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BOLSAS
O Ibovespa: -1,3% Pontos: 
84.928,20 Máxima estável: 
86.051 pontos Mínima de 
-1,55% : 84.720 pontos Vo-
lume: 12,13 bilhões Variação 
em 2018: 11,16% Variação no 
mês: -0,5% Dow Jones: +0,47% 
Pontos: 24.873,66 Nasdaq: 
-0,2% Pontos: 7.481,74 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2860 Venda: R$ 3,2865 
Variação: +0,69% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: +0,97% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2853 Venda: R$ 
3,2859 Variação: +0,84% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2470 
Venda: R$ 3,4330 Variação: 
+0,97% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,49% ao 
ano. - Capital de giro, 9,56% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.317,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,59% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,540 
Variação: -0,33%.

Cotação: R$ 3,2900 Variação: 
+0,81% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,2301  Venda: US$ 1,2302  
Variação: -0,52% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0400 Venda: R$ 
4,0420 Variação: +0,17% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0000 Ven-
da: R$ 4,2070 Variação: +0,33%.

Futuro: -1,11% Pontos: 85.520 
Máxima (pontos): 86.525 Míni-
ma (pontos): 85.165. Global 40 
Cotação: 873,522 centavos de 
dólar Variação: -0,37%.

“Quando o homem 
aprender a respeitar até 
o menor ser da Criação, 
seja animal ou vegetal, 
ninguém precisará 
ensiná-lo a amar seu 
semelhante”.
Albert Schweitzer (1875/1965)
Nobel da Paz, 1952

ta que o quadro da corrupção 
piorou. “É preciso romper a 
conexão entre as fi nanças 
do governo e a corrupção”, 
afi rmou ele durante o debate 
(AE).

O crescimento da eco-
nomia brasileira deve 
se ampliar este ano, 

podendo chegar a 3%. A 
grande dúvida é se o País 
vai conseguir fazer as mu-
danças estruturais para que 
a expansão não fi que restrita 
ao curto prazo e continue ao 
longo dos anos. A avaliação 
é do presidente do Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), Luis Alberto 
Moreno. 

“O Brasil está mudando e 
se fala em crescimento de 
2,5% a 3%. Acho que é um 
número realista”, disse ele 

BID diz que crescimento do 
Brasil vai se ampliar, mas 
dúvida é se será duradouro

após participar de evento do 
Fórum Econômico Mundial 
em São Paulo ontem (15). 
Entre as mudanças estruturais 
necessárias para o País seguir 
crescendo, Moreno disse que 
a reforma da Previdência tem 
papel central. 

“Já venho ao Brasil há mui-
tos anos e a diferença é que 
há dez anos ninguém falava 
da reforma da Previdência e 
ninguém queria fazê-la. Hoje 
todo mundo comenta”, afi rmou 
o presidente do BID. “Obvia-
mente é uma decisão difícil 
que os brasileiros vão ter que 
tomar, mas é central para a 

questão fi scal brasileira”.
As eleições presidenciais de 

outubro, disse Moreno, podem 
ser um risco ou não para o ce-
nário da economia brasileira. 
“Quem vai determinar isso são 
os brasileiros”, afi rmou. Para 
ele, diferente de outros países 
da América Latina, o brasilei-
ro tem um jeito próprio que 
permite costurar acordos em 
Brasília. “Isso é muito impor-
tante para a sociedade”.

Moreno participou de um 
painel do Fórum Econômico 
em que destacou a questão 
da corrupção. Ele disse que 
o combate às práticas irre-

A grande dúvida é se o País vai conseguir fazer as mudanças estruturais para que a expansão 

não fi que restrita ao curto prazo e continue ao longo dos anos.

gulares se transformou em 
tema central para os países 
da América Latina. Na região, 
afi rmou ele, não existe tema 
mais importante do que recu-
perar a confi ança. 

O presidente do BID citou 
que o Brasil tem combatido 
a corrupção com a Operação 
Lava Jato, mas mencionou uma 
pesquisa que mostra que 62% 
da população da região acredi-

O ministro Carlos Marun, da 
Secretaria de Governo, disse 
ontem (15) que apresentará, 
na próxima sessão conjunta do 
Congresso Nacional, o pedido 
de impeachment do ministro 
do STF, Luís Roberto Barroso. 
“Entendo que esse surto ab-
solutista na mente do ministro 
Barroso tem de ser detido”, 
disse Marun ao deixar a EBC, 
onde participou do programa 
Por Dentro do Governo, da TV 
NBR. De acordo com Marun, 
há elementos sufi cientes para 
justifi car o pedido. “Minha ex-
pectativa é de que na próxima 
sessão do Congresso eu me 
licencie [do cargo de ministro] 
e vá, na condição de deputado, 
entregar ao Eunício Oliveira 
[presidente do Senado e do 
Congresso] o meu pedido”. 

Durante o programa, Marun 
fez críticas a Barroso, tanto por 
ter quebrado o sigilo bancário 
do presidente Temer, quanto 
por ter decidido restabelecer 
apenas em parte o decreto 
de indulto natalino editado 
no ano passado. Ao fazer isso, 
Barroso manteve fora do indulto 

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.

O presidente Michel Temer 
disse ontem (15) que o assassi-
nato da vereadora Marielle Fran-
co, do PSOL, e de seu motorista, 
Anderson Gomes, é “inaceitável” 
e “inadmissível”. Em vídeo divul-
gado nas redes sociais, Temer 
ainda classifi cou o crime como 
um “atentado ao Estado de Di-
reito e à democracia”. Depois de 
lamentar o crime, o presidente 
voltou a se manifestar sobre o 
caso e reafi rmou que o governo 
vai acompanhar as investigações 
e quer solucionar “no menor 
prazo possível”.

“O assassinato da vereado-
ra Marielle Franco e de seu 
motorista, Anderson Gomes, 
é inaceitável, inadmissível, 
como todos os demais assas-
sinatos que ocorreram no Rio 
de Janeiro. É um verdadeiro 
atentado ao Estado de Direito e 
um atentado à democracia. No 
particular, no caso especial, que 
estamos aqui discutindo, trata-
-se de um assassinato de uma 
representante popular, que ao 
que sei, fazia manifestações, 
trabalhos, com vistas a pre-
servar a paz e a tranquilidade 
na cidade do Rio de Janeiro”, 
declarou Temer.

Temer disse que a interven-
ção federal decretada pelo 

Temer: governo vai 

acompanhar as investigações 

sobre a morte de vereadora 

e quer solucionar “no menor 

prazo possível”.

Petrobras registra 
prejuízo de R$ 446 
milhões em 2017

A Petrobras registrou prejuí-
zo de R$ 446 milhões em 2017. 
Apesar do resultado negativo, 
esse foi o menor prejuízo dos 
últimos quatro anos. O prejuízo 
ocorreu devido a despesas ex-
traordinárias. Se não fosse isso, 
a Petrobras teria alcançado 
um lucro líquido de R$ 7,089 
bilhões. Entre as despesas 
extraordinárias, a Petrobras 
destaca o acordo de R$ 11,198 
bilhões para encerramento da 
ação coletiva de investidores 
nos Estados Unidos, além da 
adesão a programas de regula-
rização de débitos federais, que 
somaram R$ 10,433 bilhões.

Em 2017, a dívida líquida da 
empresa chegou a US$ 84,871 
bilhões, menor valor desde 
2012. Também foi possível 
aumentar o prazo médio de 
vencimento de 7,46 para 8,61 
anos e reduzir a taxa média 
de juros de 6,2% para 5,9%. 
Além disso, a despesa anual de 
juros da companhia caiu de R$ 
25,6 bilhões em 2016 para R$ 
22,3 bilhões no ano passado. 
A companhia bateu pelo quar-
to ano seguido o recorde de 
produção no Brasil e alcançou, 
pelo terceiro ano consecutivo, 
a meta (ABr).

Mais de 50 deputados do 
Parlamento Europeu pediram 
ontem (15) a suspensão “ime-
diata” das negociações para 
um acordo comercial entre 
União Europeia e Mercosul 
por conta do assassinato da 
vereadora Marielle Franco, 
uma conhecida ativista pelos 
direitos humanos do Rio de 
Janeiro. ‘Deputados da UE 
protestam contra assassinato 
de Marielle” - O documento foi 
divulgado pelo jornalista Jamil 
Chade e é endereçado para a 
vice-presidente da Comissão 
Europeia, a italiana Federica 
Mogherini, também responsá-
vel pela diplomacia do bloco.

“Esse assassinato se produz 
em um clima de crescente vio-
lência no Brasil e em particular 
na cidade do Rio de Janeiro. A 
política de segurança do Gover-
no brasileiro e do Estado do Rio 
de Janeiro, baseada essencial-
mente no aumento da presença 
de corpos policiais e militares 
(e que culminou na intervenção 
do Exército brasileiro), não fez 
mais do que agravar o clima de 
violência no país”, diz a carta, 
que é assinada pelo eurodepu-
tado espanhol Miguel Urbán 

Amigos, ativistas e companheiros de política participaram 

ontem (15), à frente da Câmara Municipal, de um ato em 

homenagem à vereadora carioca Marielle Franco (PSOL).
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O presidente do Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), Roberto Olinto, disse 
ontem (15) que o fenômeno 
da divulgação de informações 
falsas pelas redes sociais, as 
fake news, é um desafi o para os 
órgãos estatísticos. “Ainda tem 
essa novidade do fake news, que 
afeta a gente. Volta e meia sai 
uma notícia que, associada a 
alguma questão econômica, so-
cial, [dá a entender que] o IBGE 
está envolvido nessa confusão”, 
destacou, em palestra promovi-
da pela Associação Nacional de 
Editores de Revistas.

Na avaliação de Olinto, a 
grande proliferação de infor-
mações de uma maneira geral 
é um cenário adverso para os 
institutos produtores de dados. 
“A sociedade está se afogando 
na quantidade de números ge-
rados”, enfatizou. Ele disse que, 
nesse contexto, é cada vez mais 
difícil manter a credibilidade do 
IBGE, ainda mais com a grande 
circulação de diversos pontos 
de vista. “Opinião também afe-
ta a estatística ofi cial, porque 
você tem que se contrapor, de 

Presidente do IBGE,

Roberto Olinto.

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, de-
terminou a abertura de um 
procedimento instrutório para 
a possível federalização das 
investigações sobre a morte 
da vereadora carioca Marielle 
Franco (PSOL). O procedi-
mento instrutório é uma fase 
preliminar do processo que 
pode levar à instauração de 
um Incidente de Deslocamento 
de Competência, instrumento 
pelo meio do qual o MPF solicita 
à Justiça a federalização de 
algumas investigações.

Por meio de nota, Dodge tam-
bém informou ter feito solicita-
ção formal à Polícia Federal (PF) 
para que adote providências para 
investigar o assassinato. Apesar 
da providência, Dodge disse 
prestar total apoio ao procurador 
de Justiça, Eduardo Gussen, que 
comanda o Ministério Público 
do Rio de Janeiro, na apuração 
do caso.

Marielle, de 38 anos, foi as-
sassinada com quatro tiros na 
cabeça na noite de quarta-feira 
(14), quando ia para sua casa 
no bairro da Tijuca, retornando 

O corpo da vereadora Marielle 

Franco deixa a Câmara

do Rio sob aplausos.
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3 milhões de declarações 
Em duas semanas de entrega, 

mais de 3 milhões de contribuintes 
acertaram as contas com o Fisco. 
Até as 17h de ontem (15), a Receita 
Federal recebeu 3.231.490 decla-
rações do IRPF. O total equivale a 
11,22% dos 28,8 milhões de docu-
mentos esperados para este ano. O 
prazo para a entrega da declaração 
começou no dia 1º de março e vai 
até o dia 30 de abril.

Deputados da UE pedem fi m de 
acordo com Mercosul por Marielle

Crespo, do partido de esquerda 
Podemos.

O documento também é 
fi rmado por outros 51 europar-
lamentares e lembra que Ma-
rielle era relatora da comissão 
municipal criada para fi scalizar 
a intervenção militar no Rio e 
crítica da violência policial na 
cidade. “A defesa das popula-
ções oprimidas e discriminadas 
deve ser uma prioridade para a 
União Europeia. O assassinato 
de Marielle Franco pretende 

amedrontar os defensores dos 
direitos humanos, assim como 
infl uir nas eleições deste ano”, 
diz o documento.

A carta se encerra com um 
pedido para que a Comissão 
Europeia, poder Executivo da 
UE, “suspenda as negociações 
comerciais, de forma imediata”, 
com o Mercosul, “exigindo do 
Brasil uma investigação inde-
pendente, rápida e exaustiva 
que permita alcançar a verdade 
e a justiça” (ANSA).

Assassinato é um atentado 
à democracia, diz Temer

governo na segurança do Rio 
de Janeiro visa “acabar com 
esse banditismo desenfreado 
que se instalou na cidade por 
força das organizações crimi-
nosas”. O presidente enfatizou 
que o governo quer acabar com 
o “banditismo” antes que ele 
“destrua nosso futuro”. “Eu 
quero não só me solidarizar 
com a família da Marielle e do 
Anderson, o seu motorista, me 
solidarizar com todos aqueles 
que foram vítimas de violên-
cia no Rio de Janeiro, mas, 
salientar que essas quadrilhas 
organizadas, essas organiza-
ções criminosas não matarão 
o nosso futuro (ABr).

Marun levará impeachment 
de Barroso ao Congresso

os presos que cometeram os 
chamados crimes de colarinho 
branco. “Barroso quebra, agride 
e desrespeita a Constituição. 
Ministros não estão no STF para 
quebrar a Constituição. Eles não 
legislam. Essa síndrome de Luís 
XIV, aquele que declarou L’État, 
c’est moi [o Estado sou eu], tem 
de ser detida”, disse Marun. 

“Não estamos constrangendo 
o Barroso. Estou atuando no 
sentido de deter esse espírito 
absolutista”, acrescentou, ao 
lembrar que a ex-presidente 
Dilma Rousseff também usou 
desse expediente (ABr).

PGR pode federalizar caso 
sobre morte de vereadora

de um evento do movimento do 
negro, na Lapa. A parlamentar 
viajava no banco de trás do 
carro quando os criminosos 
emparelharam com o veículo da 
vítima e atiraram. O motorista 
Anderson Pedro Gomes, de 
39 anos, que dirigia o carro da 
vereadora, também morreu na 
hora. Uma assessora da verea-
dora que também estava no 
veículo sobreviveu ao ataque.

Marielle foi a quinta verea-
dora mais votada nas eleições 
de 2016 no Rio de Janeiro, com 
46.502 votos (ABr).

Fake news são desafi os 
para institutos de estatística

certa forma, com um dado de 
confi ança”, ressaltou.

Mesmo índices consolidados 
ainda são alvo de dúvidas da 
sociedade: “50% da população 
brasileira acha que o IPCA é 
errado, que dentro da sua casa 
a infl ação não é aquela e não 
acredita na gente de forma ne-
nhuma”, afi rmou. Além disso, 
ele destacou que nos últimos 
anos o IBGE tem construído 
uma relação próxima e de con-
fi ança com a imprensa (ABr).
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Os jornais insistiam 

em não se submeter à 

imposição do governo. 

Os jornalistas sonhavam 

com a liberdade de 

imprensa, que partia da 

Europa e dos Estados 

Unidos e se espalhava 

pelo mundo. 

Como não podia deixar 
de ser, chegou ao Bra-
sil. Contudo não era 

essa a disposição do Estado 
brasileiro. Publicar notícias, 
comentários, opiniões, tudo 
bem, desde que fossem fa-
voráveis ao governo. Andar 
pelos  caminhos da oposição 
já não era tão livre, leve e sol-
to. Havia riscos. Quando não 
era o imperador em pessoa 
que ordenava o fechamento 
dos jornais, eram seus paus 
mandados que executavam o 
serviço sujo. 

O primeiro a cair foi o Rever-
bero Constitucional Fluminen-
se. Fundado antes da indepen-
dência por Gonçalves Ledo e 
Januário da Cunha Barbosa, foi 
fechado quando se indispôs aos 
ditames autoritários de Dom 
Pedro I. Ledo nem tomou posse 
como constituinte, teve que 
se  exilar na Argentina. Logo 
depois foi a vez do Correio do 
Rio de Janeiro, de José Soares 
Lisboa, preso e condenado a 
dez anos de cadeia. O jornalista 
Augusto May, foi atacado, e 
agredido em sua própria casa 
pelo conteúdo do pasquim. A 
Malagueta apoiava o soberano, 
mas mesmo assim o seu editor 
foi espancado e teve as mãos 
aleijadas. 

E nem mesmo os irmãos 
Andradas escaparam da fúria 
contra os jornais. O Tamoio 
não resistiu. Pior para Cipria-
no Barata e sua Sentinela da 
Liberdade, que mudou muitas 
vezes de endereço, de acordo 
com a cadeia que seu editor 
ia sendo transferido. Sobrou 
para o jornalista Líbero Badaró, 
editor do Observador Constitu-
cional e crítico do absolutismo, 
a sanha dos apoiadores de 
Dom Pedro I. Foi assassinado. 
Essa política durou até que 
o imperador abandonou seu 
projeto americano e retornou 
para ser rei de Portugal, onde 
foi recebido como um liberal.

Os jornais publicados na 
república velha também pas-
saram por maus pedaços. 
Logo no governo do primeiro 
civil, Prudente de Morais, uma 
turba invadiu jornais acusados 
de quererem a restauração da 
monarquia. Não havia sossego. 
Até 1930 vários jornais foram 
invadidos, jornalistas agredi-
dos e a liberdade de imprensa 
que não havia no império, 
também não prosperou na 
república. As oligarquias lati-
fundiárias estavam atentas aos 
que eram contrários ao sistema 
implantado no Brasil. E não 
se podia esperar coisa melhor 
com a ascensão do caudilho 
Getúlio Vargas. 

A repressão ganhou contor-
nos sistêmicos e passou a fazer 
parte da política do Estado 

Novo, a partir de 1937. A fun-
dação  do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP) 
de um lado e da polícia políti-
ca de outro criaram as duas 
pinças que se fecharam sobre 
as comunicações. Inspirados 
nas práticas nazi fascistas, 
as torturas, as masmorras 
e as ameaças garantiam ao 
ditador uma imprensa dócil e 
colaborativa. 

A quarta onda de ataques 
contra a imprensa ocorreu 
depois do golpe de 1964. Os 
veículos impressos e eletrôni-
cos passaram a ser vigiados. 
Mesmo os que apoiaram o 
golpe sofreram censura na 
medida que a revolução de-
vorava a revolução. O quadro 
foi o de  sempre. Jornalistas 
presos, torturados, censores 
na redação e depois no telefone 
do chefe. Tudo mudou com 
a constituição de 1988 e as 
garantias lá enumeradas. 

Houve um tempo que os 
jornais eram compostos com 
letras de chumbo. Uma vez 
pronto era levado aos equi-
pamentos de impressão e daí 
para as ruas, os assinantes e as 
bancas de jornais. Os ataques 
contra eles visavam a redação 
e a gráfi ca. Vândalos destruíam 
as máquinas, e se esfalfavam 
em jogar os tipos móveis no 
chão para que se misturassem. 
O dano era imenso. Os tipó-
grafos tinham que recuperar 
letra por letra e que muitas se 
perdiam. Levaria meses para 
reorganizá-las. 

Era um jogo de paciência 
cujo vencedor era a vontade 
de novamente publicar, infor-
mar as pessoas daquilo que 
se considerava relevante. Era 
um verdadeiro linchamento 
que visava impor o silencio  de 
um jornal ou uma publicação. 
Esse vandalismo foi chamado 
de empastelamento. Com o 
tempo designa qualquer ato 
de violência contra veículos 
de comunicação. De qualquer 
forma é inaceitável em uma 
democracia. 

A pretexto de denunciar 
os casos de violência  contra 
as mulheres um grupo de 
manifestantes, comandados 
pelo MST, invadiu o parque 
gráfi co do jornal O  Globo, em 
Duque de Caxias, região me-
tropolitana do Rio de Janeiro. 
O protesto avançou para picha-
ção de parede e portas, o que 
impediu o trabalho no local. Do 
outro lado o MST disse que o 
objetivo da ação era denunciar 
a atuação decisiva da empresa 
sobre a instabilidade política 
brasileira. Destaca a atuação 
de O Globo no processo de gol-
pe contra a presidente Dilma e 
a perseguição ao ex presidente 
Lula para inviabilizá-lo como 
candidato em uma eleição 
democrática. 

É possível afirmar que a 
liberdade de publicar mudou 
com o tempo?

(*) - É âncora e editor-chefe
do Jornal da Record News,

em múltipla plataforma.
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As sentinelas 
da liberdade
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Pintor italiano se desenhou em 

esboço de um quadro.

O artista italiano Michelangelo 
(1475-1564), um dos ícones do 
Renascimento, pode ter escon-
dido uma caricatura sua no es-
boço de um retrato de sua amiga 
Vittoria Colonna, feito em 1525 e 
atualmente conservado no British 
Museum, em Londres. Entre os 
traços da fi gura feminina de Co-
lonna, é possível identifi car, após 
um atenta análise, o desenho da 
silhueta de um homem pintando.

A constatação foi publicada na 
revista Clinical Anatomy, pelo 
professor brasilerio Deivis de 
Campos, da Universidade Federal 
de Ciências da Saúde, de Porto 
Alegre. A caricatura de Michelan-
gelo é semelhante ao autorretrato 
que o artista desenhou em 1509, 
ao lado de uma obra dedicada ao 
amigo Giovanni de Pistoia. Nessa 
obra, o artista se desenhou de 
pé, pintando a Capela Sistina, 
no Vaticano.

