma, estabelecer uma 
boa governança empresarial, de-
mandando comprometimento, 
transparência e ética, tanto da 
diretoria executiva, como todos 
os stakeholders é fundamental. 
Transmitir essa responsabi-
lidade para os colaboradores 
também é importante, fazendo-
-os entender que as boas ações 
dentro da empresa dependem e 
afetam a todos. 

Além disso, estar de acordo 
com a lei pode gerar não só 
melhorias externas, mas os pro-
cedimentos acabam por serem 
mais efi cientes, uma vez que, 
com o controle interno e infor-
mações precisas, é possível que 
o gestor estabeleça estratégias 
mais assertivas e melhore sua 
tomada de decisões em relação, 
por exemplo, a investimentos de 
curto ou longo prazo.

Conclusão

É importante que todas as 
empresas que queiram ser re-
conhecidas como responsáveis 
e éticas se adequem à SOx. 
Sendo assim, estabelecer uma 
estrutura contábil e contar com 
serviços e profi ssionais capazes 
de gerar relatórios fi nanceiros 
precisos é um dos pontos chave.

Além disso, as empresas de-
vem ser capazes de rastrear suas 
comunicações para conseguir 
encontrar fraudes ou desvios 
de conduta. Com isso é possível 
identifi car riscos que possam 
interferir em sua reputação.

Posto isso, sua aplicação só 
pode gerar benefícios, fazendo 
com que a empresa se destaque 
no mercado, transmitindo uma 
boa imagem com confiança, 
efi ciência e transparência.

(*) É Sócio da empresa b2fi nance e 
tem mais de 18 anos de experiência 

em Auditoria e Consultoria Tributária.

Sarbanes-Oxley e a 
revolução do Compliance

Wellington Calobrizi (*)

News@TI
Plataforma de transferência internacional 
automatiza operação

@A partir de março, os clientes da Remessa Online, primeira pla-
taforma independente para transferências internacionais 100% 

digital, não precisarão mais falar com o atendimento da empresa para 
fechar uma operação de recebimento de dinheiro. A pessoa que fará 
a transferência, agora, reunirá todas as informações sobre a remessa 
e cadastrará o remetente e o valor a ser enviado. Posteriormente, 
encaminhará todas as instruções ao benefi ciário, que, após fi nalizado 
o processo, compartilhará o comprovante via plataforma e aguardará. 
O prazo de recebimento leva até três dias para ser concluído e o valor 
pode ser resgatado na conta brasileira (https://www.remessaonline.
com.br/).

Evento reúne empresas para discutir o uso do 
aplicativo Tableau

@ No dia 13 de março, às 19h, a Faculdade de Computação e Infor-
mática (FCI), acontece a Conferência Tableau User Group São 

Paulo que será realizada no campus Higienópolis (Rua da Consolação, 
930 – São Paulo), na qual várias empresas da capital se reúnem para 
trocar experiências e discutir sobre o uso do aplicativo Tableau. Mas o 
que é esse aplicativo? O coordenador da FCI, Vivaldo José Breternitz 
explica que: “normalmente, para descobrir quantos funcionários de 
determinada faixa etária trabalham em uma empresa você teria que 
fazer um programa e contratar um profi ssional de sistema. O aplica-
tivo Tableau permite que um usuário comum chegue a esses dados”. 
Com isso, naturalmente haverá uma troca de conhecimentos. “Além 
das empresas que utilizam essa ferramenta compartilharem seus 
conhecimentos, a Conferência permitirá que os alunos possam ter a 
oportunidade para networking: conhecer pessoas novas, conseguir 
um estágio e emprego”, reforça o coordenador.

Karen Andrade (*)
 

Nosso cotidiano está cerca-
do de inovações tecnoló-
gicas. A cada dia surgem 

novos gadgets (dispositivos 
eletrônicos portáteis) para nos 
auxiliar em alguma atividade, seja 
ela no trabalho, no cotidiano ou 
em novas aprendizagens. Partin-
do destas refl exões, como fi ca o 
papel da escola? Como preparar 
nossos alunos para esse novo 
mundo que se abre com a Indústria 4.0? Os educadores começam a 
tomar contato e a entender essas transformações, percebendo que 
a escola também precisa mudar. Mas por onde começar? 

A partir da Quarta Revolução Industrial, as tecnologias à nossa 
disposição tendem a customizar também a experiência de aprendi-
zagem. Os alunos se guiarão mais pelos seus interesses, por temas 
que os atraem mais, de forma a ampliar também o currículo defi nido 
pela escola. As tecnologias também vão permitir que os professores 
tenham um amplo monitoramento do processo de ensino-aprendiza-
gem, com dados detalhados que permitirão avaliações e melhorias 
nas experiências de ensino.

Colaborar, criar, pesquisar, compartilhar, são conceitos e iniciati-
vas que deverão fazer parte cada vez mais do processo de ensino e 
aprendizagem, pois assim exige o mundo neste século 21, onde tudo 
muda rapidamente. Os alunos terão que desenvolver desde cedo, com 
a orientação dos professores, sua capacidade autodidata durante a 
vida escolar, de forma a serem capazes de continuar aprendendo, 
ao longo da vida, sem a necessidade extrema de voltar às salas de 
aula. As salas de aulas, então, devem aos poucos se transformar 
em espaços de desenvolvimento de competências, onde a pesquisa 
e a troca de ideias e experiências colaborativas serão as bases do 
conhecimento, deixando de lado a simples replicação de conteúdo.

Posso citar a aprendizagem baseada em projetos, a STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics) e Desing 
Thinking como termos que estarão cada vez mais presentes em nosso 
cotidiano, nos fazendo refl etir e nos motivando a promover ações 
diferenciadas. Onde, por exemplo, integrar conceitos de ciências, 
tecnologia, engenharia, artes e matemática para desenvolver projetos 

O desafi o da Educação 4.0 
nas escolas

O termo Educação 4.0 já vem sendo discutido a partir da chamada Quarta Revolução Industrial ou Indústria 
4.0, que começa a usar novos tipos de robôs, recursos da Internet das Coisas, da Inteligência Artifi cial e da 
Linguagem Computacional, tornando os ambientes de produção cada vez mais automatizados e fazendo 
com que os trabalhadores envolvidos em processos produtivos tenham cada vez mais o perfi l de gerente 
de máquinas – e não mais o de operadores destas – e atuem de forma colaborativa

“mãos na massa”, convidando 
os alunos a resolver situações-
-problema pensadas a partir 
de seus próprios interesses, 
propondo novas soluções após 
investigar, descobrir, conectar, 
criar e refl etir; e a partir dos resul-
tados, repensar outras formas de 
solução, se necessário. Com isso, 
além de aprender, o aluno pode 
testar infi nitas possibilidades.

Atualmente grande parte dos 
recursos tecnológicos, de uma forma ou de outra, já está incorporado 
à rotina dos alunos, mas vale destacar que os educadores são – e 
serão cada vez mais – os grandes promotores e motivadores para o 
uso das novas possibilidades de atividades, projetos e interação na 
sala de aula, fomentando assim a autonomia e o protagonismo, além 
de propiciar o desenvolvimento de habilidades para as profi ssões e 
carreiras que esperam por nossos alunos fora da escola.

Nós, que atuamos no meio educacional, devemos arregaçar as 
mangas e encarar o modelo de Educação 4.0 como uma grande 
oportunidade de transformação do processo de ensino e aprendi-
zagem, não somente com o uso da tecnologia, mas também para 
promovermos ações inovadoras, seguindo o conceito do “aprender 
fazendo” – tradução de “learning by doing”– por meio do uso de 
novas abordagens educacionais que atendam ao perfi l dos novos 
alunos que, por serem nativos digitais, preferem aprender por meio 
de experiências e vivências.