De acordo com Deivis de 
Campos, o autorretrato pode 
ser um tipo de “assinatura” de 

Armas, munições e produtos 
químicos poderão ter a impor-
tação facilitada. Uma portaria 
entre a Receita Federal e 
Exército, publicada na edição 
de ontem (15) do Diário Ofi cial 
da União, prevê a facilitação 
desse tipo de importação. A 
parceria envolve o Operador 
Econômico Autorizado (OEA) 
- Integrado, certifi cado dado a 
empresas reconhecidas pela 
Aduana Brasileira e considera-
das de baixo risco em termos de 
segurança física de carga e de 
cumprimento das obrigações.

Segundo a Receita, o modelo 
do OEA-Integrado foi iniciado 
com o Ministério da Agricultura 
e, agora, entra na fase de am-
pliação das tratativas com outros 
órgãos que controlam o comércio 
exterior para estender os benefí-
cios oferecidos para as empresas 
certifi cadas. “O OEA-Integrado 

Florianópolis é a cidade mais cara para se comer fora de casa.

O trabalhador da região 
Sudeste e que usa voucher 
refeição (cartão eletrônico 
ou papel) é o que mais gasta 
para almoçar fora de casa. É 
o que revela a pesquisa Preço 
Médio da Refeição divulgada 
pela Associação Brasileira 
das Empresas de Benefício ao 
Trabalhador (ABBT). O preço 
médio da refeição completa 
sai por R$ 34,49. O valor está 
acima da média Brasil, que é 
de R$ 34,14. A cidade mais 
cara da Grande São Paulo 
é Barueri, onde o preço da 
refeição completa sai por R$ 
38,20. A segunda colocação 
fi ca com São Paulo, com R$ 
34,33. A cidade mais barata é 
Diadema, com R$ 27,24. 

Na Grande São Paulo, foram 
pesquisadas nove cidades: São 
Paulo, Santo André, São Ber-
nardo, São Caetano, Diadema, 
Guarulhos, Osasco e Taboão 
da Serra. A infl ação ofi cial 
medida pelo IPCA fechou 
2017 com alta acumulada de 
2,95%. De acordo com o IBGE, 
os alimentos consumidos em 
casa (-4,85%) foram respon-
sáveis pela queda na infl ação. 

Quase 3,5 toneladas de barras 
de ouro se espalharam pela 
pista de um aeroporto na região 
russa da Sibéria. O inusitado 
episódio ocorreu em Yakutsk, 
quando um avião de carga 
modelo Antonov AN-12, que 
levava 9 toneladas de barras 
de ouro, perdeu 172 lingotes no 
momento da decolagem. 

De acordo com a imprensa 
russa, as barras caíram do avião 
devido a uma falha, pois não 

tinham sido fi xadas no compar-
timento de carga de maneira 
adequada para não deslizarem 
no pouso e na decolagem. O 
avião precisou aterrissar logo 
em seguida, no aeroporto de 
Magan, a 12 quilômetros de 
Yakutsk. A polícia não descarta 
que outras barras de ouro te-
nham caído também durante 
o curto percurso. Os cinco 
membros da tripulação estão 
bem (ANSA).  

Alemanha lidera 
ranking da Fifa

A Fifa divulgou ontem (15) 
a tabela atualizada de seu 
ranking. Sem grandes partidas 
entre seleções em fevereiro, 
a lista continua liderada pela 
Alemanha, seguida do Brasil, 
Portugal, Argentina e Bélgica. 
O grande destaque da tabela foi 
a Polônia, que alcançou a sexta 
colocação e está a uma posição 
de sua melhor classifi cação da 
história. Com 1.052 pontos, a 
Itália, por sua vez, continua na 
14ª posição, atrás de seleções 
como Peru, Chile e Dinamarca.

Entre as 50 primeiras se-
leções, o destaque vai para a 
República Tcheca, que subiu 
três posições e agora ocupa a 
43º colocação, e para a Irlanda 
do Norte, que conseguiu subir 
duas colocações, ocupando a 
24º posição. Se algumas subiram 
de colocação, outras desceram, 
como foram os casos de Estados 
Unidos (25º), Costa Rica (26º), 
Austrália (37º) e Egito (44º), 
que caíram uma posição cada.

A seleção que mais subiu nesta 
atualização do ranking foi a An-
dorra, que pulou sete degraus e 
ocupa a posição 130. Já o país 
que mais caiu de posição foi o 
Azerbaijão, que desceu oito co-
locações e agora está na posição 
127. A próxima atualização do 
ranking da Fifa será realizada no 
dia 12 de abril  (ANSA).

Ao todo, em 2017, equipes brasileiras participaram de 

competições em cinco países, incluindo a Olimpíadas 

Universitárias em Taiwan.

O balanço foi apresentado 
em Brasília, durante a 
premiação Melhores do 

Ano, promovida pela Confede-
ração Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU). Atletas, 
ex-atletas, instituições de ensi-
no superior, federações esta-
duais, parceiros do movimento 
esportivo universitário foram 
homenageados no evento. 

Ao todo, em 2017, equipes 
brasileiras participaram de 
competições em cinco países, 
incluindo a Universíade de Verão 
(Olimpíadas Universitárias) de 
Taipei (Taiwan). Em território 
nacional, foram 17 competições, 
incluindo a mais importante: os 
Jogos Universitários Brasileiros 
(JUBs), que reuniram mais de 
4,7 mil atletas em Goiânia. Para 
o presidente da CBDU, Luciano 
Cabral, o esporte universitário 
vive o seu melhor momento 
no Brasil, mas ainda é preciso 
mudar uma noção que separa 
educação e esporte.

“O Brasil tem um equívoco 
cultural, onde as pessoas ima-
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Esporte universitário mobilizou 80 
mil atletas em 2017, mostra CBDU

Com o envolvimento de 800 instituições de ensino superior, o esporte universitário mobilizou cerca de 
80 mil atletas-estudantes de todo o país em competições nacionais e internacionais no ano passado

pelo último ciclo, o de alto rendi-
mento, no esporte universitário. 
“Quando analisamos os países que 
deram certo no esporte olímpico e 
paralímpico, são aqueles que têm 
como grande alicerce o esporte 
universitário”, disse o velejador 
Lars Grael, medalhista olímpico 
do Brasil, que foi homenageado 
no evento.

Para a CBDU, o esporte uni-
versitário ainda está longe de 
mostrar todo o seu potencial 
no Brasil, já que apenas cerca 
de 30% das mais de 2,4 mil ins-
tituições de ensino superior se 
envolvem no calendário anual 
de jogos e competições. Para 
gestores que deram alguns 
passos, falta ainda um conjunto 
de políticas públicas sistemáti-
cas para o setor. “Investimento 
em infraestrutura adequada, 
formação de recursos huma-
nos e fomento da ciência que 
vai dar suporte a esse esporte 
são questões ainda em aberto 
no país”, observa Alexandre 
Rezende, diretor de Esporte e 
Lazer da UnB (ABr).

ginam que esporte e educação 
não se associam. As nossas 
principais referências do espor-
te vêm do futebol e aí é dada 
muita ênfase de que eles não 
precisam estudar, que basta 
ter habilidade no esporte, fi car 
milionário e ir morar na Europa. 
Mas quem alcança isso é só um 
em 1 milhão. Os outros 99% se 

perdem no meio do caminho, 
por isso é preciso pensar na for-
mação educacional”, afi rmou.

Como reflexo da evolução 
buscada pelo Brasil, um resultado 
histórico foi alcançado em 2016. 
Mais da metade (53%) das 19 
medalhas obtidas pelo país nos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
foram de atletas que passaram 

Almoço mais caro do País 
está na região Sudeste

Entretanto, a alimentação fora 
de casa se manteve em alta no 
ano: + 3,83%. “Acreditamos que 
outros custos, como gás de co-
zinha, luz e água, por exemplo, 
pressionaram os estabelecimen-
tos a fazerem o repasse para o 
preço fi nal aos consumidores”, 
afi rma Jessica Srour, diretora-
-presidente da ABBT. 

Nos preços apurados por 
região em compração à média 
nacional, a cidade mais cara é 
Florianópolis: o preço médio 
da refeição completa é de R$ 

40,85. Já Campo Grande 
registrou o menor preço: R$ 
26,23. “Normalmente, cidades 
que são destinos turísticos 
têm preços mais altos que as 
demais. Por isso a pesquisa 
é importante. Ela auxilia os 
departamentos de recursos 
humanos das empresas a con-
ceder o benefício alimentação 
com valor adequado para 
cada região, garantindo que 
o trabalhador se alimente de 
forma adequada e saudável”, 
ressalta Jessica (AI/ABBT). 

Barras de ouro pela pista

Portaria da Receita 
pode facilitar 

importação de armas
RFB e Exército Brasileiro é mais 
uma iniciativa para facilitar, com 
segurança e controle, os proce-
dimentos de importação no país, 
reduzir os custos operacionais 
das empresas e otimizar a gestão 
de recursos humanos para os 
órgãos públicos”, disse a Receita, 
em nota.

Acrescentou que, em geral, 
na importação de produtos 
controlados, o Exército precisa 
aprovar individualmente cada 
autorização. “Em negociação 
prévia, o que se vislumbrou é 
a possibilidade de o Exército 
passar a fazer parte do Pro-
grama OEA da Receita Federal 
e estabelecer, no âmbito de 
sua competência, requisitos e 
critérios de segurança e con-
formidade para fazer as auto-
rizações em bloco, isto é, para 
uma determinada quantidade”, 
fi nalizou a Receita (ABr).

Brasileiro acha retrato 
de Michelangelo 

escondido em obra

Michelangelo, além de ser capaz 
de fornecer indícios valiosos sobre 
sua capacidade física e condições 
de saúde em cada época. O pes-
quisador, que atua há anos sobre 
a obra de Michelangelo, constatou 
também, em 2017, símbolos pa-
gãos que aludem à anatomia do 
aparato reprodutivo feminino na 
Capela dos Medice, em Florença 
(ANSA).



Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sexta-feira, 16 de março de 2018

Demissão sem traumas: 
o que todo

líder deveria fazer

Com ou sem crise, não 

há escapatória: todo líder 

precisará um dia realizar 

uma demissão. Esse é um 

dos lados ruins de assumir 

a frente de uma equipe

Muitos perdem o sono de 
pensar nesse momento. 
De fato, ele é desgastante 

e desagradável. Mas, haveria uma 
forma de tornar esse momento 
mais tranquilo e menos doloroso? 
Sim, posso lhe garantir que sim. 
Por isso, hoje quero compartilhar 
com você um passo-a-passo que 
tornará esse processo muito mais 
suave e até mesmo evitar o desli-
gamento do colaborador.

Antes de entrar nos passos que 
prometi, permita-me pontuar 
duas categorias de demissão. 
Você pode demitir um colabora-
dor por baixo desempenho – e é 
sobre isso que trataremos hoje. 
Mas você também pode ter que 
fazê-lo por uma falha de caráter. 
No segundo caso, os passos que 
compartilharei com você não se 
aplicam. Quando uma pessoa 
apresenta falha de caráter, a de-
missão deve ser imediata. 

Não corra o risco de passar a 
impressão que atitudes sem in-
tegridade são toleráveis em sua 
empresa ou equipe. Se o fi zer, 
isso reduzirá sua credibilidade 
junto aos demais colaboradores 
e, dependendo das proporções, 
poderá arruinar sua imagem frente 
aos clientes. Uma vez feita essa 
distinção, vamos aos três passos da 
demissão por baixo desempenho.

1 – Deduza que o baixo desem-
penho é por falha da liderança – 
Muitas vezes o resultado desejado 
não aparece por falhas do líder. 
Nesse caso, cabe ao líder revisar 
o treinamento realizado, verifi car 
se o colaborador possui os recur-
sos necessários para realização 
do trabalho proposto, oferecer 
o suporte necessário para que o 
colaborador vença as barreiras 
iniciais do desempenho da função. 
Agindo dessa forma, o líder puxa 
a responsabilidade para si, o que 
é no mínimo um bom exemplo de 
liderança.

2 – O colaborador não desem-
penha bem suas funções por estar 
mal posicionado na empresa. Uma 
pessoa de sucesso é aquela que 
sabe se posicionar no mercado 
de acordo com seus pontos for-
tes. Já os líderes de sucesso são 
habilidosos a não somente se 
posicionarem, mas também alo-
carem seus membros de equipe 
adequadamente. Dessa forma, 
caso o colaborador, mesmo depois 
de treinado, ainda performe de 

forma inefi ciente, cabe mais uma 
vez ao líder assumir a responsa-
bilidade para identifi car os pontos 
fortes daquele colaborador e então 
posicioná-lo adequadamente na 
organização. 

Muita atenção a esse passo. 
Alguém que está apresentando 
mau desempenho em uma área, 
pode se tornar uma estrela em 
outra. Portanto, invista tempo em 
conhecer os pontos fortes de sua 
equipe e aloque cada membro nos 
locais onde eles terão seus resul-
tados maximizados. Você não só 
será poupado de ter que realizar 
uma demissão, como também terá 
uma equipe mais motivada e com 
melhores resultados.

3 – Trabalhe as falhas de forma 
pontual – Se mesmo depois dos 
passos anteriores o colaborador 
continuar com um desempenho 
ruim, seja direto e claro com o 
que te deixa insatisfeito. Nesse 
momento a responsabilidade é 
totalmente do colaborador e cabe 
a ele se superar para suprir as 
exigências por você expostas. Se 
mesmo depois de uma abordagem 
direta, onde o baixo resultado foi 
tratado de forma clara e as ex-
pectativas colocadas na mesa ele 
não atingir o resultado esperado, 
é porque não há outra solução 
senão o desligamento.

Após passar pelos três passos, 
o próprio colaborador já estará 
percebendo que sua permanên-
cia na organização está amea-
çada. Essa expectativa reduz 
signifi cantemente as chances de 
reações emotivas exacerbadas no 
momento do desligamento, pois 
um processo vem sendo realizado 
com antecedência e o colaborador 
já sabe o que o espera.

Mais um ponto importante nesse 
momento é deixar a emoção de 
fora. É como tirar um band-aid, 
precisa ser feito de forma direta. 
Essa não é hora de dizer que está 
muito triste, que não gostaria de 
fazer isso, etc. Seja claro e diga os 
motivos do desligamento. Nunca 
ataque a pessoa dizendo, por 
exemplo, que ela é incompetente. 
Foque sempre no desempenho. 
Apresente os fatos e dados que 
comprovam o baixo desempenho, 
e comunique o desligamento.

Com esses passos simples 
você evitará muitas demissões, e 
quando tiver que fazê-las, o fará 
de forma íntegra e sem ferir o lado 
pessoal do colaborador.

(*) - É palestrante com experiência 
em desenvolvimento de equipes, 

especialista em liderança e membro 
licenciado do John Maxwell Team

– a mais relevante equipe de
formação de líderes do mundo

(www.ricardoresstel.com.br).

Ricardo Resstel (*)

A - Almoço Benefi cente
No domingo (25), a partir das 13h, será realizada a segunda edição do 
Feijão Tropeiro com churrasco e os convidados serão recepcionados 
por Nelson Tadeu Pereira, presidente da Casa Ronald McDonald ABC 
- administrada pela Associação Projeto Crescer do ABC por meio de 
voluntários do Rotary Club. São esperados 500 convidados. O evento 
visa arrecadar verba para continuidade do projeto de revitalização da 
Casa Ronald McDonald ABC, uma iniciativa do Clube & Casa Design. 
As obras iniciaram no fi nal do mês de janeiro pelo subsolo, onde fi cam 
a brinquedoteca, sala de vídeo, lavanderia e playground. Para os demais 
andares, no entanto, ainda há necessidade de outros materiais e móveis. 
O evento acontece na Av. Príncipe de Gales, 821, Santo André,  e os 
convites já podem ser adquiridos na própria Casa, pelo tel.e (11) 4433-
4490 ou (relacionamento@casaronaldabc.org.br). 

B - Israel das Startups
Entre os dias 28 de abril e 5 de maio, a GS&MD e a Primetour realizam 
o Retail Ignition Israel 360º. Trata-se de uma viagem técnica monitorada 
a Israel, conhecido como “país das startups”, mostrando as inovações 
tecnológicas, startups e museus. Com uma população menor do que a da 
cidade de São Paulo, cerca de 8,6 milhões de habitantes, Israel foi eleito 
o quinto país mais inovador do mundo. Sem muitos recursos naturais e 
conhecido pelos confl itos milenares, o país precisou buscar caminhos 
para se desenvolver, e a tecnologia foi um meio encontrado para fomen-
tar esse desenvolvimento. O roteiro inclui visitas a relevantes startups, 
Universidade de Israel, Instituto Weizmann, Museu do Holocausto, lugares 
sagrados para cristãos e judeus, além de encontro com representantes 
do Governo e do Exército. Saiba mais em: (www.retailignition.com.br).

C - Viver de Bike
Adultos e adolescentes estão mudando suas vidas devido à participação 
no curso Viver de Bike, promovido pelo Instituto Aromeiazero, para o 
qual a bicicleta é um instrumento de transformação social, cultural e 
pessoal, que estimula a diversidade e a colaboração. O instituto promove 
uma visão integral da bicicleta, não só como transporte, mas também 
como expressão artística, oportunidade de renda, lazer, esporte e fer-
ramenta de mudança no modo de vida e humanizando as relações nos 
centros urbanos.O curso, ao longo do tempo, já promoveu a inserção 
de várias pessoas no mercado de trabalho formal ou na atuação como 
profi ssional autônomo, a partir dos conhecimentos adquiridos no curso, 
onde aprendem como usar ferramentas de autogestão, responsabilidade 
social e fi nanceira, planejamento de negócios, empreendedorismo e 
mecânica de bicicleta. As aulas ocorrem de terça à quinta-feira, das 19h 
às 22h, até o dia 22 de março. Saiba mais em (www.aromeiazero.org.br). 

D - Leitores Voluntários
Já pensou em dedicar um pouco do seu tempo à Educação? Caso sim, 
a hora é agora! O Programa “Myra - Juntos pela leitura” está com ins-
crições abertas para voluntários que tenham interesse em participar 
de sessões de leitura com alunos do 4º ao 6º ano de escolas públicas 
do estado. O projeto, que está no segundo ano consecutivo, também 
visa apoiar o aprimoramento das competências destes estudantes. Na 
prática, o Myra promove encontros semanais, com uma hora de duração, 
em que um voluntário-tutor e uma criança realizam atividades como: 
vivências com livros, interpretação de texto, diálogo, entre outras. Os 
interessados podem realizar a inscrição, de forma gratuita, pelo site: 
(http://programamyra.org/gestao/inscricao). 

E - Mercado Fotográfi co 
A Feira Fotografar movimenta o mercado fotográfi co brasileiro reunindo 
as principais empresas do ramo e seus agentes. Iniciativa do Grupo FHOX, 
apresenta lançamentos para lojas de fotografi a, laboratórios profi ssio-
nais, estúdios, encadernadoras, fotógrafos profi ssionais, empresas de 
formatura e outros empreendimentos relacionados, como do segmento 
de software. Acontece no Centro de Convenções Frei Caneca, de 3 a 5 
de abril. O credenciamento pode ser feito pelo site (www.feirafotogra-
far.com.br). Maior evento de fotografi a e imagem da América Latina, 
a feira promove um grande encontro de empreendedores do universo 
da imagem brasileiro. São mais de 25 mil fotógrafos, empreendedores, 
lojistas, estúdio e empresários que se reúnem para encontrar soluções, 
fazer network, testar equipamentos e aproveitar as condições especiais 
do evento.  

F - Profi ssionais do Coaching
Nos meses de abril (17, 18, 19 e 20) e maio (9, 10 e 11), São Paulo re-
cebe mais uma edição do Profi tere, programa de desenvolvimento para 
coaches profi ssionais. Este é um dos poucos cursos no mercado brasileiro 
credenciado como ACTP pela International Coach Federation (ICF). 
Entre os pontos que serão abordados estão: Ser Coach, venda ética e 
estabelecimento de metas. A edição será ministrada por Eliana Dutra, 
CEO da ProFitCoach e  Master Coach Certifi ed (MCC) pela ICF, e pela 
Coach Melina Kunifas. Mais informações e inscrições, os interessados 
devem entrar em contato pelo e-mail (coach@profi tcoach.com.br) ou 
pelos tels. (21) 96470-3695 ou (21) 96471-4945.

G - Premiação de Cartórios
O Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de São Mateus/SP 
recebeu, em Fortaleza, o Troféu Ouro na premiação nacional dos 
Cartórios Brasileiros, promovida pela Associação dos Notários e Re-

gistradores do Brasil (Anoreg/BR), em parceria com a Corregedoria 
Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
O Prêmio de Qualidade Total da Anoreg/BR (PQTA), instituído em 
2005, objetiva auditar e premiar os Cartórios do País, que atendam 
aos requisitos de excelência e qualidade na gestão organizacional 
de suas unidades e na prestação de serviços aos usuários, sendo 
avaliados por uma auditoria externa independente, sob a respon-
sabilidade do grupo português APCER Brasil. Outras informações: 
(www.anoregbr.org.br).

H - Indústria Têxtil 
Está aberto o credenciamento antecipado online para a Febratex – Feira 
Brasileira para a Indústria Têxtil 2018, evento de realização bienal, po-
sicionada como a maior feira de tecnologias para a indústria têxtil das 
Américas, que acontece entre os dias 21 e 24 de agosto, em Blumenau. 
Direcionado aos profi ssionais do setor e visitantes interessados em co-
nhecer as principais inovações tecnológicas nos segmentos de máquinas 
de corte e costura, estamparia, teares, matérias-primas, fi ação primária 
e secundária, máquinas e equipamentos para tinturaria e setor de la-
vanderia, equipamentos para enfesto e corte automático, impressoras 
para sublimação e estamparia digital, entre outros. O credenciamento 
já está aberto pelo link (http://febratex.fcem.com.br/inscricoes). Acesso 
às novidades de mais de 2,4 mil marcas nacionais e internacionais, que 
podem ser conferidas nos stands distribuídos entre os cinco pavilhões 
do Parque Vila Germânica.