A discussão sobre Educação 4.0 está só começando. Com isso, 
gestores e educadores precisam trabalhar juntos promovendo a 
constante troca de ideias em torno desta “nova escola”, desta for-
ma, além da revolução em vários setores ela também acontecerá 
na educação, que é a base de tudo. Os próprios alunos começam a 
cobrar por isso. Não há tempo a perder.

 
(*) É Consultora em Tecnologia Educacional da Planneta, empresa do grupo 

Vitae Brasil (www.vitaebrasil.com.br); graduada em Processamento de Dados, 
pós-graduada em Computação Aplicada e pós-graduanda em Educação e 

Tecnologia pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, com experiência 
em trabalhos relacionados à Educação e Tecnologia Educacional. Contato: 

karen.andrade@vitaebrasil.com.br.

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 65.645.137/0001-49
Relatório da Administração

A Diretoria da Dascam Corretora de Câmbio Ltda., em cumprimento às disposições legais, apresenta as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, bem como o Relatório dos Auditores Independentes.
 São Paulo, 31 de janeiro de 2018. A Diretoria

Diretoria
Sergio Luiz Bastos Brotto – Diretor

Contador
Reinaldo Dantas – CRC 1SP 110.330/O-6

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 

31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores em R$ mil)
1. Contexto Operacional – De acordo com a AGOE realizada no dia 28 de abril 
de 2.006, os sócios aprovaram a transformação do tipo societário de sociedade 
por ações para sociedade empresária limitada, sob a denominação social de 
DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., devidamente homologada pelo Banco 
Central do Brasil em 31 de agosto de 2006. A Sociedade tem por objeto social 
a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado 
de câmbio de taxas flutuantes, de conformidade com a legislação vigente e 
regulamentações pertinentes do Banco Central do Brasil.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis – As demonstrações contábeis 
foram preparadas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A, com os 
critérios estabelecidos pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional – COSIF, do Banco Central do Brasil, e elaboradas de acordo com os prin-
cípios de contabilidade emanados da “legislação societária”. Estas informações 
contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31 de janeiro de 2018.
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis – a) Títulos e Valores Mobiliários 
e Instrumentos Financeiros Derivativos: A Corretora adotou como estratégia de 
atuação adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de serem negociados 
de forma ativa e freqüente. b) Imobilizado de Uso/Intangível: O imobilizado 
de uso está contabilizado ao custo de aquisição, e a depreciação é calculada 
pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e 
econômica dos bens e, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tribu-
tária sendo: 10% a.a. p/ Moveis e Equipamentos de Uso, Instalações, Sistemas 
Comunicação-Equipamentos e 20% a.a. para Sistemas de Processamento de 
Dados. O intangível está representado por Desenvolvimento de Sistemas Informa-
tizados, sendo amortizados a alíquota de 20% a.a. c) Apuração de Resultados: 
O regime de apuração do resultado é o de competência. d) Ativo e Passivo 
Circulante, Realizável e Exigível a Longo Prazo: São demonstrados pelos 
valores de realização e liquidação, respectivamente, e contemplam as variações 
monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até 
a data do balanço, reconhecidos em base “pró rata” dia. e) Contingências: Os 
passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de asses-
sores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial 
ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das 
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a administração 
possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais 
favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. f) Provisões para Imposto 
de Renda e Contribuição Social: A provisão para o imposto de renda é constituída 
à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os 
lucros que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social está 
sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela 
legislação fiscal. g) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: Com base 
na análise das operações em aberto, dos riscos específicos e globais da carteira, 
bem como as diretrizes do Banco Central do Brasil (Art. 6º da Resolução nº 2.682 
de 21/12/1999), a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída 
no montante de R$ 110 (R$ 24 em 2016), referentes a clientes inadimplentes 
inscritos na rubrica Corretagens de Câmbio a Receber. h) Caixa e Equivalentes 
de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades 
em moeda nacional e aplicações em renda fixa, cujo vencimento das operações 
na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco 
insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para 
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:
Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2017 31/12/2016
DISPONIBILIDADES 92 102
Caixa 2 1
Depósitos bancários 90 101
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos – a) 
Os títulos e valores mobiliários classificados como disponíveis para a venda 
estão abaixo compostos:

Balanços Patrimoniais encerrados em (Valores em R$ mil)
Ativo NE 31/12/17 31/12/16
Circulante 3.072 3.850
Disponibilidades 3.h 92 102
Tvm e Instrum. Financ. Derivativos 4. 1.774 2.618
Carteira própria 1.774 2.618
Outros Créditos 1.147 1.050
Rendas a receber 5. 1.124 938
Diversos 5. 133 136
(Provisão para outros créditos liq. duvidosa) 3.g (110) (24)
Outros Valores e Bens 59 80
Despesas antecipadas 59 80
Não Circulante 187 212
Imobilizado de Uso 3.b 150 159
Outras imobilizações de uso 1.029 998
(Depreciações acumuladas) (879) (839)
Intangível 3.b 37 53
Ativos Intangíveis 92 92
(Amortização acumulada) (55) (39)
Total do Ativo 3.259 4.062

Passivo NE 31/12/17 31/12/16
Circulante 564 591
Outras Obrigações 5. 564 591
Fiscais e previdenciárias 193 204
Diversas 371 387
Patrimônio Líquido 2.695 3.471
Capital: 6.a 1.659 1.659
De Domiciliados no país 1.659 1.659
Reservas de lucros 6.b 1.036 1.812
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.259 4.062

Demonstração dos Resultados (Valores em R$ mil)
Demonstração dos Resultados 2º-Sem-17 31/12/17 31/12/16
Receitas de Intermediação Financeira 79 212 351
Resultado de operações com títulos e 

valores mobiliários 79 212 351
Despesas da Intermediação Financ. (44) (86) 24
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (44) (86) 24
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 35 126 375
Outras Receitas/Desp. Operacionais (213) (902) (149)
Receitas de prestação de serviços 3.705 7.064 7.727
Despesas de pessoal (2.167) (4.572) (4.429)
Outras despesas administrativas (1.382) (2.647) (2.626)
Despesas tributárias (362) (704) (773)
Outras receitas operacionais – 5 28
Outras despesas operacionais (7) (48) (76)
Resultado Operacional (178) (776) 226
Resultado Antes da Tributação Sobre 

o Lucro e Participações (178) (776) 226
Imposto de Renda e Contribuição Social – – (89)
Provisão para imposto de renda – – (38)
Provisão para contribuição Social – – (51)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Período (178) (776) 137
Nº de cotas: 1.659.000 1.659.000 1.659.000
Lucro/(Prejuízo) por cota R$ -0,11 -0,47 0,08

Demonstração do Resultado Abrangente (Valores em R$ mil)
2º-Sem-17 31/12/17 31/12/16

Resultado do Período (178) (776) 137
Resultado Abrangente Total (178) (776) 137

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em R$ mil)
Período de 01/07/17 a 31/12/17

Reservas Lucros ou
Capital Especiais  de Prejuízos

Eventos Realizado Lucros Acumulados Total
Saldos no início do período 

em 01/07/17 1.659 1.812 (598) 2.873
Lucro líq. (prejuízo) do período (178) (178)
Destinações: – (776) 776 –
Reserva especial de lucros  (776) 776 –
Saldos no fim do período em 

31/12/17 1.659 1.036 – 2.695
Mutações do período: – (776) 598 (178)

Período de 01/01/17 a 31/12/17
Saldos no início do período 

em 01/01/17 1.659 1.812 – 3.471
Lucro líq. (prejuízo) do período (776) (776)
Destinações: – (776) 776 –
Reserva especial de lucros  (776) 776 –
Saldos no fim do período em 

31/12/17 1.659 1.036 – 2.695
Mutações do período: – (776) – (776)

Período de 01/01/16 a 31/12/16
Saldos no início do período 

em 01/01/16 1.659 1.675 – 3.334
Lucro líq. (prejuízo) do período 137 137
Destinações: – 137 (137) –
Reserva especial de lucros  137 (137) –
Saldos no fim do período em 

31/12/16 1.659 1.812 – 3.471
Mutações do período: – 137 – 137

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto (Valores em R$ mil)
Fluxos de caixa das ativid. operacionais 2º-Sem-17 31/12/17 31/12/16
Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício (178) (776) 137
Depreciações e amortizações 28 56 55
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 44 86 (24)
Provisão de impostos no resultado – – 89

(106) (634) 257
Variação de Ativos e Obrigações 151 655 (246)
(Aumento) redução em TVM instrumentos 

derivativos (acima) 558 844 153
(Aumento) redução de outros créditos (185) (183) 5
(Aumento) redução de outros valores e bens 6 21 (9)
Aumento (redução) em outras obrigações (228) (27) (395)
Caixa líq. proveniente das ativid. operac. 45 21 11
Fluxos de caixa das ativid. de investimento
Alienações de:
Imobilizado de uso – – (26)
Inversões em:
Imobilizado de uso (8) (31) –
Inversões líquidas no intangível/diferido – – (41)
Dividendos recebidos de coligadas/controladas
Caixa líq. usado nas ativid. de investimento (8) (31) (67)
Aumento líq. de caixa e equival. de caixa 37 (10) (56)
Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do período 55 102 158
 no fim do período 92 92 102

31/12/2017 31/12/2016
Carteira Própria – livres 1.774 2.618
Cotas de Fundos de Investimento 1.774 2.618
b) Instrumentos financeiros derivativos: Nos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2017 e 2016, não havia operações com instrumentos financeiros 
derivativos.
5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/2017 31/12/2016
Outros Créditos
Rendas a Receber 1.124 938
Corretagens de Câmbio a receber 1.124 938
Diversos 133 136
Adiantamentos e antecipações salariais 12 8
Imposto de Renda a Compensar 121 128
Passivo Circulante
Outras Obrigações
Fiscais e previdenciárias 193 204
Impostos e contribuições a recolher 193 204
Diversas 371 387
Provisões p/pagamentos a efetuar 352 378
Credores Diversos País 19 9
6. Patrimônio Líquido – a) Capital Social: O capital social de R$ 1.659 está 
representado por 1.659.000 cotas, totalmente subscritas e integralizadas na data 
do balanço, por quotistas domiciliados no país. b) Reservas de Lucros: Em 31 de 
dezembro de 2017 foram revertidos de reservas especiais de lucros o montante de 
R$ 776 para absorver o saldo de prejuízos acumulados no exercício. E, em 31 de 
dezembro de 2016 foram destinados o saldo de lucros acumulados no montante 
de R$ 137 para reservas especiais de lucros.
7. Remuneração do Capital Próprio – Nos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2017 e 2016 não foram pagos juros sobre o capital próprio, conforme 
faculta o artigo 9º da Lei 9249/95.
8. Contingências – As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão 
sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e con-
tribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes 
por períodos variáveis de tempo.
9. Gerenciamento da Estrutura de Capital – Visando o atendimento à Resolução 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Ilmos. Senhores – Diretores e Cotistas da
Dascam Corretora de Câmbio Ltda.

São Paulo SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Dascam Corretora de 

Câmbio Ltda. (“Corretora”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondente ao exercício e semestre 
findos naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Dascam Corretora de Câmbio Ltda. em 
31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa correspondente ao exercício e semestre findos naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações 

que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A 
administração da Corretora é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com 
a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 

forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 

e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração da Corretora 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela 

auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes 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 contábeis. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso:• Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 

a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 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 Corretora. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequa-
ção 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 Corretora. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nificativas de auditoria, inclusive as eventuais de deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2018.

Veneziani Auditores Independentes – CRC 2SP 137.44/O-1

Sidney Rey Veneziani – Contador CRC 1SP 061.028/O-1

Valdecir de Oliveira – Contador CRC 1SP 174.801/O-1

3.988 de 30/06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política 
de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedi-
mentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição 
de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela 
instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos a seus clientes.
10. Gestão de Riscos Operacionais – O gerenciamento de riscos operacionais 
é efetuado por meio da avaliação de novos produtos e operações, monitoração 
de processos, definição de indicadores de riscos e mensuração quantitativa de 
perdas operacionais, permitindo o estabelecimento de uma cultura sólida no 
que se refere à importância da monitoração e mitigação dos riscos operacionais. 
Considerando-se a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, 
processos e sistemas da instituição, a estrutura implantada atende satisfato-
riamente aos requisitos da Resolução nº 3.380/06 do Banco Central do Brasil.
11. Gestão de Riscos de Mercado – O gerenciamento do risco de mercado e 
liquidez é efetuado periodicamente por intermédio do monitoramento dos níveis 
de exposição frente aos limites estabelecidos. A Instituição, considerando sua 
atividade específica e respectivo contexto operacional implantou estrutura de 
gerenciamento de risco de mercado que atende satisfatoriamente às exigências 
da Resolução nº 3.464/07 do Banco Central do Brasil.
12. Ouvidoria – O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em 
funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio 
da Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015 do Banco Central do Brasil.
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Esta terça é o vigésimo quinto dia da lunação. De manhã Vênus em aspecto negativo com Saturno pede ajustes e defi nições 
nos relacionamentos. É preciso estabelecer compromissos e acordos nas relações. O tempo pode ser um fator decisivo. É 
preciso maturidade para lidar com as adversidades. Procure usar de disciplina e assuma compromisso. A Lua em bom 
aspecto com Vênus traz conciliação e equilíbrio nas relações. No fi nal da tarde o Sol em bom aspecto positivo com Júpiter 
amplia a visão da vida, nos deixa mais confi antes e otimistas apesar das difi culdades. A Lua em bom aspecto com Mercúrio 
deixa a comunicação mais leve e solta no fi nal do dia.
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O Sol se aproximando do seu signo 
dá maior interesse pela relação a 
dois, parcerias, sociedades e até 
casamento. Positivo para encontros 
sociais e afetivos, ir à luta e 
conquistar as pessoas que se ama. 
Relacionamentos serão intensos e as 
amizades felizes se você mantiver a 
calma. 94/394 – Vermelho.

As relações sociais devem ser bem 
avaliadas, sem pressa. Melhora o 
retorno através do trabalho bem 
feito, até o fi nal deste mês de março. 
Usar de autoridade não dará certo. 
Aproveite a Lua em Aquário para ser 
espontâneo na relação afetiva. Não 
tente interferir na vida do outro. 
82/782 – Branco.

Este dia é bom para viagens, 
passeios e pesquisas. Com a Lua em 
Áries encontrará bem-estar e espaço 
para avançar. Neste dia encontrará 
também bem-estar através esporte e 
atividades ao ar livre. Precisa manter 
um relacionamento moderado com 
amigos. 23/223 – Amarelo.

Precisa manter a harmonia no 
ambiente de trabalho para evitar 
situações de conflito. Pode ser 
levado a situações de rompimento 
brusco, se não mantiver a calma 
e a diplomacia. Positivo para 
encontros sociais e afetivos, ir à luta 
e conquistar as pessoas que ama. 
26/426 – Amarelo.

Livre-se do que não serve mais e 
prepare-se para algo novo que poderá 
trazer benefícios a sua vida pessoal. 
É preciso estabelecer compromissos 
e acordos nas relações. O tempo 
pode ser um fator decisivo. É 
preciso maturidade para lidar com 
as adversidades. 53/453 – Vermelho.