I - Pequena Agroindústria
O Governo do Estado apresenta, nesta segunda-feira (19), às 13h, no 
Palácio dos Bandeirantes, uma nova legislação que simplifi ca o controle 
e a fi scalização da agroindústria de pequeno porte paulista, durante o 
“Ato pela Agricultura: Alimento, Renda e Futuro”.  encontro organizado 
pela Secretaria de Agricultura reune lideranças do setor agropecuário, 
empresas de máquinas e implementos e cooperativas e associações de 
produtores rurais. A nova legislação faz parte do Programa de Moderni-
zação e Desburocratização da Agricultura (Agrofácil SP), um projeto que 
estabelece medidas para simplifi car e fomentar o agronegócio paulista. 
Um encontro com o setor produtivo e oportunidade para anunciar novas 
iniciativas de apoio aos nossos produtores rurais. Inscrições gratuitas 
em (http://www.apta.sp.gov.br/ato-publico-agricultura).

J - Consultor de Vendas 
A TIM está com 13 vagas abertas para consultor de vendas em Guarulhos 
e São Paulo. Os profi ssionais atuarão em lojas próprias da operadora. A 
escolaridade mínima exigida para concorrer é ensino médio completo, 
conhecimento intermediário com o pacote Offi ce, interesse por tecnologia, 
além de experiência com vendas no varejo. A TIM oferece a possibilida-
de real de promoção no Programa de carreira e remuneração variável 
“Consultor 5 Estrelas”, lançado com o objetivo de reconhecer, valorizar 
e premiar os consultores de vendas, que atingem ou superam as metas 
previstas nos modelos de remuneração variável, além de terem o plano 
de formação, qualidade e capacitação concluído.  Para se candidatar, 
acesse: (www.vagas.com.br/tim).

A - Almoço Benefi cente
No domingo (25), a partir das 13h, será realizada a segunda edição do 

D - Leitores Voluntários
Já pensou em dedicar um pouco do seu tempo à Educação? Caso sim, 

Mesmo tímido, o crescimento deve ser visto como um sinal de 

melhor recuperação para 2018.

O número de trabalha-
dores na cadeia da saúde 
suplementar (que engloba os 
fornecedores de materiais, 
medicamentos e equipamen-
tos; prestadores de serviços de 
saúde; operadoras e segurado-
ras de planos de saúde) segue 
em crescimento, segundo o 
“Relatório de Emprego na Ca-
deia da Saúde Suplementar”, 
boletim mensal do Instituto 
de Estudos de Saúde Suple-
mentar (IESS). 

O levantamento aponta que 
o número de pessoas empre-
gadas formalmente no setor 
cresceu 2,2% no período de 12 
meses encerrado em janeiro 
último, enquanto o total de 
empregos formais do conjunto 
econômico nacional apresen-
tou leve retração de 0,01%.

O relatório aponta que o 
fl uxo de emprego no setor é 
o maior em oito meses. Em 
janeiro, a saúde suplementar 
admitiu 84.126 pessoas e de-
mitiu 73.490 no País, ou seja, 
um fl uxo positivo de 10.636 
contratações. 

Mercado reduz 
previsão de défi cit 
nas contas públicas

Instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Ministério da Fazenda 
reduziram a previsão do défi cit 
primário do Governo Central 
(Tesouro, Previdência e BC) 
este ano de R$ 149,186 bilhões 
para R$ 139,132 bilhões. A meta 
para este ano é R$ 159 bilhões. 
A projeção consta da pesquisa 
Prisma Fiscal, elaborada pela Se-
cretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, com base 
em informações de instituições 
fi nanceiras. O resultado foi di-
vulgado ontem (15), em Brasília. 

Para 2019, a estimativa de dé-
fi cit fi cou em R$ 111,892 bilhões, 
contra R$ 119 bilhões previstos 
no mês passado. A projeção de 
arrecadação das receitas federais 
este ano somou R$ 1,455 trilhão, 
um pouco acima da estimativa 
anterior: R$ 1,450 trilhão. Para 
2019, a estimativa é R$ 1,569 
trilhão, ante R$ 1,563 previsto 
no mês passado. A pesquisa apre-
senta também a projeção para a 
dívida bruta do governo geral, 
que, na avaliação das instituições 
fi nanceiras, deve fi car em 75% do 
PIB, ante a previsão anterior de 
75,5% para este ano. Para 2019, 
o cálculo foi ajustado de 77,20% 
para 76,95% do PIB (ABr).

O projeto já foi aprovado no Senado e, agora, está na Câmara dos Deputados onde se espera sua 

aprovação nas próximas semanas.

Com a alteração da lei, 
todos os cidadãos bra-
sileiros que possuem 

CPF passam a fazer parte do 
cadastro. Na avaliação do pre-
sidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior, a baixa adesão 
ao Cadastro Positivo nos últimos 
anos tem a ver com o excesso 
de burocracia para a inclusão de 
informações no sistema e será 
revertido com essa proposta do 
legislativo.

Para ele, o Cadastro Positivo 
é um direito do cidadão e será 
importante para democratizar o 
acesso ao crédito no país, pois 
permitirá que informações que 
atualmente não são considera-
das em uma avaliação de cré-
dito, passem a ser consultadas, 
possibilitando uma avaliação de 
risco mais justa na concessão 
de crédito e maior precisão por 
parte do empresário. “Consu-
midores e empresas que estão 
em dia com seus compromissos 
fi nanceiros poderão ter acesso 
a condições mais favoráveis de 
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Mudanças na lei do Cadastro Positivo 
vão benefi ciar consumidores

Em vigor desde 2013, o ‘Cadastro Positivo’ ainda é pouco conhecido entre os brasileiros, mas poderá ganhar 
mais espaço e benefi ciar os consumidores no acesso ao crédito, caso o projeto já aprovado no Senado 
também passe pela Câmara nas próximas semanas, avalia o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)

fi nanciamento, juros diferen-
ciados de acordo com o perfi l 
de cada consumidor e formas 
de pagamento facilitadas. Isso 
tudo sem afetar a proteção de 
dados sensíveis e o próprio si-
gilo bancário que permanecem 
preservados”, explica Pellizzaro 
Junior.

A expectativa do SPC Brasil 
é de que o Cadastro Positivo 
estimule a concorrência no 
mercado de instituições de 

crédito, com mais competidores 
e ampliando o escopo de infor-
mações acessadas na tomada 
de decisão em fi nanciamentos, 
empréstimos e compras a pra-
zo. “Um dos motivos das taxas 
de juros serem altas e de não 
haver fl exibilização dos prazos 
para pagamentos é a ausência 
de algumas informações sobre 
os hábitos de pagamento dos 
consumidores. Atualmente, 
o bom pagador é penalizado 

pelo consumidor inadimplen-
te, fazendo com que os juros 
sejam elevados para todos, 
independentemente do seu 
comportamento financeiro. 
Com o Cadastro Positivo, o 
consumidor será analisado 
pelo histórico de pagamentos, 
e não apenas pelas restrições 
pontuais existentes em seu 
nome, o que é um modelo mais 
justo”, afi rma Pellizzaro Junior 
(SPC Brasil).

Emprego na saúde suplementar em 
janeiro é o melhor em oito meses

Luiz Augusto Carneiro, supe-
rintendente executivo do IESS, 
comenta que, mesmo tímido, o 
crescimento deve ser visto como 
um sinal de melhor recuperação 
para 2018. “A saúde suplemen-
tar não deixou de criar postos 
formais de trabalho mesmo em 
um momento que a expansão 
da mão de obra no país segue 

baseada no mercado informal”, 
aponta o especialista. “Levan-
do em consideração que o total 
da economia apresentou um 
fl uxo de emprego positivo de 
77.822 em janeiro, o saldo de 
10.636 da saúde suplementar 
equivale a mais de 13% de 
todas as contratações no país”, 
analisa (AI/IESS).
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A insólita transfusão 
de sangue reversa 

provocada pelos juros

A gravidade do 

desequilíbrio relativo 

ao volume de dinheiro 

canalizado ao setor 

fi nanceiro vem de longa 

data

A divulgação do lucro con-
tábil não ajustado dos 
quatro maiores bancos 

brasileiros em 2017, fabulosos 
R$ 57,63 bilhões, num ano no 
qual a economia apresentou 
modestíssimo crescimento, 
repete a histórica distorção 
da exagerada transferência do 
capital dos setores produtivos 
para a área fi nanceira. É algo 
comparável a uma transfusão 
de sangue do paciente para 
uma pessoa saudável, difi cul-
tando muito a recuperação. 

Para que não pairem dúvidas 
sobre nossa posição, somos 
absolutamente favoráveis ao 
lucro. Ademais, um sistema 
fi nanceiro hígido é condição 
para a irrigação de crédito e 
para que as pessoas sintam-
-se seguras em lhe confi ar 
os recursos que poupam. O 
problema mostra-se ainda 
mais agudo ao constatarmos 
que, nos 12 meses encerrados 
em setembro de 2017, o lucro 
contábil dos quatro grandes 
bancos no período (R$ 54 
bilhões) fi cou praticamente 
empatado com o registrado por 
260 companhias abertas não 
fi nanceiras (R$ 55,3 bilhões). 

A rentabilidade média das 
instituições fi nanceiras fi cou 
em 13,9%, contra 4,5% das 
empresas não fi nanceiras. Não 
se trata aqui de uma crítica 
ideológica aos bancos, mas sim 
ao modelo perverso que vem 
limitando o desenvolvimento. 
Há uma série de causas para os 
juros elevados: concentração 
bancária excessiva; inseguran-
ça jurídica e difi culdade para 
recuperação de créditos em 
default; impostos exagerados; 
depósitos compulsórios em 
percentuais muito altos, limi-
tando a capacidade dos bancos 
de emprestarem recursos; 
política monetária conserva-
dora; governos gastadores e 
inefi cientes. 

Essas e outras considera-
ções, porém, não eliminam 
as consequências danosas 
da manutenção de juros ele-
vadíssimos no País por tanto 
tempo, uma das principais 
responsáveis pelo baixo cres-
cimento e a intermitência de 
recessões. O que está sendo 
feito há anos é a retroalimen-
tação de um círculo vicioso e 
pernicioso, com a produção de 
crescente défi cit orçamentário 
e aumento da dívida pública, 
cujo serviço é sustentado por 
títulos com juros muito altos, 
que, por sua vez, aumentam o 
rombo fi scal. 

O governo (e os contri-
buintes...), as empresas e as 
famílias sofrem muito com a 
falta do dinheiro direcionado 
ao pagamento de juros. São 
recursos que saem da econo-
mia produtiva e alimentam a 
ciranda fi nanceira. Os efeitos 
das altas taxas são perversos: 
só em 2017, o setor público pa-
gou R$ 400,8 bilhões em juros 
(União, R$ 341 bilhões; estados 
e municípios, R$ 59,9 bilhões) 
e as empresas e famílias, R$ 
789,9 bilhões, quase o dobro. 

Nada pode justifi car juros 
acima de 300% ao ano em 
linhas como a do cheque 
especial e rotativo do cartão 
de crédito, como ocorreu em 
2017. A prática de juros básicos 
elevados por tantos anos, além 
de impactar todas as outras 
taxas, limita e onera muito 
os investimentos produtivos, 
torna insuportável o custeio 
das empresas, desestimula o 
consumo, amplia a inadim-
plência e engessa a economia.

A decisão do Copom de re-
duzir paulatinamente a Selic, 
agora em 6,75%, menor taxa 
desde 1999, é positiva, assim 
como a agenda BC + voltada à 
revisão de questões estruturais 
do Banco Central e do Siste-
ma Financeiro. Ainda assim, 
temos um dos juros básicos 
mais elevados do mundo. 
Além disso, a redução da Se-
lic não chegou com a mesma 
intensidade às taxas e spreads 
do sistema fi nanceiro junto 
aos tomadores fi nais, princi-
palmente pessoas jurídicas. 
Caso isso continue ocorrendo, 
poderá fi car comprometida a 
expectativa de que o volume 
de crédito cresça entre 3% 
e 5% em 2018, o que seria a 
primeira variação positiva em 
dois anos.

Os números são inquestioná-
veis ao apontarem a premência 
de, paralelamente às reformas 
estruturais (previdenciária, 
tributária e política), se reduzi-
rem substancialmente os juros, 
sem voluntarismos e prestidi-
gitações, pois as altas taxas 
têm sido letais para a economia 
produtiva, os investimentos 
das empresas não fi nanceiras 
e o mercado de trabalho. Há 
diagnósticos suficientes e 
competência adquirida para 
que se estabeleça uma cruzada 
pela normalidade das taxas de 
juros e do crédito.

Nesse sentido, muito aju-
darão as novas tecnologias, 
as quais permitirão, provavel-
mente, maior competição no 
mercado fi nanceiro e novas 
formas e maneiras de fazer 
o crédito chegar ao tomador 
fi nal. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil

e de Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, impôs 
ontem (14) sanções contra a 
Rússia devido ao suposto envol-
vimento de Moscou nas eleições 
à Casa Branca de 2016 e aos 
“maliciosos” ataques cibernéti-
cos. Esta é a mais signifi cante 
retaliação do governo Trump 
à Rússia desde que fora eleito. 

Após um ano e quatro meses de 
imbróglio e investigações sobre a 
suposta interferência do governo 
de Vladimir Putin nas eleições 
presidenciais de 2016 - com 
denúncias até da participação da 
equipe de Trump em ações com a 
Rússia contra a candidata demo-
crata Hillary Clinton, o magnata 
decidiu anunciar as sanções.

A medida vem em um momen-
to em que os EUA se juntaram ao 
Reino Unido, à França e à Ale-
manha, hoje, contra a denúncia 
de Londres de que Moscou seria 
responsável por um ataque com 
susbstância química a um ex-
-espião russo em solo britânico. 
A Casa Branca defi niu o episódio 
como uma “clara violação” das 
leis internacionais, mas sem 
a adoção de medidas contra a 
Rússia pelo ataque ao ex-espião, 
especifi camente. 

As sanções anunciadas em 

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Estamos diante de um 
caso extremamente 
grave e que atenta 

contra a dignidade da pessoa 
humana e contra a democracia”, 
afi rmou Barbosa. Ele disse que 
aceitará ajuda das instituições 
que estiverem dispostas a 
colaborar, mas destacou que a 
Polícia Civil tem condições de 
solucionar o caso.

De acordo com Barbosa, as 
informações já levantadas na 
investigação estão sob sigilo, e 
nenhuma hipótese de investiga-
ção está descartada, inclusive a 
de se tratar de um caso de exe-
cução. O delegado responsável 
pelo caso será o novo titular 
da Delegacia de Homicídios da 
Capital, Giniton Lages. O antigo 
titular, Fábio Cardoso, foi pro-
movido a diretor da Divisão de 
Homicídios, cargo que Rivaldo 
Barbosa ocupava antes de ser 
alçado a chefe da corporação.

Uma assessora da vereadora 

Chefe de  Polícia  Civil  do  Rio,  Rivaldo  Barbosa, em entrevista. 

Ao seu lado, o deputado Marcelo Freixo, de quem

a vereadora foi assessora parlamentar.
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A presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, manifestou na 
tarde de ontem (15) pesar pela 
morte da vereadora Marielle 
Franco (PSOL), assassinada a 
tiros na noite de quarta-feira 
(14), no Rio de Janeiro. “Morre 
uma mulher. No caso de Mariel-
le, morre um pouco cada uma 
de nós. Fica viva sua luta por 
Justiça e igualdade. E o nosso 
compromisso de continuar com 
ela. Assim, ela continua co-
nosco. Para sempre Marielle!”, 
disse a ministra por meio da 
conta ofi cial do STF no Twitter.

Durante a sessão plenária de 
ontem, na qual é julgada a cons-
titucionalidade de cotas para 
fi nanciamento à candidatura de 
mulheres nas eleições, outros 
ministros também prestaram 
homenagens a Marielle. “A ve-
readora foi vítima da mais cruel e 
covarde forma de discriminação, 
que é a eliminação física. Não 
bastasse toda uma série de dis-
criminações, o ápice da violência 
com a eliminação física”, disse o 
ministro Alexandre de Moraes.

“Não há palavras para rea-
gir a altura do assassinato da 
vereadora Marielle Franco”, 

O Plenário da Câmara dos 
Deputados elegeu dois mem-
bros do Conselho da Repúbli-
ca nas vagas que cabe à Casa 
indicar, conforme previsto na 
Constituição. Foram indica-
dos o deputado José Carlos 
Aleluia (DEM-BA), com 168 
votos, e o ex-ministro da Jus-
tiça, Eugênio José Guilherme 
de Aragão, com 156 votos, 
indicado pelo PT. O suplente 
de Aleluia será o deputado 
Capitão Augusto (PR-SP), 
que recebeu 135 votos. Já o 
suplente de Eugênio Aragão 
será o ex-presidente da OAB, 
Marcello Lavenère Machado, 
que obteve 97 votos. Ele foi 
indicado pelo PCdoB. 

Cada um dos indicados e 
seu respectivo suplente foi 
escolhido dentro de dois 
grupos de candidatos (base 
governista e oposição). Ou 
seja, não houve concorrência 
entre candidatos de grupos 
diferentes. Também concor-
reram às vagas, pelos partidos 
da base governista, a cientista 
política indicada pelo PPS, 
Ilona Szabó de Carvalho; o 
deputado Carlos Sampaio 
(PSDB-SP); o deputado Mar-
celo Squassoni (PRB-SP); 
e o coronel da PM, Marco 
Antônio Badaró Bianchini, 
indicado pelo Avante. No 

Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.

Plenário da Câmara elegeu um representante da base 

governista e outro indicado pelos partidos de oposição.

Espaço 
mínimo 
entre tela e 
poltronas em 
cinemas

Projeto em análise na Câ-
mara obriga salas de cinema 
de todo o País a respeitarem a 
distância mínima estabelecida 
pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) 
para o espaço entre a primeira 
fi leira de poltronas e a tela 
de exibição. Proposto pelo 
deputado Rômulo Gouveia 
(PSD-PB), o projeto estabe-
lece que os estabelecimentos 
que exibem produções cine-
matográfi cas devem obedecer 
às normas da ABNT sobre 
aspectos físicos de salas de 
projeção cinematográfi ca. 

“O objetivo é transformar as 
regras da ABNT em exigência 
legal, a fi m de resguardar o di-
reito do consumidor de poder 
desfrutar confortavelmente dos 
serviços ofertados pelo forne-
cedor”, justifi cou. O projeto 
será discutido e votado, em ca-
ráter conclusivo, nas comissões 
de Defesa do Consumidor; de 
Desenvolvimento Econômico;  
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A
rq

ui
vo

/S
TF

Lu
is

 M
ac

ed
o/

A
g.

C
âm

ar
a

Vereadora 
assassinada 
é mártir da 
‘guerra civil’ 
no país

O senador Cristovam Buar-
que (PPS-DF) acredita que 
a vereadora Marielle Franco 
(Psol), assassinada a tiros no 
Rio de Janeiro, já se tornou 
uma mártir nesse cenário de 
guerra civil que toma conta do 
Rio de Janeiro. Ontem (15), 
o parlamentar afi rmou que o 
crime não pode fi car impune 
e, se isso ocorrer, terá sido 
o fracasso da intervenção 
militar que vigora na capital 
fl uminense.

Na sua opinião, foram cinco 
tiros que mataram a verea-
dora e feriram a democracia 
brasileira. Ainda conforme 
o representante do Distrito 
Federal, o Rio está há algumas 
décadas numa guerra civil de 
caráter social, mas a escalada 
da violência caminhou agora 
em direção a uma guerra de 
contornos políticos. “A home-
nagem que nós fazemos hoje 
aqui no Senado é também à 
democracia. A luta pela apura-
ção e punição dos criminosos 
não é só pelas famílias das 
vítimas, mas pelo Brasil. Todos 
nós hoje somos Psol. Ela foi 
mártir. Hoje tem uma mártir 
da guerra civil brasileira”, 
afi rmou (Ag. Senado).

Assassinato de vereadora 
atenta contra democracia, 
diz chefe da Polícia Civil

O chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Rivaldo Barbosa, afi rmou ontem (15) que a polícia 
vai adotar todas as medidas “possíveis e impossíveis” para dar uma resposta ao assassinato da 
vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Gomes

matou a Marielle tentou matar 
a possibilidade de uma mulher 
negra, que nasceu na Favela 
da Maré, que era feminista, 
estar na política. É um crime 
contra a democracia”, declarou 
o deputado. 

Freixo disse que tinha conta-
to constante com Marielle e sua 
família e que não há nenhuma 
informação de que a vereado-
ra tenha recebido ameaças. 
Marielle era moradora do Com-
plexo da Maré e defensora dos 
direitos humanos, autora de 
frequentes denúncias de viola-
ções cometidas contra negros, 
moradores de favela, mulheres 
e pessoas LGBT. 

Marcelo Freixo destacou a 
atuação da vereadora, que de-
nunciava crimes cometidos por 
policiais, o que não impedia que 
ela tivesse bom diálogo com a 
polícia e inclusive fosse amiga 
pessoal do atual chefe da Polícia 
Civil, Rivaldo Barbosa (ABr).

Marielle Franco também estava 
no carro no momento do crime 
e sobreviveu aos disparos. Ela 
foi ouvida como testemunha e 
recebeu proteção do estado. 
O chefe de Polícia Civil encon-
trou-se com o deputado esta-

dual Marcelo Freixo (PSOL), 
que é presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da As-
sembleia. Marielle foi assessora 
parlamentar de Freixo antes de 
ser eleita vereadora em 2016, 
com 46,5 mil votos. “Quem 

Câmara escolheu dois nomes para 
vagas no Conselho da República

grupo da oposição, também 
concorreu à vaga a cientista 
social Mônica Santos Francis-
co, indicada pelo Psol.