A Lua em bom aspecto com Mercúrio 
deixa a comunicação mais leve e 
solta no fi nal do dia. Precisa manter 
a diplomacia diante de alterações 
nos caminhos que poderão ocorrer 
nesta semana. Evite as atitudes 
críticas que afastam as pessoas de 
seu convívio. 36/336 – Amarelo.

Os relacionamentos e o romantismo 
estão em destaque ainda neste 
seu dia favorável da semana. 
Intensa felicidade, pois as relações 
sentimentais fi cam mais sólidas e 
fi rmes. O descanso e os momentos 
de lazer serão benéfi cos para sua 
estabilidade mental e física nesta 
semana.  52/352 – Verde.

Mantenha as relações dentro de 
certo equilíbrio para evitar brigas e 
a perda de prestígio no trabalho. No 
fi nal da tarde o Sol em bom aspecto 
positivo com Júpiter amplia a visão 
da vida, nos deixa mais confi antes 
e otimistas apesar das difi culdades. 
24/524 – Azul.

Dedique-se as tarefas de curto prazo, 
que dependem apenas de você. 
Certas difi culdades de entendimento 
ainda podem perturbar o meio 
familiar e podem trazer mudanças 
que não estavam previstas. Evite 
cometer excessos que prejudiquem 
a sua saúde. 32/632 – Branco.

Bom momento para encontros 
sociais e afetivos, para conquistar as 
pessoas e descobrir que realmente 
ama. Perigo de atritos, com amigos, 
vizinhos e pessoas inoportunas com 
necessidade d mudar a vida. Cuide 
de sua saúde fazendo exercícios 
e atividades físicas. Relaxe mais. 
57/757 – Azul.

A situação financeira melhora 
através da sua dedicação e 
adaptação no trabalho agora que 
o Sol está se aproximando da casa 
do dinheiro. Revelar uma percepção 
panorâmica e global da situação 
chamará a atenção de todos. Siga 
o rumo traçado e logo terá bons 
resultados. 27/827 – cinza.

Favorecidas as festas, os eventos e 
a diversão no fi nal do dia. Controle 
as emoções e procure realizar suas 
tarefas com prazer, tornando-as 
mais leves, em vez de reclamar 
delas. Tenha esperança de ganhar 
dinheiro com um novo negócio que 
iniciar quando o Sol estiver indo para 
Áries. 56/656 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 13 de Março de 2018. Dia de São Rodrigo Salomão, Santa 
Modesta, Santa Cristina, Santa Patrícia e Dia do Anjo Eiael, cuja 
virtude é o alívio. Hoje aniversaria o ator José Mojica Marins, o “Zé do 
Caixão” que nasceu em 1936 faz 82 anos, o cantor Osvaldo Montenegro 
completa 61 anos, o vocalista e apresentador João Gordo nascido em 
1964, o baixista do grupo U2, Adam Clayton que nasceu em 1960 e o 
treinador e ex-jogador de futebol Vampeta faz 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau procura estabelecer bases bastante 
sólidas para seus empreendimentos e costuma ser muito exigente quanto 
a isto. Tem ideias criativas, otimismo e forte intuição. A sua maneira 
persuasiva e a facilidade para fazer contatos junto com a capacidade de 
comunicação o conduzem para as áreas de vendas ou publicidade. Tende 
a se recuperar rapidamente das perdas e preparar-se pacientemente para 
novas conquistas. Dá uma importância muito grande à lealdade e, em geral, 
assume uma conduta geral sempre muito bem-humorada perante todos.

Dicionário dos sonhos
CARÍCIA – Dada ou trocada: afeto correspondido, 
benefícios que lhe agradecerão. Feita por mulher jovem: 
prazer seguido de mágoa. Acariciar alguém: ventura. Se 
acariciado (a) por crianças: alegrias. Números de sorte:  
18, 31, 33, 55, 56 e 57.

Simpatias que funcionam
Para a casa fi car livre de energias pesadas e negativas: 

Esta faxina pode ser feita em qualquer dia, mas ela fi ca ainda 
mais potente nessa fase da lua. Vai precisar de 1 aspirador 
de pó (caso a sua casa tenha carpete) 1 vassoura (se na 
sua casa tiver piso de madeira ou piso frio) e fl ores de 
lavanda. Jogue as fl ores de lavanda pela casa, começando 
pelo cômodo que sentir mais carregado. Durante o processo 
repita: Fora sofrimento, fora dor. Que fi quem apenas a 
alegria e a felicidade. Passe o aspirador ou a vassoura por 
cada cantinho, primeiro no sentido anti-horário e depois no 
sentido horário, sempre fazendo círculos e dizendo: Três 
vezes três, o poder que tenho de trazer comigo dias mais 
felizes a cada mês. Do pó ao pó, saia daqui e me traga uma 
nova vida. Esvazie o aspirador ou jogue o pó acumulado 
com a vassoura em um terreno baldio.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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3/ars — ear — obi. 4/avis — toad. 5/ápiro — reato. 11/diagramação. 16/busto de nefertiti.
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Zèu Britto. Foto: Divulgação

Após longas madrugadas na 
internet “investigando” e se 
divertindo com chats e blogs de 
fatos surreais, o artista multimí-
dia Zéu Britto desabafa e faz de 
sua experiência um espetáculo 
performático que promete di-
versão e refl exão. Com mais de 
20 anos de carreira nas artes 
cênicas e na música, Zéu estreia 
seu primeiro solo Delirios da 
Madrugada no próximo dia 17 
de março. Mantendo todo seu 
carisma, humor e tom crítico, 
acompanhado por seu insepa-
rável violão, o ator e cantor 
faz do palco sua sala de estar 
num clima acolhedor e íntimo. 
Sozinho no palco e vestindo 
apenas um pijama, Zéu inter-
preta um personagem que não 
consegue dormir e entre uma 

Rapper
Rashid sobe ao palco, acom-

panhado de sua banda  formada 
por Jhow Produz (bateria), Weslei 
Rodrigo (baixo), Renato Taimes 
(guitarra), Godô (backing vocal) 
e DJ Mr. Brown, para mostrar as 
composições de Crise (2018), séti-
mo trabalho que dá nome ao espe-
táculo. O disco reúne dez singles, 
compostos essencialmente de 
rimas e batidas, lançados dentro 
do projeto serial Em Construção. 
No repertório do show, não vão 
faltar as músicas do novo trabalho, 
a exemplo de “Estereótipo”, “Se 
Tudo Der Errado Amanhã” e “Bi-
lhete 2.0, além de outras já consa-
gradas do artista, como “Patrão”, 
“Virando a Mesa” e “Ruaterapia”. 
O show conta com interpretação 
na Língua Brasileira de Sinais 
(Libras).

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. 
Pedro Alvares Cabral, S/n. S exta (30) às 
21h. Ingresso: R$ 30.

O espetáculo 
infantojuvenil 
“Histórias de 
Alexandre”, do Grupo 
59 de Teatro, reestreia 
no dia 24 de março

A história se passa na  
pequena sala de Ale-
xandre os amigos se 

reúnem para ouvir suas aven-
turas e façanhas, sempre 
narradas com exagero e entu-
siasmo. Sua mulher, Cesária, 
acompanha tudo de perto e 
nunca deixa o marido perder o 
fi o da meada. São as histórias 
de Alexandre que o Grupo 
59 “conta cantando” e “canta 
contando”: um convite para a 
deliciosa aventura de imaginar 
o possível e o impossível, pelas 
palavras de Graciliano Ramos. 
Histórias e fanfarronices de 
um típico mentiroso do sertão 
estão nessa encenação, per-
meada por canções inéditas. 
Publicado em 1944 por Gra-
ciliano, o livro reúne contos 
coletados na cultura oral do 

Cena de “Histórias de Alexandre”.
D

iv
ul

ga
çã

o

folclore nordestino, resgatando 
crenças, costumes e mitos da 
região. Na transposição para 
o palco, foram selecionadas 
algumas histórias, mantendo 
na íntegra as palavras do autor. 

Com Carol Faria, Felipe Alves, 
Felipe Gomes Moreira, Fer-
nando Oliveira, Gabriel Bods-
tein, Gabriela Cerqueira, Jane 
Fernandes, Nathália Ernesto, 
Nilcéia Vicente, Ricardo Fialho 

e Thomas Huszar. Figurino: 
Claudia Schapira

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges 
Lagoa, 650, Vila Clementina, tel.  5573-3774. 
Sábados e domingos às 16h. Ingressos: R$ 
16 e R$ 8 (meia). Até 15/04.

“Histórias de Alexandre”

O youtuber e humorista Whindersson Nunes apresenta 
“Testando Piadas” apartir do dia 16. Um show onde o 
humorista relembra histórias de sua infância, algumas 
delas guardadas no fundo do baú, conta situações en-
graçadas e rotineiras antes e depois da fama e arrisca 
palpites sobre fi lme, músicas e cultura pop. O piauiense 
é um dos maiores infl uenciadores digitais do país e seu 
canal no Youtube bate a marca dos mais de 25 milhões de 
inscritos. Whindersson tem 23 anos e é conhecido desde 
os 15, quando resolveu produzir os primeiros vídeos. Na 
época, ele esperava algumas curtidas e obteve um  sucesso 
estrondoso. Da internet ele seguiu para os palcos com um 
stand-up comedy tão fenomenal quanto sua ascensão. O 
artista segue com seu canal que traz centenas de vídeos e 
um conteúdo diversifi cado, com vlogs, paródias, músicas 
autorais e críticas de fi lmes.

 
Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia),  R. Olimpíadas, 360. 

Sextas às 21h, sábados, às 19h e 21h e aos domingos às 18h. Ingressos: R$ 120 e 
R$ 60 (meia). Até 01/04.

Whindersson

Agitação com humor
Divulgação

Zéu Britto desabafa e faz de sua experiência um espetáculo per-

formático que promete diversão e refl exão.

Comédia

canção e outra, conta algumas 
histórias bem-humoradas que 
fazem parte do seu cotidiano. 
A pauta? Um emaranhado de 
histórias, canções, poemas e 
o que a internet trouxer de 
novidade. Chamado carinho-
samente de stand-up melody, 
as surpresas da semana e o 
contato com a plateia moldarão 

uma apresentação nova a cada 
dia. No repertório musical, su-
cessos do cantor como “Soraya 
Queimada”, “Hino em Louvor à 
Raspada” e “Lençol de Casal”. 
A direção do projeto é de Caio 
Bucker.

 
Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Roo-

sevelt, 158, Consolação. Sábados às 23h59. 
Ingresso: R$ 40. Até 28/04. 

Prática Espiritual
Um retorno a sua prática espiritual
Faça disto uma prioridade e se comprometa com uma prática 
espiritual regular. Procure maneiras de aprimorar as suas 
habilidades, busque algum treinamento avançado, pois agora 
é o momento para que um rápido avanço seja feito em termos 
de expansão e de confi ança em seus sentidos.
Uma parte do seu espírito anseia por ser livre, independente, 
e voar com as águias e você está preparado para isto. As bi-
bliotecas Akashicas estão abertas e disponíveis para ajudá-lo 
em sua jornada. Há aqueles que o procuram em busca de 
conselhos, apoio e orientação, assim, certifi que-se de viver 
o seu discurso enquanto expande a sua luz.
O Mantra para hoje é: Minha prática espiritual me permite 
me sentir mais ligado à terra, às árvores, às estrelas, a mim 
e a tudo o que é, e ser livre.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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Empreender não é tão 
fácil como parece

Quantas reportagens 

acerca de 

empreendedorismo 

você já leu somente 

nesse ano? 

Quantas dicas, fórmulas 
e estratégias foram 
apresentadas, empre-

sas especializadas que dizem 
transformar seu negócio e 
que seu produto será o mais 
vendido em pouco tempo? 
Pois é, como tudo, é muito 
bom para ser verdade. O que 
muitos esquecem de dizer é 
que ter seu próprio negócio 
não é tão simples quanto pa-
rece. É difícil e uma jornada 
árdua, em que se deve ter 
em mente não somente sua 
independência financeira, 
mas muito trabalho. 

Esqueça tudo o que já viu 
na mídia sobre pessoas que 
saíram do nada e hoje tem 
impérios bilionários. Existem 
alguns poucos casos, sim, 
mas não é a regra. Embora 
seja possível ter um produto 
inovador, de fácil venda e 
que trará resultado em pouco 
tempo, a realidade é bastante 
perversa quanto aos demais. 

“E o que é necessário então 
para ser ter um negócio de 
sucesso?”, você deve estar se 
perguntando. O primeiro item 
da lista, é: trabalho. Tudo o 
que você faz num emprego, 
será multiplicado por dez; 
suas responsabilidades, seus 
afazeres e, na grande parte 
do tempo, não surtirá efeito 
imediato. 

Há áreas em que o empre-
endedor deve saber que tra-
balhará até 18 horas por dia, 
sem poder descansar muito, 
porque está começando, e 
com a crise, que ainda não 
passou, o consumidor está 
relutante onde gastar seu 
dinheiro. 

Muitos apostam em fran-
quias, achando que franque-
adores tem uma matriz de 
sucesso, mas no fi m, termi-
narão com apenas mais uma 
dívida e um retorno triste ao 
mercado de trabalho. 

O segundo item que deve 
empurrar o empreendedor é 
o conhecimento. Sim, conhe-
cer seu produto, a que ele se 
destina, para que serve, qual 
função terá na vida do con-
sumidor, quanto custará sua 
produção, quanto será custa-
rá, e o mais importante: quem 
é e onde está o seu público. 

O público é o terceiro item e 
deve ser estudado em sua re-
gião, ou no país onde pretende 
investir. Deve conhecer os 
hábitos de consumo, quanto 
estão dispostos a pagar pelo 
seu produto e se gostam 
dele. Não quer dizer que deva 
vender exclusivamente para 
pessoas, outros potenciais 
compradores são as empre-
sas, organizações, instituições 
e o principal: o Governo. 

O Governo é o principal 
consumidor de quase tudo 
que existe no mundo. E se seu 
produto puder ser adquirido 
por municípios, estados e 
pela própria União, por que 
não? Considere participar de 
licitações, faça cadastro em 
órgãos públicos, amplie sua 
rede de consumidores, esse 
é um passo importantíssimo 
para quem quer empreender. 

E chegamos ao mais impor-

tante item para ser bem-suce-
dido no mundo dos negócios: 
dinheiro. Sem capital não há 
como pensar em ter um negó-
cio, e não estamos falando de 
saldo do FGTS, da venda de 
um carro ou imóvel, mas sim 
de capital que mantenha seu 
negócio funcionando por pelo 
menos seis meses.

Abrir um estabelecimento 
ou vender um produto pela 
internet é uma ideia tenta-
dora e fácil. Mas manter esse 
negócio dando resultados, e 
o mais complicado, mantê-lo 
durante os períodos em que 
não entra dinheiro algum é um 
ponto crucial para um negócio 
dar certo. 