O Conselho da República é 
um órgão superior de consulta 
do presidente da República 
criado pela Constituição de 
1988. Desse conselho, partici-
pam o vice-presidente da Repú-
blica, o presidente da Câmara, 
o presidente do Senado, os 
líderes da Maioria e da Minoria 
na Câmara e no Senado, o mi-
nistro da Justiça e seis cidadãos 
brasileiros natos, com mais 
de 35 anos de idade. Dos seis 
cidadãos indicados, dois serão 
nomeados pelo presidente da 

República, dois eleitos pelo 
Senado e dois eleitos pela 
Câmara. Todos esses seis in-
dicados terão mandato de três 
anos, vedada a recondução.

Ao Conselho da República 
compete se pronunciar sobre 
intervenção federal, estado 
de defesa e estado de sítio; 
e questões relevantes para 
a estabilidade das institui-
ções democráticas. Quando 
constar da pauta questão 
relacionada com um outro 
ministério, o presidente da 
República poderá convocar o 
titular da pasta para participar 
da reunião do conselho (Ag.
Câmara).

Trump impõe sanções à Rússia por 
interferência em eleições

seguida, e justifi cadas pela in-
terferência nas eleições, afetam 
varias pessoas e organizações 
identifi cadas pelo agente es-
pecial norte-americano Robert 
S.Mueller como responsáveis 
por difundir notícias falsas (as 
chamadas “fake news”) durante 
as campanhas eleitorais sobre 
Hillary, afetando o processo 
democrático e, consequente-
mente, favorecendo Trump. As 
sanções também respondem a 
ataques cibernéticos russos.

“O governo está confrontando 
e contendo malignas ciberati-
vidades da Rússia, incluindo a 

tentativa de interferência nas 
eleições nos Estados Unidos, 
cibeataques e invasões contra 
sistemas de infraestrutura”, 
disse o secretário do Tesouro, 
Steven Mnuchin. Ao todo, cinco 
organizações e 19 pessoas serão 
alvos das sanções, impedidas de 
viajarem aos EUA ou de fazerem 
negócios com empresas do país. 
Entre os afetados, está a Internet 
Research Agency, entidade russa 
que produziu conteúdos sobre as 
eleições norte-americanas em 
2016, e seu principal fi nanciador, 
Yevgeny Viktorovich Prigozhin 
(ANSA). 

“Ela continua conosco”, diz 
Cármen Lúcia sobre Marielle

disse o ministro Luís Roberto 
Barroso. “Aliás, tem faltado 
palavras para descrever o que 
está acontecendo no Rio de 
Janeiro neste exato momento, 
uma combinação medonha de 
desigualdade, corrupção e me-
diocridade. Um círculo vicioso 
difícil de se romper e que tem 
conduzido à extrema violência 
que nós estamos enfrentando”, 
acrescentou. “A única homena-
gem que a gente pode prestar 
a quem luta por justiça e por 
igualdade é continuar a luta por 
justiça e por igualdade”, afi rmou 
Barroso. Os ministros Rosa We-
ber e Luiz Fux também fi zeram 
breves homenagens (ABr).
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União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 25.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da União Indus-
trial e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assem-
bleia geral ordinária, no dia 25 de abril de 2018, às 09:00hs, 
na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 126, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas 
do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos hono-
rários 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), 15 de março de 2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

    Ajustes de
 Nota Capital Ações em avaliação Reserva Lucros Prejuízos
 explicativa social tesouraria patrimonial legal retidos acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  45.000 (19) 2.462 3.415 29.704 - 80.562
Prejuízo do exercício  - - - - - (4.893) (4.893)
Dividendos propostos 15.f - - - - (1.300) - (1.300)
Absorção de prejuízo do exercício  - - - - (4.893) 4.893 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  45.000 (19) 2.462 3.415 23.511 - 74.369
Prejuízo do exercício  - - - - - (3.082) (3.082)
Juros sobre capital próprio e dividendos nâo Reclamados  - - - - 94 - 94
Ações em Tesouraria  - (8) - - - - (8)
Absorção de prejuízo do exercício  - - - - (3.082) 3.082 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  45.000 (27) 2.462 3.415 20.523 (0) 71.372

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
C.N.P.J. 60.837.689/0001-35

Relatório da Diretoria
 Senhores acionistas, em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à vossa apreciação as demonstrações financeiras condensadas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 16 de março de 2018

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstrações do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado Abrangente - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

 Nota
 explicativa 2017 2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e
  da contribuição social  (4.378) (6.907)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
  líquido gerado pelas atividades operacionais:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 8 (315) (374)
Provisão para perda de estoques  (335) 200
Atualização de depósitos judiciais 14 (42) (43)
Depreciação e amortização  7.549 7.342
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado  22 322
Provisão para demandas judiciais 14 52 74
Juros sobre aplicação fi nanceira  (245) (196)
Juros e variação cambial sobre empréstimos  116 (6)
(Aumento) redução de ativos:
Contas a receber 8 220 1.854
Estoques 9 2.119 4.037
Tributos a recuperar  (43) 439
Depósitos judiciais 14 - 938
Outros ativos  309 (25)
Aumento (redução) de passivos:
Fornecedores  651 (103)
Salários e encargos sociais  (166) 67
Tributos a pagar  244 176
Outros passivos  469 912
Caixa gerado pelas atividades operacionais  6.227 8.707
Juros pagos  (140) (232)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  6.087 8.475
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições de bens do ativo imobilizado 11 (2.725) (1.492)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (2.725) (1.492)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Distribuição de dividendos 15.f (1.300) -
Captações de empréstimos e fi nanciamentos  130 1.531
Amortização de empréstimos e fi nanciamentos  (1.781) (4.697)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento  (2.951) (3.166)
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa  411 3.817
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  5.812 1.995
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício  6.223 5.812
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa  411 3.817

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Ativo Nota
Circulante explicativa 2017 2016
Caixa e equivalentes de caixa 6 6.223 5.812
Aplicações fi nanceiras 7 2.671 2.426
Contas a receber 8 2.809 2.714
Estoques 9 12.364 14.148
Tributos a recuperar  213 201
Outros ativos  455 764
Total do ativo circulante  24.733 26.065
Não Circulante
Depósitos judiciais 14 907 865
Tributos a recuperar  280 266
Imobilizado 11 56.426 61.265
Intangível 11 108 117
Total do ativo não circulante  57.722 62.513

Total do Ativo  82.455 88.578

Passivo e Patrimônio Líquido Nota
Circulante explicativa 2017 2016
Fornecedores  3.063 2.412
Empréstimos e fi nanciamentos 13 142 1.670
Salários e encargos sociais  1.480 1.646
Tributos a pagar  886 642
Partes relacionadas 10 174 1.563
Outros passivos  1.275 2.108
Total do passivo circulante  7.019 10.041
Não Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 13 76 99
Provisão para riscos 14 778 726
Imposto de renda e contribuição social diferidos 12 3.211 3.343
Total do passivo não circulante  4.065 4.168
Patrimônio Líquido
Capital social 15.a 45.000 45.000
Ajustes de avaliação patrimonial 15.d 2.462 2.462
Reserva de lucros 15.c 23.909 26.907
Total do patrimônio líquido  71.371 74.369
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  82.455 88.578

 Nota
 explicativa 2017 2016
Receita Líquida de Vendas 16 63.126 67.456
Custo dos produtos vendidos 17 (55.869) (59.464)
Lucro Bruto  7.257 7.992
Despesas Operacionais
Despesas com vendas 17 (2.168) (2.424)
Despesas gerais e administrativas 17 (6.670) (7.139)
Outras despesas operacionais, líquidas 18 (2.080) (5.574)
Prejuízo Operacional Antes do
  Resultado Financeiro  (3.660) (7.145)
Resultado Financeiro
Despesas fi nanceiras 19 (1.606) (1.563)
Receitas fi nanceiras 19 887 1.801
  (718) 238
Prejuízo Antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social  (4.378) (6.907)
Imposto de Renda e Contribuição Social
Diferidos 12 1.296 2.014
Prejuízo do Exercício  (3.082) (4.893)
Prejuízo Por Ação - Básico e Diluído
(Por Lote de Mil Ações) - R$ 15.E (0,0032) (0,0051)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2017 2016
Prejuízo do Exercício (3.082) (4.893)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado Abrangente Total do Exercício (3.082) (4.893)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Informações Sobre a Companhia: A União Brasileira de Vidros S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado com sede na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N - km 30, 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A Companhia tem como atividade preponderante a 
industrialização, a comercialização, a representação, a importação e a exportação de vidros e 
cristais. Os produtos da Companhia são destinados para os mercados de construção civil e 
decoração e atendem a diferentes tipos de aplicação, tais como esquadrias, boxes de banheiros, 
portas, divisórias, móveis e molduras. A Companhia monitora a evolução desses mercados e 
acredita que há tendência de melhoria no volume de negócios para o próximo exercício. 2. Base 
de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC. b) Base de elaboração: As demonstrações fi nanceiras foram 
elaboradas com base no custo histórico, conforme descrito nas políticas contábeis a seguir. O 
custo histórico geralmente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 
c) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações fi nanceiras: Os itens incluídos nas 
demonstrações fi nanceiras são mensurados em reais, moeda funcional e de apresentação das 
demonstrações fi nanceiras, que representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
Companhia opera. 3. Principais Políticas Contábeis: a) Princípios gerais e critérios de 
reconhecimento de receita: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios 
econômicos serão gerados para a Companhia e quando puder ser mensurada de forma confi ável. 
A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, 
abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A receita pela venda de mercadorias é 
reconhecida quando os riscos e benefícios signifi cativos de propriedade das mercadorias são 
transferidos ao comprador. Portanto, o reconhecimento ocorre quando o produto é entregue ao 
comprador. b) Conversão de moeda estrangeira: Os ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data de 
encerramento das demonstrações fi nanceiras. Itens não monetários mensurados com base no 
custo histórico em moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas 
datas das transações iniciais. Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda 
estrangeira são convertidos utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em que o valor justo 
foi determinado. Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado. c) 
Classifi cação de ativos e passivos como circulantes e não circulantes: Os ativos com previsão de 
realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de 12 meses a partir da data de 
encerramento das demonstrações fi nanceiras são classifi cados como ativos circulantes. Os 
passivos com expectativa de liquidação no prazo de 12 meses a partir da data de encerramento das 
demonstrações fi nanceiras são classifi cados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos, 
inclusive impostos diferidos, são classifi cados como não circulantes. d) Caixa e equivalentes de 
caixa: Mantidos com a fi nalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para 
investimento ou outros fi ns. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação 
fi nanceira de conversibilidade imediata em um montante conhecido como caixa e estando sujeita 
a um insignifi cante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento normalmente se 
qualifi ca como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, como, por exemplo, 
três meses ou menos, a contar da data da contratação. e) Contas a receber: Registradas pelo 
montante original da venda, deduzida a provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão 
para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a 
Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais 
das contas a receber. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor estimado de 
realização. f) Estoques: Apresentados pelo menor valor entre o custo médio e o valor líquido 
realizável. O custo é determinado utilizando o método de custo médio. O custo dos produtos 
acabados e dos produtos em elaboração compreende matérias-primas, mão de obra direta, outros 
custos diretos e despesas gerais de produção relacionadas (com base na capacidade operacional 
normal). Quando aplicável, a provisão para perdas nos estoques é estabelecida quando existe uma 
evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de recuperar os custos incorridos nos 
produtos acabados. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor realizável. g) 
Imobilizado: Terrenos, edifi cações e benfeitorias, instalações e máquinas e equipamentos são os 
principais itens do imobilizado e são apresentados pelo valor justo como custo atribuído ou pelo 
custo de aquisição, combinado com a depreciação dos bens imobilizados pelo método linear, às 
taxas anuais mencionadas na nota explicativa n° 11. O ativo imobilizado da Companhia é 
segregado em classes bem defi nidas e relacionadas às suas atividades operacionais. A Companhia 
possui controles efi cazes sobre os bens do ativo imobilizado que possibilitam a identifi cação de 
perdas e mudanças de estimativa de vida útil dos bens. Um item de imobilizado é baixado quando 
vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. 
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o 
valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado no 
exercício em que o ativo for baixado. Quando os ativos reavaliados são vendidos, os valores 
incluídos na reserva de reavaliação são transferidos para lucros acumulados. A vida útil dos ativos 
e os métodos de depreciação são avaliados no encerramento de cada exercício e ajustados de 
forma prospectiva, quando for o caso. h) Intangível: Os ativos intangíveis são compostos 
principalmente por softwares e licenças de uso, os quais são apresentados ao custo, menos a 
amortização acumulada ao longo da vida útil-econômica, e avaliados em relação à perda por 
redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. 
A amortização de ativos intangíveis com vida útil defi nida é reconhecida na demonstração do 
resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível. i) Depósitos 
judiciais: Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados 
passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou 
por estratégia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, 
sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. j) Redução ao valor recuperável de ativos: 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido do imobilizado e outros ativos não 
circulantes, inclusive os ativos intangíveis, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para 
verifi car se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor 
contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e 
o valor em uso de um ativo. Para fi ns de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de 
ativos para o qual existem fl uxos de caixa identifi cáveis separadamente. Em 31 de dezembro de 
2017 e de 2016, a Administração não identifi cou perdas a serem provisionadas. k) Empréstimos e 
fi nanciamentos: Os empréstimos e fi nanciamentos tomados são reconhecidos inicialmente no 
recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, são apresentados pelo 
custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro 
rata temporis”). l) Provisões: Geral: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma 
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável 
que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confi ável 
do valor da obrigação pode ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na 
demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. Provisão para riscos: A Companhia é 
parte de diversos processos judiciais e administrativos. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos assessores legais da Companhia. As provisões são revisadas e ajustadas para levar 
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções fi scais ou exposições adicionais identifi cadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. m) Participação nos lucros e resultados: A Companhia possui programa de 
participação nos lucros e resultados que contempla todos os seus colaboradores em que são 
estabelecidas metas de redução de desperdício, redução de sucata, aumento da produtividade e 
redução de acidentes. Esses custos são reconhecidos como salários e encargos e são 
provisionados na data de encerramento das demonstrações fi nanceiras. n) Ação em tesouraria: 
Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações em tesouraria) são reconhecidos 
ao custo e deduzidos do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido na 
demonstração do resultado na compra, na venda, na emissão ou no cancelamento dos 
instrumentos patrimoniais próprios da Companhia. Qualquer diferença entre o valor contábil e a 
contraprestação é reconhecida em outras reservas de capital. o) Distribuição de dividendos: A 
distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida na data de 
encerramento das demonstrações fi nanceiras com base nos dividendos mínimos obrigatórios 
defi nidos por seus atos societários. Os eventuais valores que excederem esse mínimo são 
registrados somente na data em que esses dividendos adicionais são aprovados pelos acionistas 
da Companhia. p) Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de 
longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. 
O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente 
registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas em 
conjunto. Para fi ns de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado 
levando em consideração os fl uxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos 
casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor 
estimativa da Administração, a Companhia concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e 
passivos monetários circulantes é irrelevante em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas 
em conjunto, e, dessa forma, não registrou nenhum ajuste em 2017 e 2016. q) Impostos: Imposto 
de renda e contribuição social - correntes: A tributação sobre o lucro compreende o imposto de 
renda e a contribuição social que são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro 
ajustado), às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente, sendo 15%, acrescido de 10% 
sobre o que exceder a R$240 anuais, para o imposto de renda e 9% para a contribuição social. 
Portanto, as adições ao lucro contábil de despesa, temporariamente não dedutível, ou exclusões 
de receita, temporariamente não tributável, consideradas para apuração do lucro tributável 
corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. Impostos diferidos: O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias na data de encerramento das demonstrações fi nanceiras entre os saldos de ativos e 
passivos reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras e as bases fi scais correspondentes usadas 
na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fi scais e base negativa, quando 
aplicável. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada na data de encerramento 
das demonstrações fi nanceiras e, 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 ser recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são 
apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual para compensar o ativo fi scal contra 
o passivo fi scal, e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à 
mesma autoridade tributária. Impostos sobre as vendas: As receitas de vendas estão sujeitas à 
tributação pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS às alíquotas vigentes 
em cada Estado e à tributação pelo Programa de Integração Social - PIS e pela Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS na modalidade não cumulativa às alíquotas de 
1,65% e 7,60%, respectivamente. r) Instrumentos fi nanceiros: Classifi cação: Os ativos e passivos 
fi nanceiros mantidos pela Companhia são classifi cados nas seguintes categorias, nos casos 
aplicáveis: (i) ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado; (ii) ativos 

Aos Acionistas e Administradores da União Brasileira de Vidros S.A. Opinião:  Examinamos as demonstrações fi nanceiras da 
União Brasileira de Vidros S.A. (“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 fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira da União Brasileira de Vidros S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para 
o exercício fi ndo 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 fi nanceiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais 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 sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações fi nanceiras: A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, 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 fi nanceiras, 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 fi nanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, 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 infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 
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 sufi ciente 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, falsifi cação, 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 efi cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa 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 fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 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 signifi cativas de auditoria, inclusive as 
eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. São Paulo, 2 de março de 2018
 André Rafael de Oliveira Deloitte Brasil
 Contador - CRC n° 1 SP 220308/O-1 Auditores Independentes Ltda

fi nanceiros mantidos até o vencimento; (iii) ativos fi nanceiros disponíveis para venda; e (iv) 
empréstimos e recebíveis. A classifi cação depende da fi nalidade para a qual os ativos e passivos 
fi nanceiros foram adquiridos ou contratados. Ativos fi nanceiros: (i) Ativos fi nanceiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado: São ativos fi nanceiros mantidos para negociação, quando 
são adquiridos para esse fi m, principalmente no curto prazo. Os ativos dessa categoria são 
classifi cados no ativo circulante. Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, a Companhia não 
possuía instrumentos fi nanceiros registrados nas demonstrações fi nanceiras classifi cados nessa 
categoria. (ii) Ativos fi nanceiros mantidos até o vencimento: Quando aplicável, compreendem 
investimentos em determinados ativos fi nanceiros classifi cados no momento inicial da 
contratação, para serem levados até a data de vencimento, os quais são mensurados ao custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos de acordo com os prazos e as condições 
contratuais, deduzido de provisão para perda do valor recuperável (“impairment”). Em 31 de 
dezembro de 2017 e de 2016, compreendem as aplicações fi nanceiras (nota explicativa n° 7). (iii) 
Ativos fi nanceiros disponíveis para venda: Quando aplicável, são incluídos nessa categoria os 
ativos fi nanceiros não derivativos, como títulos e/ou ações cotadas ou não em mercados ativos, 
mas que possam ter seus valores justos estimados razoavelmente. Em 31 de dezembro de 2017 e 
de 2016, a Companhia não possuía instrumentos fi nanceiros registrados nas demonstrações 
fi nanceiras classifi cados nessa categoria. (iv) Empréstimos e recebíveis: São incluídos nessa 
classifi cação os ativos fi nanceiros não derivativos com recebimentos fi xos ou determináveis, que 
não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos 
aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de encerramento 
das demonstrações fi nanceiras, os quais são classifi cados como ativo não circulante. São 
mensurados pelo custo amortizado utilizando-se do método de juros efetivos, deduzido de 
provisão para perda do valor recuperável (“impairment”). A receita com juros é reconhecida pelo 
método de juros efetivos, exceto quanto aos recebíveis de curto prazo, quando o reconhecimento 
dos juros for imaterial. Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, compreendem caixa e equivalentes 
de caixa (nota explicativa n° 6) e contas a receber (nota explicativa n° 8). Passivos fi nanceiros: Em 
31 de dezembro de 2017 e de 2016, são representados por empréstimos e fi nanciamentos (nota 
explicativa n° 13), contas a pagar a fornecedores e a partes relacionadas (nota explicativa n° 10), 
os quais são apresentados pelo valor original, acrescido, quando aplicável, de juros e variações 
monetárias até a data de encerramento das demonstrações fi nanceiras. Os passivos fi nanceiros 
são inicialmente mensurados pelo valor justo, líquido dos custos da transação. Posteriormente, 
são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva, e a 
despesa fi nanceira é reconhecida com base na remuneração 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 todos os honorários e pontos pagos ou 
recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e outros 
prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, 
durante um período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial. 
Mensuração: As compras e vendas regulares de ativos fi nanceiros são reconhecidas na data da 
negociação, ou seja, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os 
ativos fi nanceiros ao valor justo por meio do resultado são inicialmente reconhecidos pelo valor 
justo, e os custos de transação são debitados à demonstração do resultado. Os empréstimos e 
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. Compensação de instrumentos fi nanceiros: 
Ativos e passivos fi nanceiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço 
patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há 
a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. Instrumentos fi nanceiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, a 
Companhia não possuía operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 4. 
Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Signifi cativas: Na aplicação das 
políticas contábeis da Companhia descritas na nota explicativa n° 3, a Administração faz 
julgamentos e elabora estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos, os quais 
não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão 
baseadas no melhor julgamento da Administração, na experiência histórica e em outros fatores 
considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. As estimativas e 
premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às 
estimativas contábeis são reconhecidos no exercício em que as estimativas são revisadas, se a 
revisão afetar apenas esse exercício, ou também em exercícios posteriores, se a revisão afetar tanto 
o exercício presente como exercícios futuros. As premissas e estimativas signifi cativas para as 
demonstrações fi nanceiras estão relacionadas às seguintes áreas: a) Reconhecimento da receita de 
vendas: Para fazer esse julgamento, a Administração levou em consideração o critério detalhado 
de reconhecimento da receita oriunda da venda de mercadorias e, em particular, se a Companhia 
havia transferido para os clientes os riscos e benefícios principais da propriedade das mercadorias. 
b) Redução dos valores de recuperação dos ativos: Na data de encerramento das demonstrações 
fi nanceiras, a Companhia revisa os saldos dos bens do ativo imobilizado avaliando a existência de 
indicativos de que esses ativos têm sofrido redução em seus valores de recuperação (valor em 
uso). Na existência de tais indicativos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor 
recuperável para cada ativo por meio do cálculo do fl uxo de caixa futuro individual descontado a 
valor presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, quando necessário. c) Provisão para créditos 
de liquidação duvidosa: Na avaliação da provisão, são utilizadas bases históricas de inadimplência, 
prazos de recebimento e volumes de perdas incorridas, ajustadas conforme o julgamento da 
Administração, quando as condições atuais da economia indicam que perdas reais são superiores 
ou inferiores àquelas sugeridas pela base histórica. As proporções de inadimplência e de perdas e 
os prazos estimados para recuperações futuras são regularmente analisados com os resultados 
reais a fi m de confi rmar a sua aderência. As perdas são reconhecidas no resultado, quando 
aplicável. d) Provisão para perdas nos estoques: Estimada com base no percentual de histórico de 
perdas na execução do inventário físico, além de considerar produtos com giro lento ou não 
vendáveis. e) Vida útil dos bens do imobilizado: A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens 
do imobilizado anualmente na data de encerramento das demonstrações fi nanceiras. Quando 
aplicável, os efeitos decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados 
prospectivamente. f) Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: As provisões 
constituídas para processos judiciais que representam perdas prováveis são estimadas com certo 
grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda é amparada pela opinião dos assessores 
jurídicos da Companhia. 5. Adoção de Novos Pronunciamentos, Alterações e 
Interpretação de Pronunciamentos Emitidos Pelo CPC e Normas Editadas não 
Vigentes: a) Novas normas e alterações e interpretações de normas: No exercício corrente, a 
Sociedade avaliou diversas emendas e novas interpretações às “International Financial Reporting 
Standards - IFRSs” e aos CPCs emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB” 
e pelo CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis 
iniciados em 1° de janeiro de 2017, sendo que nenhuma delas trouxe impacto às demonstrações 
fi nanceiras da Sociedade. Como parte do compromisso de o CPC adotar no Brasil todas as 
alterações introduzidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB” nas “International 
Financial Reporting Standards - IFRSs”, certas alterações em determinados pronunciamentos 
contábeis já foram divulgadas pelo IASB e editadas pelo CPC, e outras ainda não editadas pelo 
CPC. Os principais pronunciamentos contábeis que sofreram modifi cações estão descritos a 
seguir:
Pronunciamento ou interpretação Descrição
Alterações à IFRS 9/CPC 48 - 
Instrumentos Financeiros (em vigor
para períodos iniciados em, ou
após, 1° de janeiro de 2018)