Um produto que não apare-
ce é como se não existisse e 
marketing sai caro. Sem inves-
timento é melhor seguir uma 
carreira qualquer e deixar o 
mundo dos negócios. Temos 
no Brasil, segundo dados do 
Empresômetro, empresa es-
pecializada em inteligência de 
mercado e que mantém regis-
tros de todas as empresas em 
atividade no Brasil, mais de 23 
milhões de empresas ativas. 

Por que a sua seria mais 
uma? Por que ela deve exis-
tir? O que o seu negócio tem 
de diferente do que já existe 
no mercado? E a questão 
principal: há demanda para 
mais uma empresa\produto 
no ramo? Desconfi e de solu-
ções milagrosas e promessas 
a curto prazo, empreender 
não é a saída mais fácil, e 
muitas noites serão mal-dor-
midas tentando dar cabo a 
problemas que você nunca 
teve antes. 

Soluções comerciais, mar-
cas e patentes são assuntos 
recorrentes no mercado, e 
muitas empresas oferecem 
serviços que nada mais são do 
que uma despesa para alguém 
que já está endividado. Pense 
nisso! Nós da Descomplica 
Agência de Mídias apresenta-
mos aos nossos clientes dire-
ções que devem ser seguidas 
não por um ou dois meses, 
mas durante a vida do negócio, 
buscando a prosperidade e a 
melhor forma de gerir e obter 
resultados. 

Todos os dias, batem à 
nossa porta dezenas de em-
presários, dos mais diversos 
portes, buscando mágica. 
Costumamos dizer que não ti-
ramos coelhos da cartola, mas 
propomos sempre soluções 
honestas e que, devido a ma-
turidade do negócio, ou a falta 
dela, nem sempre são bem 
acatadas pelo empreendedor, 
que deve, sobretudo, saber 
ouvir e confi ar no profi ssional 
que escolheu para gerenciar a 
comunicação e o marketing do 
seu negócio. Pois, a vida longa 
do empreendimento do nosso 
cliente, signifi ca vida longa ao 
nosso negócio também.

Investimento é em longo 
prazo, soluções são para 
sempre, mas a realidade pode 
mostrar que o seu negócio 
precisa de um caminho que 
muitas vezes você ainda não 
se deu conta, e para isso é 
importante contar com uma 
equipe de profi ssionais que 
poderão lhe ajudar em seu 
sonho de empreender com 
sucesso.

(*) - É Diretor-executivo e sócio-
proprietário da Descomplica Agência 

de Mídias em Curitiba.

Ulisses Dalcól (*)
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Metalgráfica Giorgi S.A. - CNPJ/MF nº 61.354.932/0001-27 - 
NIRE 353.0005305-2 - Convocação - Assembleia Geral Or-
dinária a ser realizada em 20.04.18 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reuni-
rem em assembleia geral ordinária, no dia 20 de abril de 2018, 
às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º an-
dar, sala 127, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 1- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 10 de março de 2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

O pretendente: JOÃO GONZAGA DE QUEIROZ, profi ssão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Salgadalia, BA, data-nascimento: 04/07/1939, residente 
e domiciliado na Vila Elze, São Paulo, SP, fi lho de Zulmira Gonzaga de Queiroz. A 
pretendente: AGNELA LISBÔA STENGLER, profi ssão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Serrinha, BA, data-nascimento: 14/12/1946, residente e 
domiciliada na Vila Elze, São Paulo, SP, fi lha de Ana Queiroz da Silva.

O pretendente: VALDEMIR NUNES CAJUI, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Juazeiro, BA, data-nascimento: 19/02/1966, residente e domiciliado 
na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Passos Cajui e de Valcir 
Nunes Cajui. A pretendente: MARIA JOSE FAGUNDES, profi ssão: gerente comercial, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Itaporanga, SP, data-nascimento: 17/11/1975, 
residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Alves 
Fagundes e de Judith Maria Aparecida Fagundes.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

          
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: DÉCIO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Santos (2º Subdistrito) - SP, no dia 20/11/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manelito Oliveira e de Eulina da Silva 
Oliveira. A pretendente: LILIAN APARECIDA DUMAS, estado civil divorciada, profi ssão 
analista de sistemas, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 27/04/1973, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Roque Dumas e de 
Gilda Aparecida Dumas.

O pretendente: BRUNO PORTELLA GAETA, estado civil solteiro, profi ssão educador, 
nascido em Santo André (1º Subdistrito) - SP, no dia 09/05/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Gaeta e de Maria Aparecida Portella 
Gaeta. A pretendente: MAYARA GANEV, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 26/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Estefan Ganev e de Marcia de Castro Ganev.

O pretendente: EDUARDO ROBSON OTAKE, estado civil solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Itaituba - PA, no dia 01/01/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jaime Sadao Otake e de Helena Pinali Otake. A pretendente: 
SUELEN RIBEIRO MARTINS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Presidente Prudente - SP, no dia 26/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Carlos Martins Obregon e de Maria de Lourdes Ribeiro Martins.

O pretendente: CLAUDIO ROBERTO SECCHI AMARAL, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 28/06/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando dos Santos Amaral e de Leticia Secchi 
Amaral. A pretendente: LUCIANA GONÇALVES ROSA, estado civil divorciada, profi ssão 
porteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/04/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo de Araujo Rosa e de Abed Sili Gonçalves Rosa.

O pretendente: ALAN JACOBINO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão marmorista, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/03/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvano Jacobino de Sousa e de Maria Marli Quirino 
da Silva de Sousa. A pretendente: DANIELA SILVA RAMALHO, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 07/04/193, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ireno Ramos Ramalho e de 
Rivaneide Ferreira da Silva.

O pretendente: WILLIANS ROBSON BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão mú-
sico, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 12/03/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Barbosa e de Leonilda de Oliveira 
Barbosa. A pretendente: KAROLINI RAMOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em Campinas (1º Subdistrito) - SP, no dia 10/05/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sandro Roberto Pereira e de 
Suzana Andrade Ramos Pereira.

O pretendente: CARLOS ROBERTO GALLI, estado civil divorciado, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10/04/1952, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Galli e de Rita Fantinato Galli. A pretendente: TATIANA DE 
ARAGÃO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Salvador 
- BA, no dia 20/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ranulfo Nascimento de Oliveira e de Arenice de Aragão Nascimento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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Vista da cidade de Aleppo, na Síria.

A entidade, que conta 
com colaboradores em 
toda a Síria, conseguiu 

documentar 353.935 dessas 
mortes, das quais quase um 
terço corresponde a civis. 

A apuração contabilizou a 
morte de 106.390 civis, dos 
quais 19.811 eram menores de 
idade e 12.513, mulheres. Além 
disso, o OSDH documentou a 
morte de 59.424 sírios e 63.360 
estrangeiros que combatiam em 
grupos rebeldes ou islamitas. 
Entre as forças leais ao presi-
dente sírio, Bashar al Assad, 
morreram 63.820 militares, 
48.814 milicianos sírios, 1.630 
membros do grupo xiita liba-
nês Hezbollah e outros 7.686 
estrangeiros xiitas. Entre as 
mortes documentadas pelo 
Observatório há ainda 196 
pessoas desconhecidas e 2.615 
desertores.

A ONG acrescentou que o 
governo de Assad controla 
atualmente quase 60% do ter-
ritório sírio, enquanto as Forças 

Mais de meio milhão de mortos 
em 7 anos de guerra na Síria

Pelo menos 511 mil pessoas já morreram na guerra na Síria, que na próxima quinta-feira (15) 
completa seu sétimo aniversário, segundo cálculos difundidoshoje (12) pela ONG Observatório Sírio de 
Direitos Humanos (OSDH)
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da Síria Democrática (FSD), 
milícias lideradas por curdos, 
dominam 26,8%. Diferentes 
facções islamitas e rebeldes 

possuem 12,7% do território ; 
as forças turcas, que iniciaram 
uma ofensiva no norte do país 
em 20 de fevereiro, assumiram 

o controle de 1,9% da Síria; e o 
Estado Islâmico (EI) controla 
uma parte marginal do resto do 
país (ABr/EFE). 