IFRS 16 CPC 6 (R2) -
Arrendamento (em vigor para
períodos anuais iniciados em ou
após 1° de janeiro de 2019, sendo
permitida a adoção antecipada)

Alterações à IFRS 10 e IAS 28 -
Venda ou Contribuição de Ativos
entre um Investidor e sua Coligada
ou “Joint Venture” (em vigor para
períodos anuais iniciados em, ou
após, uma data a ser determinada)

IFRS15/CPC47 - Receitas de
Contratos com Clientes (em vigor
para períodos iniciados em, ou
após, 1° de janeiro de 2018)

A IFRS 9/CPC 48 é a primeira norma emitida como parte de
um processo mais amplo para substituir a IAS 39 -
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A
IFRS 9 mantém, mas simplifi ca, o modelo de mensuração
combinada e estabelece duas principais categorias de
mensuração para ativos fi nanceiros: custo amortizado e valor
justo. A base de classifi cação depende do modelo de negócio
da entidade e das características do fl uxo de caixa contratual
do ativo fi nanceiro. A orientação da IAS 39 sobre redução ao
valor recuperável de ativos fi nanceiros e contabilidade de
“hedge” continua aplicável

A IFRS 16 / CPC 6 (R2) introduz um modelo abrangente para
identifi cação de acordos de arrendamento e tratamentos
contábeis para arrendadores e arrendatários. A IFRS 16
substituirá as atuais orientações de arrendamento, incluindo a
IAS 17 - Arrendamento Mercantil e as correspondentes
interpretações a partir da sua data de vigência.

As alterações à IFRS 10 e IAS 28 abordam situações
envolvendo a venda ou contribuição de ativos entre um
investidor e sua coligada ou “joint venture”.

O principal objetivo é fornecer princípios claros para o
reconhecimento de receita e simplifi car o processo de
elaboração das demonstrações fi nanceiras.

Pronunciamento ou interpretação Descrição

11. Imobilizado:  Edifi cações e Equipamentos  Móveis e Equipamento de Total em Obras em Imobilizado
 Terrenos benfeitorias e instalações Veículos utensílios informática operação andamento total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 5.354 18.407 42.750 206 240 244 67.201 215 67.416
Aquisição - - 204 157 25 16 402 1.090 1.492
Alienação (baixa)/transferências - 29 (879) (119) (6) - (975) (837) (1.812)
Depreciação - (356) (5.312) (18) (38) (107) (5.831) - (5.831)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 5.354 18.080 36.763 226 221 153 60.797 468 61.265
Aquisição - - 53 - 20 219 292 2.433 2.725
Alienação (baixa)/transferências - 610 2.183 - (3) 3 2.793 (2.815) (22)
Depreciação - (514) (6.804) (77) (40) (107) (7.542) - (7.542)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.354 18.176 32.195 149 198 268 56.340 86 56.426
Custo total 5.354 27.338 123.289 381 969 1.039 158.370 86 158.456
Depreciação acumulada - (9.162) (91.094) (232) (771) (771) (102.030) - (102.030)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.354 18.176 32.195 149 198 268 56.340 86 56.426
Taxas anuais ponderadas de depreciação - % - 1,7 5,4 16,9 3,3 12,5
Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado, a Companhia avaliou a vida útil-econômica de seu ativo imobilizado e não identifi cou necessidade de mudança em relação 
a 2016. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de imobilizado em andamento refere-se à modernização de equipamentos e instalações. A Companhia possui o forno dado como garantia do empréstimo 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, empréstimo que foi pago em janeiro de 2017.

A Administração avaliou os possíveis impactos das alterações acima mencionadas não trarão 
impactos materiais as demonstrações fi nanceiras, exceto quanto as alterações introduzidas pelo 
IFRS 16/CPC 6 (R2), a qual está em fase de mensuração do potencial impacto pela Administração.
6. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2017 2016
Caixa e bancos 520 2.463
Aplicações fi nanceiras (*) 5.703 3.349
Total 6.223 5.812
(*) Referem-se às aplicações fi nanceiras com rendimento entre 98,25% e 99,5% da variação do 
Certifi cado de Depósito Interbancário - CDI. 7. Aplicações Financeiras: 2017 2016
Certifi cados de Depósitos Bancários - CDBs 2.671 2.426
Total 2.671 2.426
Referem-se a instrumentos fi nanceiros que serão mantidos até o vencimento, com datas 
de vencimentos superiores a 90 dias da data da contratação, com remuneração pós-fi xada 
equivalente, em média, a 98% da variação do CDI. 8. Contas a Receber: 2017 2016
No País 2.635 2.901
No exterior 276 230
 2.911 3.131
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (102) (417)
Total 2.809 2.714

Em 31 de dezembro de 2017, a análise do vencimento dos saldos de contas a receber é a 
seguinte: 2017 2016
A vencer 2.562 2.460
Títulos vencidos:
De 1 a 30 dias 247 230
De 31 a 60 dias - -
De 61 a 90 dias - 24
Há mais de 91 dias 102 417
Total 2.911 3.131
A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir:
Em 31 de dezembro de 2015  (791)
Adições  (190)
Baixas  564
Em 31 de dezembro de 2016  (417)
Baixas  315
Em 31 de dezembro de 2017  (102)
9. Estoques: 2017 2016
Produtos acabados 7.768 9.009
Matérias-primas 841 1.713
Produtos em elaboração 153 153
Materiais auxiliares e outros 3.732 3.332
Importações em andamento - 406
Provisão para perdas (130) (465)
Total 12.364 14.148

10. Partes Relacionadas: a) Transações e saldos: 2017 2016
Saldos passivos:
Circulante:
Dividendos propostos 153 1.520
Juros sobre o capital próprio 21 43
Total circulante 174 1.563
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração: O valor agregado da remuneração concedida 
aos administradores, conselheiros e membros do Comitê Executivo por serviços prestados nas 
respectivas áreas de competência, no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2017, foi de R$1.994 
(R$2.050 em 2016).

14. Provisão para Riscos: Na data de encerramento das demonstrações fi nanceiras, a Companhia apresentava os seguintes passivos e correspondentes depósitos judiciais, relacionados a 
demandas judiciais e administrativas:
 2015 Atualizações Adições Baixas Reclassifi cação 2016 Atualizações Adições Baixas Reclassifi cação 2017
Tributários:
Outros 444 21 - - (465) - - - - -
Trabalhistas e previdenciários (*) 673 53 - -  726 52 - - - 778
 1.117 74 - - (465) 726 52 - - - 778
Depósitos judiciais:
Trabalhistas e previdenciários (469) (10) (47) -  (526) (60) (156) 193 - (549)
Outros (1.291) (33) - 985  (339) (18) - - - (358)
 (1.760) (43) (47) 985  (865) (79) (156) 193 - (907)
Total (643) 31 (47) 985  (139) (27) (156) 193 - (129)
(*) Consistem, principalmente, em reclamações sobre reconhecimento de paradigmas de funções, diferença da multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e responsabilidade subsidiária, 
com os riscos de perda devidamente provisionados.
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12. Imposto de Renda e Contribuição Social: 2017 2016
Ativo:
Crédito tributário:
Prejuízos fi scais - 86
Base negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 5.168 3.747
Diferenças temporárias 503 830
 5.671 4.663
Passivo:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e CSLL diferidos sobre diferenças de vida útil do ativo 
imobilizado (7.614) (6.738)
IRPJ e CSLL diferidos ao custo atribuído (1.268) (1.268)
 (8.882) (8.006)
Passivo, líquido (3.211) (3.343)
A conciliação entre a despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela 
alíquota fi scal local nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 está descrita a 
seguir: 2017 2016
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (4.378) (6.907)
Alíquota nominal (25% de imposto de renda e 9% de CSLL) 34% 34%
IRPJ e CSLL, nominais 1.488 2.348
Diferenças permanentes, líquidas (192) (334)
Crédito de IRPJ e CSLL no exercício 1.296 2.014
Correntes - -
Diferidos 1.296 2.014
Total 1.296 2.014

13. Empréstimos e Financiamentos: Encargos Venci-
 fi nanceiros incidentes mentos 2017 2016
Arrendamento mercantil / CDC  Jan/19 218 172
Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC 5,25% a.a. Jan/18 - 1.222
Moeda nacional (BNDES para
  liquidar obrigações com fornecedores) (*) TJLP + 2,4% a.a. Jan/18 - 41
Moeda nacional (BNDES para
  liquidar obrigações com fornecedores) (*) TJLP + 2,8% a.a. Jan/18 - 230
Moeda nacional (BNDES para
  liquidar obrigações com fornecedores) (*) UMBNDES + 2,8% a.a. Jan/18   
   - 104
Total   218 1.769
Circulante   142 1.670
Não circulante   76 99
Total   218 1.769
(*) Garantias: hipoteca de imóvel e forno e aval da SV Holding Ltda. Em janeiro de 2009, a 
Companhia concretizou a captação de recursos para o fi nanciamento da modernização da planta 
industrial e instalação de um novo forno para fundição de vidro plano. Em 31 de dezembro de 
2017, esses fi nanciamentos são de R$ 0 (R$375 em 31 de dezembro de 2016), que já foram 
amortizados em 84 meses desde 15 de fevereiro de 2010, data de vencimento da primeira parcela, 
e em 31/01/2017 pago a última parcela. A Companhia não está mais sujeita a cláusulas restritivas 
(“covenants”) que não envolvem indicadores fi nanceiros existentes nos contratos de fi nanciamento 
com pleno atendimento destas em 31 de dezembro de 2017. A Companhia encontra-se adimplente 
com todas as cláusulas de “covenants”.
Vencimento 2017 2016
2017 - 1.670
2018 142 73
2019 76 26
Total 218 1.769

Processos com risco de perda possível: A Companhia também está discutindo ações de natureza 
trabalhista e tributária nos montantes de R$533 e R$2.338 respectivamente (R$5.344 em 31 de 
dezembro de 2016), envolvendo riscos de perda classifi cados como possíveis pelos assessores 
legais da Companhia, para os quais não há provisão constituída. Esses processos não estão sendo 
provisionados nem classifi cados como contingências possíveis em virtude dos seguintes fatores: 
(1) existir jurisprudência pacifi cada nos órgãos que têm o poder de deliberar de forma defi nitiva 
sobre a matéria; (2) os advogados patrocinadores das causas são de opinião que não existem 
falhas processuais nem outros problemas que poderiam impactar a decisão do processo concreto 
da Companhia; e (3) os desfechos desses processos não acarretarão redução futura no patrimônio 
da Companhia. 15. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social, subscrito e 
integralizado em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, no valor de R$45.000, é composto por 
960.815.109 ações ordinárias e está distribuído como demonstrado a seguir:
 Ações
 2017 2016
S.V. Holding Industrial S.A. 751.544.282 751.544.282
Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda. 192.568.808 192.568.808
Outros 16.702.019 16.702.019
Total 960.815.109 960.815.109
b) Reserva legal: Constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício 
ajustada na forma da lei e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fi m 
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo 
e aumentar o capital. c) Reserva de lucros: Está devidamente suportada pelo artigo 16 do estatuto 
social da Companhia. Referida reserva foi constituída no exercício de 2009 e, de acordo com 
o artigo 199 da Lei n° 6.404/76, seu saldo está limitado ao capital social, devendo o excesso 
ser aplicado no aumento do capital ou na distribuição de dividendos. d) Ajustes de avaliação 
patrimonial: Os ajustes de custo atribuído (“deemed cost”), líquidos do imposto de renda e da 
contribuição social diferidos, foram registrados em contrapartida da rubrica “Ajustes de avaliação 
patrimonial” em 1° de janeiro de 2009. e) Prejuízo por ação - básico e diluído:
 2017 2016
Pprejuízo do exercício (3.082) (4.893)
Quantidade média ponderada de ações 960.815.109 960.815.109
Prejuízo por ação - básico e diluído (em R$) (0,0032) (0,0051)
A Companhia não possui itens que pudessem ser enquadrados como dilutivos para o cálculo do 
prejuízo por ação. f) Dividendos: A Administração possui como política avaliar a possibilidade 
de propor o maior valor possível excedente aos dividendos mínimos obrigatórios e, para isso, 
considera as eventuais necessidades de investimento e continuidade da Companhia. O estatuto 
social da Companhia assegura um dividendo mínimo obrigatório anual correspondente a 25% 
do lucro líquido, ajustado pelas movimentações patrimoniais das reservas, conforme a legislação 
societária. Para o exercício de 2017foram destinados dividendos no montante de R$1.300 
referente a lucros acumulados. 16. Receita Líquida de Vendas: 2017 2016
Receita bruta de vendas:
Mercado interno 78.260 81.812
Mercado externo 2.802 4.481
Impostos e deduções de vendas (17.936) (18.837)
Receita líquida das vendas 63.126 67.456
17. Despesas por Natureza: 2017 2016
Matérias-primas (13.328) (14.369)
Demais insumos utilizados na produção (16.311) (18.613)
Despesas com pessoal (18.327) (18.708)
Despesas com serviços contratados (3.450) (3.925)
Depreciação e amortização (7.549) (7.342)
Outras (5.742) (6.070)
Total (64.707) (69.027)
Classifi cadas como:
Custo dos produtos vendidos (55.869) (59.464)
Despesas com vendas (2.168) (2.424)
Despesas gerais e administrativas (6.670) (7.139)
Total (64.707) (69.027)
18. Outras Despesas Operacionais, Líquidas: Representadas, substancialmente, por 
gastos com manutenção dos fornos no montante de R$1.730 (R$4.970 em 2016), que não 
aumentam a vida útil dos ativos. 19. Resultado Financeiro:  2017 2016
Juros e multas (122) (267)
Variação monetária e cambial passiva (156) (555)
Descontos concedidos (770) (620)
Outras despesas fi nanceiras (558) (121)
Despesas fi nanceiras (1.606) (1.563)
Receita de aplicações fi nanceiras 245 297

Variação monetária e cambial ativa 505 1.131
Outras receitas fi nanceiras 137 373
Receitas fi nanceiras 887 1.801
Resultado fi nanceiro líquido (719) 238
20. Instrumentos Financeiros: a) Identifi cação e valorização dos instrumentos fi nanceiros 
A Companhia opera com diversos instrumentos fi nanceiros, com destaque para aplicações 
fi nanceiras, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos. Os 
valores registrados no ativo e no passivo circulantes têm liquidez imediata ou vencimento, em 
sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses 
instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos 
valores justos, os quais foram basicamente determinados pela aplicação do método do fl uxo de 
caixa descontado. Contas a receber: O risco de crédito do cliente é administrado pela Companhia, 
estando sujeito aos procedimentos, aos controles e à política estabelecidos pela Companhia em 
relação a esse risco. Os limites de crédito são estabelecidos para todos os clientes com base 
em critérios internos de classifi cação. A qualidade do crédito do cliente é avaliada com base em 
um sistema interno de classifi cação de crédito extensivo. Os recebíveis de clientes em aberto 
são acompanhados com frequência para monitoramento e tomada de decisão. Instrumentos 
fi nanceiros e depósitos em dinheiro: O risco de crédito de saldos com bancos e instituições 
fi nanceiras é administrado pela Tesouraria da Companhia de acordo com a política estabelecida. 
Empréstimos: O valor contábil dos empréstimos aproxima-se do valor de mercado. b) Risco 
de crédito: É o risco de a contraparte de um negócio não cumprir com uma obrigação prevista 
em um instrumento fi nanceiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo fi nanceiro. A 
Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com 
relação a contas a receber) e de fi nanciamento, incluindo depósitos em bancos e instituições 
fi nanceiras, transações cambiais e outros instrumentos fi nanceiros. c) Risco de liquidez: Consiste 
na eventualidade de a Companhia não dispor de recursos sufi cientes para cumprir com seus 
compromissos em virtude das diferentes moedas e prazos de realização/liquidação de seus 
direitos e obrigações. O gerenciamento da liquidez e do fl uxo de caixa da Companhia é efetuado 
diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, para garantir que a geração operacional de 
caixa e a captação prévia de recursos, quando necessário, sejam sufi cientes para a manutenção 
do seu cronograma de compromissos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia. d) Risco 
com taxa de câmbio: O resultado da Companhia está suscetível a variações signifi cativas, em 
virtude dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os ativos e passivos atrelados ao 
dólar norte-americano (US$). A exposição da Companhia ao risco com taxa de câmbio refere-
se, principalmente, às atividades operacionais da Companhia (quando receitas ou despesas são 
denominadas em uma moeda diferente da moeda funcional da Companhia). A exposição cambial 
da Companhia é apresentada a seguir:  2017
Contas a receber  276
Exposição líquida ativa  276
Análise de sensibilidade: A tabela a seguir detalha o impacto decorrente do aumento ou da redução 
de 25% e 50% no real (R$) em relação ao dólar norte-americano (US$). Um número positivo 
indica um aumento no resultado e no patrimônio quando o real (R$) é valorizado em 25% e 50% 
em relação à moeda em questão. Para uma desvalorização de 25% e 50% do real (R$) em relação 
à moeda em questão, haveria um impacto igual e oposto no resultado e no patrimônio líquido e os 
saldos apresentados a seguir seriam negativos:
 Cenário 1 - 25% Cenário 2 - 50%
Ativo:
Contas a receber 69 138
Resultado 69 138
21. Seguros: A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo 
de delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas 
operações. As coberturas foram contratadas pelos montantes a seguir indicados, considerados 
sufi cientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. 
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro 
contratadas com terceiros:  Importância
Cobertura  segurada
Seguro patrimonial (inclusos lucros cessantes)  79.000
Responsabilidade civil  5.000
22. Autorização Para a Emissão das Demonstrações Financeiras: As presentes 
demonstrações fi nanceiras da Companhia foram aprovadas para emissão pela Administração em 
2 de março de 2018.

 Controladoria Diretoria

 Sandroelma Valéria da Silva Marcos Antonio da Silva
 Contadora - CRC SP 271875/O-4 Diretor Administrativo Financeiro

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

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0026766-94.2017.8. 26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Claudia Carvalho Xavier, RG 35479345-7, CPF
194.477.078-07, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
União Social Camiliana - CNPJ n° 58.250.689/0001-92. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de 9.844,84, devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2017.                     (15 e 16)

EDITAL DE INTIMAÇÃO, Processo nº 1013168- 30.2015.8.26.0001. O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).Raphael Garcia Pinto, na forma
da Lei, etc. Por meio desta decisão, que servirá como EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER
à CAMILA FERRABRAS ALHO, CPF Nº 384.846.858-10, que lhe foi proposta uma ação monitória, no
valor de R$ 10.207,94, ajuizada por UNIÃO SOCIAL CAMILIANA. Frustradas as tentativas de sua
localização, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta para
que, efetue o pagamento do valor principal acrescido de 5% (cinco por cento) de honorários
advocatícios calculados sobre o valor da causa, facultando-se ao oferecimento de embargos, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de constituição, de pleno direito, de título executivo judicial. Fica a parte
ré advertida de que, no caso de pagamento da quantia reivindicada na inicial, estará isenta do
pagamento das custas e despesas do processo. O prazo para defesa fluirá após o decurso do prazo do
presente edital. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2017.              (15 e 16)
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Especial

O Brasil é o principal produtor mundial de vacina contra a 
febre amarela. Em períodos de normalidade, o Instituto 
de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos, da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), pode disponibilizar até 48 
milhões de doses por ano. Em situações emergenciais, esse nú-
mero pode subir para 108 milhões. Uma nova fábrica, montada em 
parceria com um laboratório privado, também está produzindo o 
imunizante a um ritmo de 4 milhões de doses mensais.

Mesmo assim, os brasileiros temem o risco de ver retornar a 
transmissão do vírus da doença em ciclos urbanos provocados 
pela ação do mosquito Aedes aegypti. Desde 1942, os ciclos, a 
intervalos de seis a dez anos, são de natureza silvestre e pro-
vocados por movimentos do mosquito Haemagogus. De 1980 a 
2004, foram confi rmados 662 casos de febre amarela silvestre em 
seres humanos, com ocorrência de 339 mortes, representando 
uma taxa de letalidade de 51% no período de 24 anos. A taxa de 
letalidade do atual surto é de 30%, mas a média é de 68,1 casos 
a cada 30 dias num período de apenas 8 meses.

As possibilidades de explicação são variadas e envolvem com-
plexas interações ambientais, sociais, econômicas e políticas. 
Por isso, ninguém se arrisca a fazer afi rmações taxativas sobre 
a turbulência vivida pelo Brasil a partir do momento em que as 
chuvas de verão fi zeram o trabalho de converter os ocos das 
árvores em um ambiente para procriação do mosquito silvestre.

As respostas mais consistentes, partidas de estudiosos com 
larga credibilidade, traçam um panorama que reúne danos am-
bientais, ocupação desordenada do solo e equipes de vigilância 
em saúde desarticuladas ou desmobilizadas. Some-se a esses 
fatores uma população carente de informações científi cas seguras 
e, em certos aspectos, nada conscientes de seus deveres quanto 
ao controle de vacinas e outras formas de prevenção — entre 
elas, o uso de repelentes.

Sinais nítidos desse despreparo foram as perseguições a 
macacos, enganosamente acusados de transmitir a doença aos 
humanos, e a corrida aos postos de saúde por parte de pessoas 
que não tinham tanta urgência em receber a vacina — seja porque 
não se encontravam em áreas de risco, seja porque não iriam se 
deslocar para alguma delas. Na sequência da onda de pânico, 
muitos aparentemente passaram a minimizar o perigo e deixaram 
de procurar a vacinação onde havia disponibilidade do material.

Em setembro do ano passado, o ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, disse que o surto iniciado no verão anterior chegara ao 
fi m, cerca de dois meses depois do último caso, registrado no 
Espírito Santo. “Segundo a pasta, a prevalência da doença é 
nos meses de calor, entre dezembro e abril, e, com o fi m dessa 
sazonalidade, a expectativa é que o número de casos diminua”, 
noticiou a Agência Brasil.

Apesar disso, o Ministério da Saúde recomendou a continui-
dade das ações de prevenção e de ampliação da cobertura da 
imunização contra a febre amarela para prevenir novos casos 
da doença no próximo verão. “É preciso que as equipes façam a 
busca ativa, especialmente das pessoas que estão na zona rural, 
que são as mais suscetíveis a pegar febre amarela”, disse Ricardo 
Barros. E recomendou: “Se o município é grande, tem que fazer 
campanha de vacinação na mídia; se o município é menor, ir de 
casa em casa para poder alcançar a cobertura”.

Dilema
As advertências do ministro podem ter sucumbido ao dilema 

que afl ige as prefeituras desde que a prevenção e o controle de 
doenças foram transferidos a elas no início dos anos 2000: utilizar 
os recursos materiais e humanos para prover assistência médica 
ou garantir ações preventivas, de acordo com o que ponderou o 
médico epidemiologista e professor da Universidade de Brasília 
(UnB) Pedro Luiz Tauil.

— Não digo que houve um relaxamento, mas uma questão de 
prioridade — avaliou.

Surto de febre amarela desafi a 
vigilância de epidemias

Como se explica o fato de que um dos maiores e mais 
bem estruturados sistemas de vigilância epidemiológica 
do mundo passa por novo surto de febre amarela? 
Essa pergunta vem sendo feita nos últimos meses 
por estudiosos e cidadãos assustados com o retorno 
da doença. Afi nal, 545 casos e 164 mortes foram 
registrados no país entre 1º julho de 2017 e 20 de 
fevereiro deste ano. Permanecem em investigação 
422 de 1.773 casos suspeitos. No período equivalente 
anterior, foram confi rmados 557 casos e 178 mortes

Vacinação contra febre amarela em centro de saúde em Brasília: a falta
de controle das pessoas sobre a própria vacinação traz

difi culdades para a política de imunização.

Andre Borges/Agência Brasília

Ele lembrou que os muni-
cípios hoje são os executores 
da política de vigilância e 
imunização do Sistema Único 
de Saúde (SUS), antes a cargo 
do governo federal, que ti-
nha na Superintendência das 
Campanhas de Saúde Pública 
(Sucam) e posteriormente na 
Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa) poderosos agentes no 
combate a mosquitos e outros 
transmissores.

— A prioridade para a assistência é maior. Então os municípios 
não valorizam tanto as medidas preventivas — disse o professor.

Ele não mostrou preferência pelo modelo anterior, mas disse 
considerar que, no contexto da descentralização das ações epide-
miológicas, diminuiu a cobertura nacional de vacinas para a febre 

amarela, “particularmente para as populações mais vulneráveis, 
que estão na zona rural e que exigem equipes móveis”. Poucos 
municípios dispõem desse tipo de unidade para ir ao encontro de 
cidadãos afastados do meio urbano, levando-lhes conscientização 
e medidas práticas, entre as quais as vacinas.

A Sucam também surgiu na fala do secretário da Sociedade 
Brasileira de Infectologia (SBI), José David Urbaez Brito. Não que 
ele tenha pedido a volta de um órgão que adotava uma postura 
algo militar no combate a vetores de doenças e foi substituído por 
organizações com maior repartição de responsabilidades, visão 
multifatorial dos problemas de saúde e participação social. A 
Sucam foi extinta em 1990 contra a vontade dos seus “soldados”, 
também conhecidos como mata-mosquitos. Ainda hoje muitos 
deles sofrem os efeitos nocivos dos inseticidas que usavam.

A queixa do infectologista baseia-se no que ele chamou de 
“um desmonte acelerado” do sistema de vigilância em saúde. 
E a doença infecciosa é chave como indicador da qualidade da 
estrutura dos serviços de saúde.

— Há 20 anos, o Brasil tinha uma complexidade em termos de 
organização do sistema de vigilância epidemiológica. Estamos 
andando para trás como caranguejos. É um momento de desor-
ganização, de erros — afi rmou Brito.

Segundo ele, em 1998 alertava-se para a necessidade de ga-
rantir uma série de medidas para evitar epidemias como a atual. 
De qualquer forma, observa que o país tem um corpo técnico e 
científi co muito sério, bem preparado, e o Programa Nacional 
de Imunização (PNI), que recebe o interesse do mundo todo. 
Na opinião do infectologista, é preciso recuperar um “saber que 
ainda existe”, a despeito da extinção de órgãos.

— Vamos ganhar de volta o terreno perdido porque somos 
mestres nisso, mas há um custo em termo de vidas no curto 
prazo — disse o secretário.

Alertas
No Senado, não faltaram alertas em relação ao controle da fe-

bre amarela. Ainda no início do ano passado, Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) defendeu o empenho dos poderes públicos, das três 
esferas de governo, na realização de campanhas de vacinação 
e de combate ao mosquito transmissor da doença. O senador 
Eduardo Amorim (PSDB-SE), que é médico, também protestou 
contra a falta de iniciativas para combater a volta de uma doença 
conhecida no Brasil desde o século XVII.

Para a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), não são neces-
sárias novas leis para enfrentar o problema, mas planejamento 
e uso racional dos recursos disponíveis. Um levantamento no 
sistema Siga Brasil do Senado mostra que o total para as verbas 
da subfunção “Vigilância Epidemiológica” do Orçamento da 
União variou em torno de R$ 6 bilhões efetivamente pagos ao ano 
entre 2014 e 2017, com valores mais altos em 2016 e 2017. Em 
2018, ao fi nal de fevereiro, os recursos inscritos nessa categoria 
somavam R$ 777 milhões.

Algumas das verbas podem oferecer insumos para uma análise 
sobre a relação entre valores investidos e o quadro atual, mas 
mesmo técnicos da área de Orçamento advertem para a falta de 
precisão quando não se tem um detalhamento do dinheiro ação 
por ação.

Reestruturação
Para reestruturar o sistema epidemiológico, será necessária a 

capacitação de recursos humanos em todos os níveis e materiais. 
Sobre esse aspecto, a bióloga Marcia Chame, da Fundação Oswaldo 
Cruz, lembrou que “muitas pessoas das secretarias de Saúde saem 
com as mudanças de governo”. Com isso, muitas vezes o grupo 
novo perde a continuidade dos trabalhos. Numa emergência, 
precisa se reorganizar rapidamente, segundo a pesquisadora. E 
nem sempre é possível fazer isso com efi ciência.

O secretário da SBI faz outro alerta: há que melhorar os proces-
sos de fabricação de vacinas com vistas a uma ampla cobertura 
em um país continental. Não basta uma nova fábrica. É preciso 
pesquisar um novo imunizante, já que o atual é muito parecido 
com o desenvolvido em 1930, o que difi culta respostas rápidas 
na hora de se produzir grandes lotes em curto prazo. Enquanto 
isso, o fracionamento é uma alternativa emergencial importante. 
E a inclusão da vacina no Calendário Nacional de Vacinação para 
crianças de nove meses ou mais, inadiável.

— Em médio e longo prazo, cabe retomar as linhas de pes-
quisa de insetos e de novas formas virais, aumentar a vigilância 
e promover educação continuada, mas sem escândalos, sem 
espalhar o pânico — recomenda Brito (Ag. Senado/Especial 
Cidadania).
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A automatização, ou 

migração para o digital, 

já é uma realidade para 

empresas de todos os 

portes e segmentos

No entanto, sabemos que 
nem todas se adequa-
ram a isso ainda, embo-

ra não faltam motivos para que 
se migre. Basta ver que hoje, 
no Brasil, temos 139 milhões 
de usuários de internet, 122 
milhões de usuários ativos de 
redes sociais e 239 milhões de 
usuários de dispositivos mobi-
le. Qualquer negócio depende 
do mercado, e este já está na 
era digital.

Ficar de fora é condenar sua 
empresa à morte, de forma 
progressiva, e acelerada ex-
ponencialmente. Mas por onde 
começar? Muitas empresas 
nasceram e viveram por déca-
das, antes da revolução digital, 
e isso pode criar certas ilusões 
de que mudar não é necessário. 
Quando analisados os fatos, 
percebemos que os custos já 
não são tão altos. As vantagens 
são imensas. Podem existir até 
barreiras de conhecimento e 
qualifi cação, mas não existem 
desvantagens. Só que há, cer-
tamente, a relutância de alguns 
empresários, algo de caráter 
muito mais comportamental 
do que prático.

Respondendo à pergunta 
do título, o quando, pode ser 
respondido simplesmente 
com: agora! Já não vale prote-
lar a migração. É tudo muito 
rápido e muito mais simples se 
tirarmos o medo de mudança 
da nossa frente. Entretanto, 
podem faltar recursos. Pode 
haver fatores que atrasam o 
processo. O que mais determi-
na isso como imprescindível, a 
meu ver, é seus concorrentes já 
terem migrado e seu mercado 
não aceitar mais o analógico.

Se houver concorrentes 
grandes atuando no digital, 
o segmento deve estar de-
mandando a digitalização - e 
isso quer dizer que em breve 
você perderá clientela. É bom 
estar em grupos de discussão, 
acompanhar notícias, inclusive 
as de tecnologia. Isso permite 
que, como empresário, se te-
nha insights do que o mercado 
está pedindo.

A digitalização está dividida 
em dois grandes grupos, o 
interno, que inclui a parte de 
operações e gestão, e o ex-
terno, que inclui marketing e 
vendas, quem faz a ponte com o 
cliente. Se a venda da empresa 
não está boa, não vale a pena 
investir em operação. Porém, 
se as vendas estão estáveis, 
mas o volume de dados está 
tomando tempo e dinheiro, não 
vale se focar em automação dos 
fatores externos, por exemplo.

O interno cobre processos 
do dia a dia. Automatização 
de softwares de gestão, de 
contabilidade, de pagamentos, 
digitalização de documentos e 
até de processos cotidianos. 
Informatizar a empresa per-

mite maior controle sobre o 
que acontece nela, seja no as-
pecto fi nanceiro ou mesmo na 
operação. É algo que oferece 
agilidade para lidar com mais 
clientes e deixa a empresa 
pronta para se desenvolver 
e melhor aproveitar o que já 
possui. Melhor ainda, vai for-
necer dados para tomar boas 
decisões em gestão.

O externo cobre um site 
responsivo, campanhas de 
divulgação na internet, auto-
mação de marketing, CRM, 
e-commerce, dentre outras 
coisas que irão modernizar a 
parte de contato com o cliente. 
Seu maior objetivo é expandir 
o alcance da sua mensagem, 
ampliando potencial de vendas 
e permitindo maior entrada de 
caixa. É tão crucial e estra-
tégico quanto a digitalização 
interna.

Se antes era preciso con-
tratar empresas de softwares 
e desenvolver programas 
específi cos para cada neces-
sidade, demandando gran-
des investimentos, hoje já é 
possível encontrar sistemas 
padronizados, que atendem as 
demandas de uma boa parte 
das empresas, por preços que 
partem de R$ 20,00 / mês. Ou 
seja, falta de recurso não serve 
mais como desculpa para não 
digitalizar processos. 

Se dinheiro não é o proble-
ma, a difi culdade maior talvez 
esteja na barreira psicológica. 
Aquela velha máxima de que 
“sempre foi assim e deu cer-
to”, simplesmente não pode 
mais ser aceita. Por mais que 
os colaboradores, e até mes-
mo os empresários, tenham 
difi culdades para lidar com a 
tecnologia, é preciso que todos 
estejam abertos a aprender e 
incluir o uso desses sistemas 
no dia a dia. 

Cabe ressaltar que, se esses 
programas não forem adotados 
e alimentados corretamente 
por todos, certamente não 
serão efi cazes. Para vencer 
a resistência e difi culdades, 
além de cursos e treinamentos, 
pode-se lançar mão de abor-
dagens como o coaching, que 
tende a trabalhar questões de 
cunho comportamental. 

Independentemente de qual 
for a maior necessidade de 
digitalização da sua empre-
sa, os recursos que ela tem 
disponível ou o empenho da 
equipe em adotá-los, já deu 
para perceber que trata-se 
de um caminho sem volta. O 
mundo já é digital e, fi car de 
fora signifi ca perder mercado 
e, talvez, nem sobreviver. Cabe 
ao responsável pela empresa, 
seja ele o dono ou presiden-
te, buscar alternativas para 
fazer essa transição de modo 
tranquilo e efi caz. Felizmente, 
opções não faltam. Basta foco 
e uma boa dose de empenho 
de todos para que os benefícios 
logo apareçam.

(*) É treinador de empresários, 
empresário e sócio fundador da 

ActionCOACH São Paulo.

Como e quando levar 
minha empresa para 
o universo digital?

Marcos Guglielmi (*)

News@TI
Brasileiros conquistam segundo lugar em 
campeonato mundial de Engenharia Aeronáutica

@O Brasil conquistou o segundo lugar no campeonato de Engenharia 
Aeronáutica SAE AeroDesign East 2018, realizado na Flórida, nos 

Estados Unidos, na última semana. Foi a primeira vez que o país chegou 
tão longe no pódio do evento. O time responsável pela conquista é forma-
do por estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio) que integram a equipe AeroRio. A disputa foi entre alunos 
de engenharia de todo o mundo e se dividiu em três categorias: Micro, 
Regular e Avançado. Os brasileiros competiram na última categoria, que 
desafi a os participantes a acertarem cargas (humanitary package) no 
alvo a uma altura mínima de 30 metros. O evento tem como principal 
objetivo propiciar conhecimentos de Engenharia Aeronáutica, por meio 
de aplicações práticas e da competição entre equipes.

Startup especializada em cursos online tem 
90% de mulheres em sua base

@ As mulheres representam 51% dos empreendedores brasileiros, de 
acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2017. 

Os motivos que elas passam a empreender são muitos, seja por algum 
acontecimento na família, para trabalhar com o que sempre sonhou ou, 
até mesmo, como saída emergente para a crise ou desemprego. Nesta 
trajetória em busca de uma fonte de renda, muitas mulheres buscam se 
profi ssionalizar com auxílio da tecnologia e, uma das opções é a eduK, 
startup brasileira especializada em cursos online que auxiliam no de-
senvolvimento de habilidades profi ssionais (https://www.eduk.com.br/).

Oscar Salazar (*)

No Brasil, a inteligência artifi cial já começa a ganhar or-
çamento próprio dentro das organizações. A busca pela 
redução de custos e aumento de produtividade vêm 

alavancando o uso de soluções que envolvem robôs capazes de 
conversar com os clientes e de sistemas que analisam milhares 
de dados em poucos segundos. O volume de recursos destinado 
a esse segmento no país vai aumentar mais de cinco vezes em 
2018 em relação ao ano passado.

O mais importante no momento é entender como essa tecnolo-
gia inovadora está permitindo que as empresas aproveitem seus 
dados para melhorar a efi ciência e a produtividade no local de 
trabalho, ao mesmo tempo em que oferece resultados tangíveis 
do ponto de vista do negócio.

Inteligência Artifi cial na área de Recursos Humanos

Os recursos humanos não são tipicamente uma área que nos 
vêm à mente quando pensamos em onde podemos aplicar inteli-
gência artifi cial. Mas a tecnologia baseada em IA pode ajudar as 
organizações a classifi carem muito mais rapidamente milhares 
de candidatos a emprego, em uma fração do tempo que levaria 
um ser humano. Especialmente nos dias de hoje, quando ferra-
mentas de trabalho online permitem o disparo de aplicações de 
candidatos mais rapidamente do que nunca, as equipes de RH 
benefi ciam-se dessa assistência da IA para triar algumas dúzias 
certeiras de candidatos a partir de um conjunto de centenas ou 
mesmo milhares de pessoas. 

Claro que a inteligência artifi cial não pode tomar a decisão 
fi nal da contratação – algumas etapas do processo requerem 
instinto humano inato. Dito isto, a IA pode sim ampliar e otimizar 
o tempo disponível da equipe de recursos humanos, para que se 
concentrem em recrutar os profi ssionais mais adequados para uma 
entrevista, ao invés de perderem tempo selecionando e fi ltrando 
centenas de currículos de candidatos que defi nitivamente não 
se enquadram no perfi l da vaga.

Tecnologia do futuro? 
Inteligência Artifi cial gera 

vantagem competitiva hoje
A Inteligência Artifi cial (IA) foi, por muito tempo, vista como uma tecnologia inovadora e moderna, 
porém um investimento desnecessário do ponto de vista dos negócios. Hoje não mais. A IA emerge 
como um elemento chave para as estratégias de negócio em todas as indústrias. Em um recente 
relatório, a Forrester previu um aumento nos investimentos em IA de mais de 300% em 2017, em 
comparação com 2016

Inteligência Artifi cial e a vantagem competitiva

A vantagem competitiva é provavelmente o maior (e mais óbvio) 
benefício que a inteligência artifi cial traz para as empresas. Uma 
recente pesquisa da Infosys com 1.600 executivos de negócios e 
de TI revelou que IA é uma prioridade de longo prazo, com 76% 
dos entrevistados concordando que essa tecnologia é "funda-
mental para o sucesso da estratégia de sua organização". Veja a 
Ford Motors, por exemplo. No início de 2017 a empresa anunciou 
um plano para investir US$ 1 bilhão nos próximos cinco anos na 
Argo, uma startup de inteligência artifi cial focada em desenvolver 
tecnologia de veículos autônomos. A Bosch é outra companhia 
que coloca a IA na vanguarda dos negócios com sua "fábrica do 
pensamento", que habilita as máquinas alimentadas por IA a 
autodiagnosticar falhas técnicas, desencadear automaticamente 
o pedido de peças de reposição e antecipar as necessidades de 
manutenção. O ponto principal aqui é que, hoje, as empresas já 
estão enxergando valor no investimento em inteligência artifi cial. 
E aquelas que hesitarem a abraçar essa tendência correm o risco 
de nunca se recuperarem.

A inteligência artifi cial não é portanto a tecnologia do amanhã, 
pois já impacta na maneira como as empresas operam. A IA permite 
que as organizações tenham acesso a dados históricos em tempo 
real e tomem as melhores decisões em relação ao gerenciamento 
da força de trabalho, às estratégias de marketing, retenção de 
clientes, entre outras possibilidades, o que as torna mais aptas 
a atuarem nesse mundo cada vez mais complexo e competitivo.

 
(*) É vice Presidente de Vendas da ClickSoftware para América Latina, líder no 

fornecimento de soluções para a gestão automatizada e otimização da força de 
trabalho e serviços em campo.

Empreender no Brasil não é 
um processo tão simples como 
pode parecer para alguns. 
Não basta somente ter uma 
ideia inovadora. É preciso 
ter disposição de sobra para, 
inclusive, enfrentar toda a 
burocracia que existe no 
Brasil, principalmente quando 
falamos em tributação e leis 
fi scais. Não é sufi ciente que o 
empreendedor foque apenas 
no seu mercado, produto ou 
serviço. Além de conhecer 
demais do seu setor de atu-
ação, é preciso também ter 
um bom conhecimento sobre 
gestão de outros departamentos, inclusive, o administrativo e o 
fi nanceiro, já que seria desastroso descuidar do fl uxo de caixa.