Os cubanos iniciaram no 
domingo (11) o caminho 
que levará ao fim do do-
mínio de quase 60 anos do 
castrismo no país, primeiro 
com Fidel e agora com Raúl.

Cuba elegeu os 605 mem-
bros de sua Assembleia 
Nacional, que, em 19 de 
abril, definirá o próximo 
presidente da nação. O pro-
cesso não terá surpresas, já 
que o número de candidatos 
é igual ao de vagas no Par-
lamento, mas ganha relevo 
histórico por ser o primeiro 
passo para a sucessão de 
Raúl Castro.

O presidente votou logo 
pela manhã, no município 
de Segundo Frente, em 
uma região montanhosa 
no leste do país - o nome 
da cidade é inspirado na 
guerra de guerrilhas que o 
mandatário encabeçara ao 
lado de Fidel (1926-2016), 
responsável pela queda do 

Miguel Díaz Canel, possível sucessor de Raúl Castro, vota em Cuba.

Eleições em Cuba marcam 
‘início do fi m’ da era Castro

EP
A “As eleições são um exem-

plo de civismo patriótico e 
revolucionário e de lealdade 
a nosso modelo”, declarou 
o chanceler Bruno Rodrí-
guez. Mais de 8 milhões de 
eleitores podem votar, e 
os candidatos foram apro-
vados por uma comissão 
supervisionada pelo Partido 
Comunista de Cuba (PCC). 
Aos 86 anos, Raúl governa 
o país desde 2008, após 
ter comandado o aparato 
repressivo de Fidel. 

Díaz Canel, seu provável 
substituto, cresceu centro 
do PCC, mas não faz parte 
dos quadros históricos do 
partido, embora empunhe 
a bandeira da continuidade.

Se assumir a Presidên-
cia, é provável que seu 
poder dependa mais de seu 
desempenho pessoal do 
que de sua própria figura, 
ao contrário dos Castro 
(ANSA).

regime de Fulgencio Batista, 
em 1959. Raúl é candidato a 
deputado, mas garante que 
não continuará no cargo de 
presidente. No dia 19 de 
abril, a Assembleia Nacio-

nal escolherá um de seus 
membros para governar o 
país latino. O mais cotado 
é o vice-presidente Miguel 
Díaz Canel, 57 anos, nascido 
depois da Revolução Cubana.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: GEOVANE APARECIDO MARQUES, profi ssão: analista comercial, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudemir de Jesus Marques e de 
Luci Neide Veieira Dias Marques. A pretendente: BÁRBARA GONÇALVES DOS SAN-
TOS, profi ssão: auxiliar de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/03/1993, residente e domiciliada no Alto da Mooca, nesta Capi-
tal, SP, fi lha de Genival Cavalcanti dos Santos e de Maria Clenira Gonçalves Cavalcanti 
dos Santos.

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CAIO SPERANDÉO DE MACEDO, de nacionalidade brasileiro, solteiro, 
advogado, natural de Botucatu, SP, no dia (09/05/1973), residente e domiciliado no 
Jardim das Bandeiras, São Paulo, SP, fi lho de Artur Roquete de Macedo e de Celia Spe-
randéo de Macedo. A pretendente: GERUSA DA COSTA MARTINS, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, advogada, natural de Botucatu, SP, no dia (25/08/1977), residente 
e domiciliada no Jardim das Bandeiras, São Paulo, SP, fi lha de Estevam Martins e de 
Benedita da Costa Martins.

O pretendente: NESTOR JOSÉ BRETAS DE CARDOSO, de nacionalidade brasileiro, 
divorciado, personal, natural de São Paulo, SP, no dia (28/05/1978), residente e domi-
ciliado na Vila Ida, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Aff onso de Cardoso e de Judith Bretas 
de Cardoso. A pretendente: CAMILA JAGUARIBE EKMAN FERRARA, de nacionalida-
de brasileira, solteira, agente de turismo, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 
(25/10/1972), residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Alberto 
Ferrara Filho e de Maria Flora Jaguaribe Ekman Ferrara. E
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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 - 

O pretendente: ABINADABE DE LIMA GOMES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Palmares - PE, aos 18/10/1994, residente e domiciliado 

de Lima da Silva; A pretendente: ELIENE BARROS DANTAS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Coruripe - AL, aos 07/08/1992, residente e domiciliada neste 

O pretendente: ANDERSON COELHO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

de Oliveira; A pretendente: CRISTIANE DIAS VITAL, nacionalidade brasileira, solteira, 

O pretendente: JOÃO RICARDO DE CARVALHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, con-

NAJARA DE FREITAS TRINDADE, nacionalidade brasileira, sol-
teira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 31/03/1989, residente e domiciliada neste 

O pretendente: FÁBIO SILVESTRE DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 13/09/1983, residente e domiciliado neste dis-

JOZELHA XAVIER DAS NEVES, nacionalidade brasileira, interditada, solteiro, auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 19/03/1974, residente e domiciliada neste 

O pretendente: FRANKLIN DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

pretendente: MARIA ITINEI BATISTA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, 

O pretendente: MATEUS ABREU FRAZÃO, nacionalidade brasileiro, solteiro, estoquista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 

FRAN-
CIELLE DE ARAUJO,

O pretendente: EMISTON VIEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

EDENILDA 
RODRIGUES FERREIRA,

A pretendente: ALINE RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, pro-
motora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 02/04/1983, residente e domiciliada 

da Silva; A pretendente: BÁRBARA ALVES RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteiro, 

O pretendente: RENATO KOKAY MOURA, nacionalidade brasileiro, divorciado, corretor de 
imóveis, nascido em São Paulo - SP, aos 21/03/1973, residente e domiciliado neste distrito, 

MICHELE ALINE DE ABREU E SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, corretora de imó-

O pretendente: WELLINGTON ARAUJO MARTINS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, estágiario, nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1994, residente e domiciliado 

da Silva; A pretendente: LIGIA RODRIGUES FEITOSA, nacionalidade brasileira, solteira, 

O pretendente: ICARO SILVA TOMAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 

-
tendente: LIVIA MARIA ALVES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 31/07/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 

O pretendente: WILLIAM SOUSA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, assis-

Conceição Souza; A pretendente: GRACE COELHO DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
divorciado, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 09/10/1982, residente e domiciliada 

O pretendente: GILVÂNIO MARCOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

DAYANA FERREIRA PRADO, nacionalidade brasileira, solteira, securitária, nascida em 
São Paulo - SP, aos 10/11/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 

O pretendente: AGEMIR OLIVEIRA NEPOMUCENO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

Sousa de Oliveira; A pretendente: ANAILDE MARIA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, 

O pretendente: ÉBERTON PEREIRA DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, mecâ-

pretendente: MARISA ALVES SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, analista de aten-
dimento, nascida em São Paulo - SP, aos 21/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, 

O pretendente: PITER APARECIDO LOURENÇO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
personal trainer, nascido em São Paulo - SP, aos 17/12/1985, residente e domiciliado 

EVELYN FELIX DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, empresária, nascida em São Paulo - SP, aos 10/04/1989, residente 

O pretendente: DIEGO LEME DOMINGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, progra-
mador, nascido em São Paulo - SP, aos 12/11/1988, residente e domiciliado neste distrito, 

A pretendente: LARISSA GONZALLES RESENDE, nacionalidade brasileira, solteira, 
farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, aos 07/12/1989, residente e domiciliada, São 

O pretendente: GERSON BURGOS BARRETO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1988, residente e domiciliado neste 

GRA-
CIELE GONÇALVES SANTANA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 

O pretendente: DAVI DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, 

dos Santos; A pretendente: VANESSA SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 10/04/1998, residente e domiciliada 

-
doso da Silva.

O pretendente: EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR, nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, operador de laser junior, nascido em São Paulo - SP, aos 30/04/1994, 

MAYARA SALES SILVA, nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 02/01/1994, residente e 

Aparecida Sales Silva.

O pretendente: ACACIO SANTOS DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, almo-
xarife, nascido em Penedo - AL, aos 24/05/1988, residente e domiciliado neste distrito, 

pretendente: PAMELA FREIRE COSTA,

O pretendente: WEDSON DURVAL DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, 
nascido em Panelas - PE, aos 13/04/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 

SABRINA APARECIDA FREITAS ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteira, assis-

Celina Lourdes de Freitas Araujo.

O pretendente: ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 29/11/1992, residente e 

TAMIRES SANTOS DA SILVA, nacionalidade 

O pretendente: JOELSON SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

Santos; A pretendente: ESNOGELDA JANARIA SILVA DE SOUZA, nacionalidade 

O pretendente: MÁRCIO RODRIGUES EVANGELISTA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, copeiro, nascido em Barra - BA, aos 08/09/1990, residente e domiciliado neste 

ANDRÉIA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, nacionalidade 

O pretendente: NICOLAS MARIANO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pastor, nascido em São Paulo - SP, aos 04/12/1994, residente e domiciliado neste distrito, 

pretendente: STEFANI SA DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 15/03/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 

O pretendente: JEFERSON DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 20/08/1991, residente e domiciliado neste 

GISELE CRISTINA 
HERCULANO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de supervisão, nascida em São 

O pretendente: ERICK RODRIGO FLORENTINO DE CARVALHO, nacionalidade 

ANA CAROLINA ALVES COR-
REA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 

 Distrito - Perus 

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: ADEMIR LEITE,

MARINALVA 
OLIVEIRA PEREIRA,

O pretendente: GEREMIAS SANTOS DE MEIRELES,

MARIA ROZANA SANTOS SILVA,

O pretendente: THIAGO HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS,

Lima. A pretendente: LUANA SILVA SANTANA,

O pretendente: FERNANDO DA SILVA FERREIRA,

Ferreira. A pretendente: ANDREIA MAFFEI FERREIRA,

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA,

-
veira. A pretendente: ALINE DE CARVALHO SOUSA,

O pretendente: LEONARDO DE JESUS SILVA,

JÉSSICA PATRÍCIA DA SILVA,

O pretendente: ALAN DE CASTRO VIEIRA,

pretendente: ELLEN SOUZA REIS,

O pretendente: RENATO NOBERTO ERNESTO,

pretendente: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, 

O pretendente: FRANCISCO LUCIANO SILVA JUNIOR,

pretendente: JÉSSICA RODRIGUES DE SOUSA, -

O pretendente: RICARDO VINÍCIOS GÓMEZ BADO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 

pretendente: JULIANA DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 

O pretendente: CHARLES CLAY DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, promotor 

pretendente: DENISE CRISTINA PAZ COSTA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 17/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 

O pretendente: RENAN CAMPELO MARIZ, nacionalidade brasileiro, divorciado, torneiro 

LUCIMERI FERREIRA DOS SANTOS,

O pretendente: JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 

ELAINE 
DE JESUS ARAÚJO, nacionalidade brasileira, solteira, auxilliar de limpeza, nascida em 
São Paulo - SP, aos 09/01/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 

O pretendente: GENES JOSÉ GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

A pretendente: ARIANA DOS SANTOS PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
microempresária, nascida em São Paulo - SP, aos 20/04/1990, residente e domiciliada 

dos Santos Pereira.

O pretendente: ANTONIO FREITAS DE CARVALHO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
manobrista, nascido em São Paulo - SP, aos 19/07/1985, residente e domiciliado neste 

pretendente: CLAUDIANE PEREIRA DE LUCENA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 08/11/1982, residente e domiciliada neste 

O pretendente: LUCAS SAFFIOTTI FERNANDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
representante de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 17/05/1992, residente 

THAINÁ DE ARRUDA CAMACHO, nacio-

O pretendente: IVANILDO SILVEIRA SOARES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 29/11/1971, residente e domiciliado 

Soares; A pretendente: GISELE SANTOS DE LUCENA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, representante comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 25/02/1982, resi-

O pretendente: RAFAEL DE ANDRADE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

IZABELLA FIRMINO DOS SANTOS, nacionalidade 

O pretendente: DOUGLAS APARECIDO DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileiro, 

de Souza; A pretendente: NAYARA REGINA SILVESTRE, nacionalidade brasileira, 

O pretendente: ELIONALDO NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

MARIA DE LOURDES HERMINIO DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Patos - PB, 

O pretendente: PAULO JOSÉ PEREIRA BISPO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 

A pretendente: LEIA SOARES BARRETO, nacionalidade brasileira, solteira, professora, 

O pretendente: SERGIO LUCIO, nacionalidade brasileiro, divorciado, vendedor, nascido 

AMANDA 
PINHEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida 

O pretendente: FELIPE CAMPOS RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

-
MÔNICA VENTURA DOS SANTOS, nacionalidade 

brasileira, solteira, enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 19/04/1990, residente e 

O pretendente: ALAN WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS,

pretendente: CLAUDIANA DOS SANTOS OLIVEIRA,

O pretendente: ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão 

Oliveira. A pretendente: SANDRA REGINA SERRA MOTA, estado civil solteira, 

O pretendente: EUCLIDES RIBEIRO DE LIMA,

DORENI PEREIRA DA SILVA, 

O pretendente: CARLOS JERFFESON MOREIRA SANTOS, -

LIDIA DE CASSIA DOS SANTOS, 
-

O pretendente: DJALMA ALVES DA SILVA,

pretendente: LUCILENE DE CARVALHO POLICARPO MORENO, estado civil solteira, 

O pretendente: JOSÉ HORÁCIO DA SILVA, -

-
va. A pretendente: MARIA ALICE ALVES MOREIRA,

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA PEREIRA,

pretendente: YONE MOREIRA DOS SANTOS,

O pretendente: WELLINGHTON TEIXEIRA DA SILVA,

dos Anjos. A pretendente: ANA CAROLINA DA SILVA BARRETO, estado civil solteira, 

O pretendente: GILBERTO PEREIRA DA SILVA, -

Antunes Pereira da Silva. A pretendente: TAINA SILVA ALVES, estado civil solteira, 

 
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:

Dra. Ruth de Andrade Moraes - 

O pretendente: ROBERTO JOÃO DE SOUSA, -
-

SUSANA LIMA COSTA,
-

O pretendente: LUAN VINÍCIUS BARBOSA VIEIRA, -

SUZANA CORDEIRO DE ARAUJO,

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

ligue para

netjen@netjen.com.br

Companhia Mascote de Empreendimentos - CNPJ/MF nº 
54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 18.04.18 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Mascote de 
Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral ordinária, 
no dia 18 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 08 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

4ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001236-48.2018. 
8.26.0004. - Lapa, Estado de São 
Paulo,  VALERIA SILVA DE 
ANDRADE -  -89, que MD EDUCACIONAL LTDA 
ajuizou uma Ação Monitória, julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a 
lugar  após os 30 

zado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
 

 
nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS
Paulo, aos 19 de fevereiro de 2018. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. - 
-98.2012. . - São 

DEBORA DE LOURDES PEREIRA -
 -040, São Paulo - SP, que 

ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando 

educacionais firmado com a requerida. Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a sua 

fluir após o prazo de vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios 
cará isento de custas 

revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
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