O setor contábil de uma empresa, por exemplo, é um depar-
tamento que necessita de uma atenção rigorosa, caso contrário, 
em vez de se manter constantemente em dia com o fi sco, pode 
se tornar um amontoado de papéis, notas fi scais perdidas e pas-
tas desorganizadas, gerando uma grande grande bola de neve.

Assim como a tecnologia ajuda as pessoas a pegarem um 
táxi em um click ou a pedirem comida com o apertar de um 
botão, a contabilidade de uma empresa também se benefi cia da 
tecnologia quando o assunto é organização e dinamismo. Isso 
traz um departamento fi scal mais saudável, evitando dores de 
cabeça com os órgãos gestores desta questão.

O certifi cado e as plataformas digitais, por exemplo, são gran-
des avanços para isso, já que a automatização de processos como 
organização de notas fi scais proporciona economia de tempo 

e dinheiro para os escritórios 
especializados e os setores 
contábeis das empresas. Além 
disso, são recursos que ajudam 
a manter a segurança de dados 
e documentos sigilosos, uma 
das maiores preocupações de 
todos os envolvidos.

Pensando além, é preciso 
lembrar também do papel 
da automação de processos 
e da tecnologia blockchain 
(a mesma usada para fazer 
transações de moedas di-
gitais como o Bitcoin), que 

possibilitam uma gestão mais efi caz e menos burocrática das 
demandas contábeis, incluindo controle de comprovantes e 
prazos, movimentações fi nanceiras e atendimento ao cliente. 
Livre do excesso de funções puramente "operacionais", nesta 
hora, o empreendedor já consegue dedicar-se a questões mais 
estratégicas para seu negócio, por exemplo.

E este é um ponto importante. O contador não perdeu sua 
relevância. Pelo contrário, agora ele conta com novas ferramen-
tas para apoiar a execução do seu trabalho e contribuir com 
o sucesso de sua empresa. São transformações irreversíveis 
que devem ser incorporadas ao dia a dia de todo profi ssional, 
a fi m de que esteja em sintonia com as exigências do mercado. 
Nesse sentido, a tecnologia é mais do que aliada. É questão de 
sobrevivência.

(Fonte: Christian de Cico é engenheiro de produção com foco em otimização 
de processos e redução de custos, fundou o Arquivei inicialmente para 

resolver problemas contábeis e fi scais de sua construtora civil.

Tecnologia: uma aliada para a contabilidade

Sensorweb/Fanem discute a importância da IOT na evolução 
dos processos de medição e inspeção

O advento da Indústria 4.0 e o impacto 
da IOT (Internet das Coisas) na melhoria 
e na conquista de maior transparência 
nos processos industriais, incluindo nas 
medições e inspeções, será discutido pelo 
CEO da Sensorweb, Douglas Pesavento, 
durante evento que celebra a modernização 
dos laboratórios do IPEM-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), 
no próximo dia 16 de março. A Sensorweb 
é uma startup que desenvolve soluções 
em IOT e é responsável pela unidade de 
conectividade da Fanem, multinacional 
brasileira que fabrica produtos inovadores 
nas áreas de neonatologia e de laboratórios.

A explanação será o tema inaugural 

da "Sala do Conhecimento", criada para 
discutir e difundir novas práticas na área 
da metrologia e que está inserida dentro 
do contexto do novo Laboratório Multi-
funcional de Ensaios e da reformulação 
dos Laboratórios de Massa, Pressão, 
Temperatura, Volume e Etilômetros. "A 
IOT está cada vez mais em pauta, em to-
dos os setores da economia. O número de 
sensores fazendo parte do nosso dia a dia 
cresce consideravelmente e os processos 
precisam evoluir pra acompanhar essa 
quantidade informações que surgem nesse 
cenário. Logo, as metodologias de medição 
e inspeção também necessitam evoluir 
para acompanhar essa nova revolução que 

emerge. Isso não é algo para daqui uns 
anos e sim para agora", ressalta Pesavento.

O objetivo de levar o tema IOT para os 
servidores e convidados é transmitir uma 
nova visão de gestão focada na melhoria 
das condições de trabalho; nas pessoas e em 
novas tecnologias para instituir uma cultura 
de inovação e modernidade. Na visão da 
autarquia vinculada à Secretaria da Justiça 
e da Defesa da Cidadania do Governo do 
Estado de São Paulo e órgão delegado do 
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia), a metrologia exerci-
da pelas entidades públicas carece de novos 
conhecimentos para recuperar seu lugar na 
sociedade (http://www.sensorweb.com.br/).

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

A
78

6-
5A

D
4-

67
F

7-
37

A
B



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 16 de março de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Esta sexta é o vigésimo oitavo dia da lunação. De manhã a Lua em conjunção com Netuno deixa o astral 

ainda mais sensível e melhora a intuição. Este é o momento para olhar para dentro de si mesmo e encontrar 

respostas. As atividades introspectivas, meditativas e artísticas estarão favorecidas. Buscar refúgio na arte e 

na espiritualidade pode trazer mais confi ança. A noite deve ser de muita renovação. A Lua em bom aspecto 

com Plutão permite ir fundo nas nossas emoções. 
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Além de atitudes de certa tensão 
pode aumentar a melancolia e o 
mau humor. Faça uma análise da 
situação que está vivendo e prepare 
as bases para tomar importantes 
decisões em breve. A versatilidade 
aumenta chance de novos lucros. A 
noite deve ser de muita renovação. 
71/571 – Verde.

As relações ficam abaladas por 
atitudes possessivas, lamuriosas ou 
ciumentas. Aumento da atração pelo 
luxo, pela beleza e pela estética. Com 
a Lua em seu signo o dia é de alguma 
dificuldade nas comunicações, 
gerando abalos e rompimentos 
devido à falta de entendimento e a 
teimosia. 12/712 – Branco.

Facilidade de entendimento no fi nal 
da tarde, originalidade e ótimas 
ideias. Dia propício para tratamento 
de saúde e ao restabelecimento de 
suas energias. Precisa manter bom 
relacionamento com seus familiares, 
amigos e fazer novos e bons contatos 
no trabalho. 92/992 – Amarelo.

Precisa manter a harmonia no 
seu ambiente e dedicar-se a sua 
atividade. Evite um rompimento 
brusco devido ao isolamento. O dia 
benefi cia a saúde e as viagens. Este é 
um momento de valorização intensa 
da arte e da criatividade. Para agir 
saiba esperar o momento com calma. 
62/462 – Azul.

Durante a parte da manhã maior 
imobilidade, tentando não nos atrasar 
e terminar todas as tarefas. Livre-se 
de coisas superadas prepare-se para 
algo novo e inédito que surgirá. Evite 
os desperdícios fi nanceiros e antes 
de gastar a mais faça suas contas 
para não exagerar 38/438 – amarelo.

Há muita vontade de manter as 
parcerias sociais e profi ssionais, mas 
pode não conseguir. Evite atitudes 
críticas que podem gerar mal-
entendido com pessoas queridas, 
amigos e familiares. Melhor agir em 
parceria com as demais pessoas até 
o fi nal de março. 54/154 – Verde.

A tarde surge emoções que darão 
facilidade de superar ressentimentos 
e se refazer de rancor e outras 
negatividades. Seu sonho de 
felicidade na relação intima está 
fi cando ainda mais sólido. O descanso 
e os momentos de lazer são muito 
importantes para o fortalecimento 
das suas energias. 75/275 – Cinza.

Dia positivo para fi rmar acordos. 
Controle as paixões fulminantes, 
mantendo o equilíbrio na relação 
sexual. Devido ao aumento do 
sentimento de apego e a preocupação 
com a segurança emocional e 
material, fi camos mais receosos de 
perder o que conquistamos nesta 
sexta. 82/382 – Cinza.

A Lua minguando nos faz impassíveis 
diante das situações que se 
apresentam. O fato das pessoas 
fi carem na mesma posição provoca 
imobilidade e falta de fl exibilidade. 
Muita afetividade continua trazendo 
o entendimento íntimo e felicidade 
conjugal. 20/420 – Marrom.

No início da tarde pode ainda 
aumentar a melancolia e humor 
aborrecido. Relaxe mais descanse, 
saindo da rotina habitual para não 
se estressar com pequenos detalhes. 
Este é um momento de valorização 
das coisas artísticas através da sua 
maior criatividade. 83/283 – Azul.

Este é o momento para olhar 
para dentro de si mesmo e 
encontrar respostas. As atividades 
introspectivas, meditativas e 
artísticas estarão favorecidas. 
Mantenha o seu entusiasmo e a 
motivação para agir e começar a 
ganhar dinheiro com o sol em breve 
na sua casa dois.. 55/455 – Branco. 

Terá a ajuda de alguém para suas 
realizações já que o dia é bom 
para superações. Procure realizar 
suas tarefas com prazer, amor e 
paixão. Este é o momento para 
olhar para dentro de si mesmo e 
encontrar respostas. As atividades 
introspectivas e artísticas estarão 
favorecidas.  78/378 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 16 de Março de 2018. Dia de Santa Luiza de Marillac, São 
Carlos Garnier, São Taciano, São Agapito, São Hilário, Santo Antônio 
Daniel, e Dia do Anjo Jabamiah, cuja virtude é a confi ança. Hoje 
aniversaria o cineasta Bernardo Bertolucci que nasceu em 1940, o 
vocalista Branco Mello que chega aos 55 anos e o treinador de futebol 
Adilson Batista nascido em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é normalmente ágil direto e rápido, 
seja em sua atividade profi ssional, ou nos seus relacionamentos humanos. 
É perceptivo e inteligente, boas habilidades práticas e persuasivas, 
mas também tem inclinações místicas e fi lantrópicas, podendo buscar 
as causas humanitárias. Os seus pensamentos imaginativos e originais 
poderão conduzi-lo a trabalhar nos meios de comunicação. Sua intuição 
quando seguida sempre indicará os caminhos. Por isso deve estar 
sempre atento a voz do coração. Sua sensibilidade fará com que tenha 
bons amigos em todos os setores de sua vida.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois 
ou muitos bebês: espere gravidez em família. Se o 
quarto estiver escuro é sinal de problemas futuros. 
Números de sorte: 06, 21, 24, 30, 32 e 51.

Simpatias que funcionam
Para acabar com a má sorte no amor: Espete, 
em 1 maçã, 7 cravos-da-índia. Coloque no centro 
de 1 bacia e polvilhe sobre ela 7 pitadas de açúcar. 
Adicione 2 litros de água quente (previamente 
fervida) e deixe amornar. Então, tome um banho 
como de costume e, logo após derrame o preparado 
da bacia sobre o seu corpo, do pescoço para baixo, 
pensando com fé que sua vida amorosa estará livre 
de qualquer mal. Jogue os restos do banho no lixo 
e reutilize a bacia depois de lavada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Brasilidade 
O grupo teatral “Os Ciclomáticos Compa-

nhia de Teatro “ apresentará dois espetáculos: 
“A Farra do Boi Bumbá”, nos dias 17 e 24 de 
março e “Casa Grande e Senzala – Manifesto 
Musical Brasileiro”, nos dias 18 e 25 de março. 
O grupo possui uma linguagem própria e apos-
ta na contemporaneidade da encenação e da 
escrita. “A Farra do Boi Bumbá”, acontece em 

volta do lindo boi que vive nas terras de um rico 
fazendeiro. Catirina está grávida e seu desejo 
é comer a língua desse boi. Pai Chico trabalha 
na fazenda e, querendo agradar sua esposa, vai 
atrás do animal. É a partir desse momento que 
começa a confusão e a história se desenvolve. 
Nessa peça, o diretor vasculhou o universo do 
teatro para abordar as farsas medievais e as 
festas brasileiras. A “Casa Grande e Senzala – 
Manifesto Cultural Brasileiro”, se inspira na obra 

de Gilberto Freyre para contar o que é o povo 
brasileiro hoje. Para isso, o grupo usa a obra do 
autor como texto e pretexto, junto às lendas e 
músicas. A peça faz uma trajetória do Brasil por 
meio dos índios, negros e portugueses, além de 
abordar o canto das lavadeiras, dos sertanejos e 
a poesia popular dos sambas-enredo.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, 
Santo Amaro. Sábado (17 e 24) e domingo (18 e 25) às 
17h. Entrada franca.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Camila Titinger e Nikolay Lugansky se apresentam com a Osesp.

A Osesp apresenta 
obras de Beethoven 
sob o comando de 
sua Regente Titular 
Marin Alsop, com 
a participação do 
pianista russo Nikolai 
Lugansky

O concerto do dia 22 terá 
transmissão ao vivo em 
360º (e em Realidade 

Virtual para quem dispuser 
do equipamento adequado) 
através da página da Osesp no 
Facebook e do site ofi cial da 
Orquestra. O repertório será 
composto por três obras do 
compositor alemão: a Abertura 
Leonora nº 3, Op.72b; o Con-
certo nº 4 Para Piano em Sol 
Maior, Op.58, com solos de Lu-
gansky; e a Sinfonia nº 3 em Mi 
Bemol Maior, Op.55 – Eroica. 
Esta última faz parte da série 
As Nove Sinfonias, que trará 

Kaki King

Internacional
A guitarrista estadunidense Kaki King apresenta seu mais recente 

álbum,“The NeckIsa Bridge totheBody” (2015). O trabalho é marcado 
pelo estilo pessoal de tocar violão, utilizando técnicas percussivas e 
afi nações diferentes. “The NeckIs a Bridge To The Body” é um show 
multimídia ao vivo, no qual Kaki toca violão sob os efeitos com dois 
canais de projeções sincronizados em tempo real com o instrumento 
e o telão no fundo do palco.Kaki King tem oito álbuns lançados e par-
ticipou, com Michael Brook e Eddie Vedder, da trilha sonora do fi lme 
“Na Natureza Selvagem”, de Sean Penn, que foi indicado ao Globo de 
Ouro como Melhor Trilha Original. Em 2006, ela foi a primeira mulher 
e a pessoa mais jovem a entrar na lista de “Deuses da Guitarra”, da 
revista “Rolling Stone”.

Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de maio, 109, Centro, tel. 3350-6300. Sábado (17) às 
21h e domingo (18) às 18h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 

Michel Teló

O espetáculo “Bem Sertanejo – O Musical” de Michel Teló, conta 
a história da música sertaneja, desde a sua origem caipira, no 
século XVII, até os dias mais recentes e traz no repertório cerca 
de 56 sucessos de nomes consagrados, como Tonico e Tinoco, 
Sérgio Reis, Almir Sater, Renato Teixeira, Chitãozinho e Xororó, 
Leandro e Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Gustavo Lima, 
Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, entre outros.O elenco trará 
ainda nomes de destaque no cenário do teatro musical brasileiro, 
como Lilian Menezes, que recentemente chamou a atenção ao 
protagonizar o sucesso “Elis, A Musical”, Sergio Dalcin, cantor 
sertanejo e ator, com experiência em musicais, e o premiadís-
simo elenco de “Samba Futebol Clube” e “Aquele Abraço” que 
trabalha com o autor e diretor Gustavo Gasparani há cinco anos. 
São eles: Alan Rocha, Cristiano Gualda, Daniel Carneiro, Gabriel 
Manita, Jonas Hammar, Luiz Nicolau, Pedro Lima e Rodrigo Lima.  
A peça propõe uma viagem pelos nossos interiores, memórias, 
infância, descobertas, resgatando, assim, o sertão que há em 
cada um de nós, e ao mesmo tempo, um contato direto com as 
nossas raízes culturais.

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping), R. Palestra Itália, 500. Sextas 
(16 e 23) e sábados (17 e 24) às 17h e 21h30 e domingos (18 e 25) às 16h e 20h30. 
Ingressos: de R$ 50 a R$ 220.

Concerto

D
iv

ul
ga

çã
o

a integral das sinfonias de Bee-
thoven ao longo da Temporada 
2018, sob o comando de diversos 
regentes. O pianista Nikolai 
Luganski é considerado pela 
crítica um dos mais importantes 
pianistas da atualidade, tendo já 
se apresentado com orquestras 

como a Sinfônica de Baltimore e 
a Filarmônica de Hong Kong, e 
sob o comando de nomes como 
Osmo Vänskä, Yuri Temirkanov 
e Charles Dutoit. Quando não 
está se apresentando, Luganski 
dá aulas no Conservatório de 
Moscou. Em 2004, ganhou o 

título de “Honored Citizen of 
Ivanokva” por sua contribuição 
ao desenvolvimento do Rachma-
ninov Museum.

Serviço: Sala São Paulo, Praça Júlio 
Prestes, 16, Centro, tel. 3223-3966. Quinta 
(22) e sexta (23) às 20h30 e sábado (24) às 
16h30. Ingressos: R$ 50 e R$ 222.

“Bem Sertanejo – 
O Musical”

Divulgação

Ser poderoso
Resgate o seu poder. Aborde a sua vida com os seus olhos bem abertos, 
de modo que seja capaz de ver com mais clareza as áreas que precisam 
ser mudadas, ajustadas ou apoiadas. É importante agir para fazer as 
mudanças para você. Resgate o seu poder, mas não tire o poder dos 
outros, enquanto faz isto. Um ciclo bem sucedido no equilíbrio do 
poder é importante no crescimento e no avanço. Novas parcerias ou 
contratos estão agora se tornando possíveis. Interiorize-se e decida 
quais os que você deseja cultivar e desenvolver. Estes podem estar 
em seu mundo exterior, bem como em seu mundo pessoal. Lembre-
se de que você não tem que ter o que teve no passado e que algo 
inteiramente novo pode ser criado… se você escolher que assim seja. 
O Mantra para hoje é: “Eu sei o que é certo e melhor para mim. Eu 
sou poderoso.” E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn .
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Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1130921-02.2015.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 27ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rogério Marrone de Castro Sampaio, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Casagrande Veículos S/A, CNPJ/MF 61.513.743. 0001-50, que Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de
R$ 74.429,40, referente ás despesas da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 28 da Quadra AD,
Loteamento 11 - Ninho Verde I – Eco Residence. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida sua
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem
tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2017.                (15 e 16)

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - C.N.P.J./M.F. Nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Aviso aos Acionistas

Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei 6.404/76, confor-
me alterada (“Lei das S/As”), comunica aos senhores acionistas que se encontram disponíveis na sede social, São Paulo/SP, 
na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das S/As, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2017, a serem apreciados na AGO a ser realizada oportunamente. Comunicamos, ainda, que, 
em consonância com o artigo 133, § 3º, da Lei das S/As, os referidos documentos serão oportunamente publicados nos jor-
nais “DOESP” e “Empresas e Negócios”. São Paulo, 14.03.2018. Marcelo Renaux Willer - Diretor Presidente

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008873-47.2015.8.26. 0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Luiz Francisco Bianchi Coelho, RG 44.042. 251-6, CPF
355.147.618-78, que Sociedade Beneficente São Camilo, lhe ajuizou ação pelo procedimento Comum
para cobrança de R$ 110.305,06, (Cento e dez mil trezentos e cinco reais e seis centavos) referente a
prestação de serviços médico hospitalares prestados e não adimplidos. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro de 2018.         (15 e 16)www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 27/03/2018  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 29/03/2018  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/03/2018, às 10:15 horas, 
e 2º Leilão dia 29/03/2018, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIAN-
TES: ISMAEL CASSIMIRO DE SOUZA, 
Sul/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 399.542,65 (Trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) 
2º leilão: R$ 348.679,02 (Trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e dois centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2018, ÀS 11 HORAS

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 11 horas do dia 23 de março de 2018, na sede social da 
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 
9º andar - Parte, CEP 04538-133, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: exame e discussão a respeito 
da (i) retificação de informações que, por equívoco, constaram da ata de Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, realizada em 11 de janeiro de 2018, a saber: (a) percentual dos acionistas presentes na referida as-
sembleia, (b) número de ações subscritas pelos acionistas em decorrência do aumento de capital social aprova-
do na referida assembleia e (c) número de ações disponíveis para subscrição pelos acionistas minoritários da 
Companhia; e (ii) ratificação de todas as demais deliberações que não necessitem de retificação. Os acionistas 
poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, por si, seus representantes legais ou pro-
curadores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 12 de março de 2018.

BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 11.284.204/0001-18 - NIRE N° 35.300.393.775

Companhia Aberta
Edital de Primeira Convocação

Da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira)  Emissão de Debêntures Simples,
não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para

Distribuição Pública, da You Inc Incorporadora e Participações S.A., a ser Realizada em 29 de Março de 2018
A You Inc Incorporadora e Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 360, 4° andar, conjunto 41, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 11.284.204/0001-18, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Compa-
nhia”), vem, pela presente, em virtude do exposto abaixo, convocar os titulares das debêntures simples, não conversí-
veis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, da primeira
emissão da Companhia, para reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas a ser realizada às 11:00 horas do dia
29 de março de 2018 (“Assembleia Geral de Debenturistas”), na sede social da Companhia, localizada na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4° andar, conjunto 41, para
examinar, discutir e votar a respeito da ordem do dia aqui estabelecida: (A) alteração dos seguintes termos e condições
das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória,
para distribuição pública, da primeira emissão da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”), cujos termos e condições en-
contram-se descritos no “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversí-
veis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Primeira Emissão da You Inc
Incorporadora e Participações S.A.”, conforme aditado (“Escritura de Emissão”): (i) prorrogação da data de vencimento
das Debêntures que passa de 30 de dezembro de 2021 para 30 de março de 2023; (ii) alteração das datas de paga-
mento da amortização do saldo do valor nominal unitário, bem como do percentual devido em cada uma das datas de
pagamento de amortização do saldo do valor nominal unitário; (iii) alteração da remuneração das Debêntures; (iv) alte-
ração do preço de resgate antecipado facultativo; (v) alteração do preço de amortização facultativa; (vi) alteração de
determinadas condições da cláusula de Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando
(a) a autorização para que a Companhia possa contratar obrigações financeiras em valor de até R$ 85.000.000,00
(oitenta e cinco milhões de reais) e possa contratar obrigações financeiras para aquisição de imóveis para a incorpora-
ção de empreendimentos imobiliários, bem como para a realização de obras necessárias ao desenvolvimento dos referi-
dos empreendimentos imobiliários, inclusive por meio da modalidade denominada “plano empresário”, “fundo de permu-
ta” ou equiparadas, (b) a autorização para que a Companhia possa constituir ônus em garantia às dívidas permitidas
nos termos do item (vi)(a) acima, (c) a autorização para que a Companhia possa prestar garantia fidejussória em garan-
tia às dívidas permitidas nos termos do item (vi)(a) acima, (d) a alteração dos covenants financeiros e a inclusão de
novos covenants financeiros, e (e) a vedação à distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros
sobre capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Companhia; (vii) constituição de
novas garantias, em garantia do integral e pontual cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, de-
correntes das Debêntures, incluindo, mas não se limitando a constituição de alienação fiduciária de ações e/ou quo-
tas de sociedades nas quais a Companhia detenha ou venha a deter participação societária direta, bem como a
cessão fiduciária de direitos creditórios e dos dividendos de referidas sociedades nas quais a Companhia detenha ou
venha a deter participação societária; (viii) inclusão da possibilidade de compartilhamento das garantias outorgadas
às Debêntures; (ix) em virtude das alterações realizadas, alteração da remuneração do Agente Fiduciário prevista na
Escritura de Emissão; e (x) autorização para a substituição do endereço do Agente Fiduciário, para a sua filial situada
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (B) a autorização para que a Companhia e o Agente Fiduciário
tomem todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações aqui consubstanciadas, incluindo, mas não
se limitando à (i) celebração do aditamento à Escritura de Emissão, (ii) celebração do aditamento ao Contrato de
Alienação Fiduciária e (iii) a constituição das novas garantias, por meio da celebração de novos contratos de garantia
pela Companhia e pelo Agente Fiduciário. Os termos em letras maiúsculas utilizados, mas não definidos no presente
Edital de Primeira Convocação, terão os mesmos significados que lhe foram atribuídos na Escritura de Emissão. Ins-
truções Gerais: A documentação relativa à ordem do dia está à disposição na sede da Companhia e na sede do
Agente Fiduciário, bem como nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.youinc.com.br/), do Agente
Fiduciário (http://www.pentagonotrustee.com.br/) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
Observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os Debenturistas deverão encami-
nhar até 2 (dois) dias úteis antecedentes à data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, ao Agente
Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: (a) documento de
identidade do representante legal ou procurador; (b) extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de
cada Debenturista e emitido pela instituição depositária; e (c) caso o Debenturista não possa estar presente à Assem-
bleia Geral de Debenturistas e seja representado por um procurador, procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais. São Paulo, 14 de março de
2018. A Administração, You Inc Incorporadora e Participações S.A.                                                   (14, 15 e 16/03)

“Câmara de Comércio Argentino - Brasileira de São Paulo"
Edital de Convocação - A Diretoria da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo, em conformidade com
as disposições estatuárias, convoca todos os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para as Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente, na Rua José Maria Lisboa, 1.221, nesta
Capital, no dia 26 de março de 2018, em primeira convocação às 17:30h com a presença de 50% (cinquenta por cento)
dos associados com direito a voto, ou, em segunda convocação, às 18:00h do mesmo dia, com qualquer número de
associados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social de 2017; Renúncia de membros da Diretoria da Entidade; Eleição de
membros para compor a Diretoria da Entidade; Eleição dos membros para compor o Conselho Consultivo da Entidade;
e Outros assuntos de interesse social. São Paulo,16 de março de 2018. Federico Antonio Servideo-Diretor Presidente.

Refinaria Nacional de Sal S.A. - CNPJ/MF nº 
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convoca-
ção - Assembleias Gerais Conjuntas Ordinária e Ex-
traordinária a serem realizadas em 24.04.18 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Refinaria Nacio-
nal de Sal S.A. a se reunirem em assembleias gerais 
ordinária e extraordinária, no dia 24 de abril de 2018, às 
09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º 
andar, sala 124, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: - Em Assembleia Geral 
Ordinária: 1.- Relatório da administração, balanço e con-
tas do exercício social findo em 31.12.17; e, 2.- fixação 
dos honorários da Diretoria. - Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 1.- Consolidação do Estatuto Social; 
e,- 2.- 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), 14 de março de 2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0035746-30.2017.8.26.0002. Intimação-Prazo 20
dias. Proc. 0055135-95.2017.8.26.0100. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5º VC
Regional de Santo Amaro S/P. Faz Saber a Antonio Cicero Da Silva, RG Nº 35.971. 586-2, CPF/MF
Nº 866.308.224-04, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 31.677,40, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2017.                                             (15 e 16)

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 18.145.784/0001-01

BALANÇO S PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM  (Valores em R$ Mil)
ATIVO N E   31/12/17   31/12/16
CIRCULANTE        1.699        2.213
Disponibilidades 3.h   726 838
TVM e Instrum. Financ. Deriv. (90 dias)   4               -        1.041
Carteira própria -  1.041

TVM e Instrum. Financ. Derivativos   4           921           301
Carteira própria  921  301

Outros Créditos 5            22              9
Diversos  22 9

OUTROS VALORES E BENS            30            24
Despesas antecipadas  30 24

NÃO CIRCULANTE           581            22
Realizável a Longo Prazo           551               -
TVM e Instrum. Financ. Derivativos 4           551               -
Carteira própria           551 -

Imobilizado de uso            30            22
Outras imobilizações de uso  43 31
(Depreciações acumuladas)           (13)             (9)

TOTAL DO ATIVO  2.280 2.235

PASSIVO N E   31/12/17   31/12/16
CIRCULANTE            67            67
Outras Obrigações            67            67

Carteira de câmbio 5 - 1
Fiscais e previdenciárias 5  33  35
Diversas  34  31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO        2.213        2.168
Capital:  6.a        1.950        1.950

De Domiciliados no país 1.950  1.950
Reservas de lucros  6.b  263  218
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2.280 2.235

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  2ºSem/17   31/12/17   31/12/16
Receitas de Interm. Financeira          446          968          863
Resultado de operações com TVM  57  132  141
Resultado de operações de câmbio  389  836  722
Resultado Bruto da Intermed. Financ.  446  968  863
Outras Receitas/Desp. Operacionais         (373)         (786)         (653)
Receitas de prestação de serviços  36  70  66
Despesas de pessoal (172) (378) (274)
Outras despesas administrativas (210) (422) (392)
Despesas tributárias (27) (57) (51)
Outras receitas operacionais - 1 -
Outras despesas operacionais - - (2)
Resultado Operacional  73  182  210
Resultado Antes Trib.s/ Lucro e Partic.  73  182  210
Imposto de Renda e Contrib. Social            11          (28)          (45)

Provisão para imposto de renda 5 (12) (19)
Provisão para contribuição social 6 (16) (26)

Lucro líquido (prej.) Exerc./Semestre  84  154  165
Juros de capital próprio (109) (109) (88)
Nº de cotas.............................: 1.950.000 1.950.000  1.950.000
Lucro/(prej.) por mil cotas..............R$ 43,30  79,25 84,67
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Semestre/Exercício            84          154         165
Resultado Abrangente Total            84          154         165DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Reservas Luc/Prej.
 Realiz. Espec/luc.  Acumul.       Total

Saldos Início Semestre 01/07/17   1.950 218  70 2.238
Lucro líquido (prej.) do semestre  84  84
Destinações:           -            45        (154)       (109)
Juros capital próprio (109) (109)
Reserva especial de lucros  45 (45)  -
Saldos Fim Exercício 31/12/17  1.950  263  -  2.213
Mutações do Semestre:  -  45  (70)  (25)
Saldos Início Exercício 01/01/17 1.950  218 - 2.168
Lucro líquido (prej.) do exercício  154  154
Destinações:           -            45        (154)       (109)
Juros capital próprio (109) (109)
Reserva especial de lucros  45 (45)  -
Saldos Fim Exercício 31/12/17 1.950  263 - 2.213
Mutações do Exercício:   -  45 -  45
Saldos Início Exercício 01/01/16 1.500  941 - 2.441
Reversão de reservas (800) 800 -
Dividendos intermediários - (800) (800)
Aumento de capital 450 - - 450
Lucro líquido (prej.) do exercício 165 165
Destinações:           -            77        (165)        (88)
Juros capital próprio (88) (88)
Reserva especial de lucros 77 (77) -
Saldos Fim Exercício 31/12/16 1.950 218 - 2.168
Mutações do Exercício: 450 (723) - (273)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das ativ. operacionais 2º Sem/17  31/12/17  31/12/16
Lucro líquido (prej.) do semestre/exercício  84  154 165
Depreciações e amortizações 2 4 4
Provisão de impostos no resultado           (11)          28           45

           75         186         214
Variação de Ativos e Obrigações           (67)    (1.218)        862
(Aumento)redução TVM e Inst. Financ. Deriv.  (57)  (1.171)  1.023
(Aumento) redução de outros créditos  8 (13) (1)
(Aum.) redução de outros valores bens (11) (6)  (22)
Aumento (redução) em outras obrigações             (7)        (28)       (138)
Caixa líquido proven. das ativid. operac.              8     (1.032)     1.076
Fluxos de caixa das ativid. de investim.
Inversões em: Imobilizado de uso  (12)  (12) -
Caixa líquido usado nas ativid. de invest.  (12)  (12) -
Fluxos de caixa das ativid. de financiam.
Recebimento pela integralização de capital - - 450
Pagamento de juros de capital próprio (109) (109) (88)
Dividendos/Lucros pagos e propostos - - (800)
Caixa líquido usado nas ativid. de financ.  (109) (109) (438)
Aumento líquido de caixa e equival. caixa         (113)    (1.153)        638
Caixa e equiv. de caixa início sem./exerc.  839  1.879  1.241
Caixa e equiv. de caixa fim do sem./exerc.  726  726 1.879

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (R$ Mil)

1. Contexto Operacional. A "Numatur Corretora de Câmbio Ltda." foi cons-
tituída em 20 de maio de 2013, e tem por objeto social a prática de opera-
ções no mercado de câmbio, tendo iniciado suas atividades em 24 de junho
de 2013. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstra-
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora-
das a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem
a legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN,
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando
aplicável. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras
e sua divulgação a terceiros, foi dada pela Diretoria da Corretora em 31 de
janeiro de 2018. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apura-
ção de resultado. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
competência. Os rendimentos e as despesas de natureza financeira são
calculados com base no método exponencial, observando-se o critério "pro
rata" dia. b) Estimativas contábeis. Na preparação das demonstrações, fo-
ram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objetivos
e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores divergentes devido a subjetividade inerentes ao processo de
sua determinação. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo me-
nos semestralmente. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo pra-
zo. São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicável,
as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do
balanço. d) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Deriva-
tivos. Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os
títulos possuídos pela Entidade, estão classificados como "Disponíveis
para Venda". Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados na

categoria "disponíveis para venda" são contabilizados em contrapartida à
conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários e na
venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respec-
tivas contas de resultado do período. e) Imobilizado de uso. São demonstra-
dos pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação, que são
calculadas pelo método linear, obedecidas as seguintes taxas anuais: (i)
sistema de processamento de dados à alíquota de 20%, demais bens à
alíquota de 10%. f) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo. Demais
passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data dos balanços. g) Provisão 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 exce-
derem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo
calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela
legislação fiscal. h) Caixa e Equivalentes de Caixa. Caixa e equivalentes de
caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e estran-
geiras, e aplicações cujo vencimento das operações na data de efetiva apli-
cação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de
mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamen-
to de seus compromissos de curto prazo.

 31/12/17  31/12/16
Disponibilidades         726         838

Caixa  25 32
Depósitos Bancários  557 646
Disponibilidades em moedas estrangeiras  144 160

Títulos e valores mobiliários             -      1.041
Certificado de Depósito Bancário - 1.041

Total Caixa e equivalentes de caixa         726      1.879
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. a)
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os títulos e valores mobiliários classi-
ficados como disponíveis para venda, estão comparados entre o valor de
custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimentos estava assim
representado:                                                     31/12/2017

Até 3 meses Acima
Carteira Própria 3 meses  a 1 ano de 1 ano Mercado    Custo
Certificado de
  Depósito Bancário -   921   551  1.472  1.472
Total            -       921        551     1.472    1.472
Carteira Própria                                                      31/12/2016
Certificado de
  Depósito Bancário   1.041  301 -   1.342  1.342
Total     1.041       301            -     1.342    1.342
b) Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Corretora não possuía operações

próprias de instrumentos financeiros derivativos. 5. Composição de saldos
relevantes.
Ativo Circulante  31/12/17  31/12/16

Outros créditos
Diversos           22             -

Impostos e contribuições a compensar   22 -
Passivo Circulante

Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias           33           35

Provisão p/impostos e contrib. s/lucros - 5
Impostos e contribuições a recolher 33 30

Diversas           34           31
Provisão p/pagtos. a efetuar 34 31

6. Patrimônio Líquido. a) Capital Social. O capital social é de R$ 1.950,
dividido em 1.950.000 cotas, totalmente integralizado na data do balanço
por cotistas domiciliados no país. Em 27 de setembro de 2016 foi deliberado
o aumento do capital social de R$ 1.500 para R$1.950, mediante a emissão
de 450.000 novas cotas no montante de R$ 450. b) Reservas de Lucros. As
reservas de lucros são destinadas no exercício social. Em 31 de dezembro
de 2017 foi destinado o saldo de lucros acumulados para reservas especi-
ais de lucros no montante de R$ 45 (R$ 77 em 2016). 7. Juros sobre Capital
Próprio. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram pagos
juros sobre capital próprio no montante de R$ 109 (R$ 88 em 2016), confor-
me faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 8. Prevenção à Lavagem de Di-
nheiro. Em cumprimento à legislação específica e às melhores práticas
para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódicas e extraordinárias
em todos os setores, em especial, no Cadastro; esses procedimentos e
medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão de riscos e con-
troles internos. 9. Transações com Partes Relacionadas: Remuneração do
pessoal chave da administração. A remuneração total do pessoal chave da
administração para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017
foi de R$ 30 (R$ 30 em 2016), a qual é considerada benefício de curto prazo.
10. Contingências. As declarações de renda dos últimos cinco exercícios
estão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades fiscais. Outros im-
postos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos
órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. 11. Gerenciamento
da Estrutura de Capital. Visando o atendimento à Resolução 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 institui-
ção 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. 12. Risco Operacional. Foram desen-
volvidas ações visando à implementação da estrutura de gerenciamento de
risco operacional, em conformidade com a Resolução CMN 3.380, que al-
cançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de risco
operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento de in-
formações, os relatórios de gerenciamento do risco operacional e o proces-
so de divulgação das informações. 13. Risco de Mercado. O gerenciamento
de risco de mercado é efetuado de forma centralizada, por área administra-
tiva que mantém independência com relação à mesa de operações. A Insti-
tuição encontra-se apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464/
07 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos pra-
zos estabelecidos. 14. Ouvidoria. O componente organizacional encontra-
se em funcionamento e sua estrutura atende às disposições estabelecidas
por meio da Resolução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.

JOSÉ AUGUSTO GOMES DE FREITAS  -  Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da NUMATUR
Corretora de Câmbio Ltda. ("NUMATUR") que compreendem o balanço
patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, bem como, as
respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos
comentados no parágrafo "base para opinião", as demonstrações contábeis
acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explicativas da Ad-
ministração, que as acompanham, representam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da NUMATUR
Corretora de Câmbio Ltda., em 31/12/2017, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o 2º Semestre e exercício findos na-
quela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicá-
veis as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil. Base para Opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção
intitulada: "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras". Somos independentes em relação a "NUMATUR", de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissi-
onal do Contador e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida foi suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras. A Administração da "NUMATUR" é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autori-

zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a
Administração é responsável pela avaliação da capacidade da "NUMATUR"
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda
liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da "NUMATUR" são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Res-
ponsabilidades 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, inde-
pendentemente 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 uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas 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 deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-
so: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, 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. ii. Obtemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Corretora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração. iv. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou circunstâncias que possa levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional da "NUMATUR". Se concluir-
mos que existe uma incerteza relevante devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais manter-se em
continuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. vi. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audito-
ria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos. São Paulo, SP. 08 de março de 2018

FINAUD Auditores Independentes S/S  -  CRC 2 SP 032.357/O-0
(Anteriormente PBR Auditores Independentes SS)

Welington Vieira Araújo  -  Contador  CRC 1 SP 136.741/O-6

Edital Para Com Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de Procedimento Sumário - Prestação
de Serviços, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda Move, Move contra Marta Maria
Dos Santos e Outro, Processo Nº 1010938-43.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª VC,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma
da Lei, etc. Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 1010938-43.2014. 8.26.0003. A MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara –SP. Dr(a). Adriana Cristina
Paganini dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Irineu Antonio Dos Santos, RG Nº N/C, CPF/
MF Nº N/C, que na ação de Cumprimento de Sentença movida por Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, foi determinada a penhora do seguinte bem : um lote de terreno sob nº 18 da quadra
“LZ”, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba II, situado no município de Itaí da comarca de
Avaré – SP, medindo 15,00 m de frente para a rua nº 35; 15,00 m no fundo confrontando com o lote nº
05; 40,00 m do lado direito confrontando com o lote nº 17; 40,00 m do lado esquerdo confrontando com
o lote nº 19; encerrando a área total de 600,00 m², conforme matrícula nº 41.545, dp Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré – S/P . Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua Intimação , por Edital. Salientando, ainda, de que dispõe do prazo de
15 dias para impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de Outubro de 2017.                          (15 e 16)

Fornecimento 
de energia 
elétrica 
melhorou
em 2017

A qualidade dos serviços de 
distribuição de energia elétrica 
melhorou em 2017 conforme 
apontam os indicadores DEC 
(tempo que, em média, no 
período de observação, cada 
unidade consumidora ficou 
sem energia elétrica) e FEC 
(número de interrupções ocor-
ridas, em média, no período de 
observação), apurados pela 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Ao longo do 
ano passado, os consumidores 
fi caram 14,35 horas em média 
sem energia (DEC), o que 
representa uma redução de 
9,23% do valor registrado em 
2016 de 15,81 horas em média. 
O valor do DEC no ano de 2017 
é o menor valor histórico para 
esse indicador. 

A frequência FEC no número 
de interrupções se manteve em 
trajetória decrescente, com 
redução de 8,87 interrupções 
em média em 2016 para 8,20 
interrupções em média por 
consumidor em 2017, o que 
signifi ca uma melhora de 7,55% 
no período. O avanço é resulta-
do de ações da Aneel como as 
novas regras de qualidade do 
fornecimento nos contratos de 
concessão das distribuidoras, a 
adoção de planos de resultados 
para as distribuidoras que apre-
sentavam pior desempenho, 
compensação financeira ao 
consumidor, fi scalizações da 
Agência e defi nição de limites 
de interrupção decrescentes 
para as concessionárias.

O valor de compensações 
pagas ao consumidor, em 
consonância com a melhoria 
no serviço, caiu de R$ 571,12 
milhões, em 2016, para R$ 
477,16 milhões em 2017. A 
Aneel avaliou todas as con-
cessionárias do país no perío-
do de janeiro a dezembro de 
2017. Das empresas com até 
400 mil consumidores, as 
melhores foram: Energisa 
Borborema (EBO, PB) em 
primeiro, Empresa Força e 
Luz João Cesa (EFLJC, SC) 
em segundo. As últimas nesse 
grupo foram a Forcel em 25º, 
e a Eletrobras Roraima em 24º 
(AI/Aneel). 

Ativo 2017
Ativo Circulante 139.882,19
Disponível 137.419,23
Banco Contas-Correntes 10,00
Aplicações Financeiras 67.153,18
Contas a Receber 70.256,05
Outros Créditos 1.987,67

Ativo Pernamente 9.186.224,63
Imobilizado 9.186.224,63

Total do Ativo 9.326.106,82

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Demonstrações Financeiras findas em 31.12.2017
Balanço Patrimonial

Passivo 2017
Passivo Circulante 105.662,10
Fornecedores 1.461,68
Impostos a Recolher 83.896,62
Outras Contas a Pagar 0,00
Encargos Sociais a Recolher 0,00
Sócios 15.803,80
Passivo não Circulante 11.700,00
Patrimonio Líquido 11.018.904,72
Capital Social 1.870.160,00
Reservas de Capital 8.737.842,00
Lucros / Prejuízo 410.902,72
Reservas (1.810.160,00)
Total do Passivo 9.326.106,82

Receitas Brutas 2.334.374,31
Locação de Imóveis 2.334.374,31
Deduções (126.226,21)
Impostos sobre Faturamento (126.226,21)
Receita Líquida 2.208.148,10
Lucro Bruto 2.208.148,10
Despesas Gerais e Administrativas (639.717,64)
Despesas Gerais e Administrativas (639.717,64)
Receitas Financeiras 4.095,41
Receitas de Aplicação Financeira 4.095,41
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social 1.572.525,87
Contribuição Social (90.075,93)
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 2.090.712,04
Imposto de Renda (220.804,92)
Lucro Líquido do Período 1.261.645,02

Demonstração do Resultado do Exercício

 Marcos Ajaj Saad - Administrador Responsável  Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Contabilista - TC CRC 1SP127932/O-9

Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido
Título Capital Social Reserva de Capital Lucros ou Prejuízos Acumulados Dividendos Lucro Líquido do Período
Saldos em 31/12/2016  1.870.160,00  8.737.842,00  981.619,88  1.977.787,72  1.883.404,21
Saldos em 31/12/2017  1.870.160,00  8.737.842,00  906.066,30  2.266.810,26  1.261.645,02
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O pretendente: KAMAL YAZBEK NETO, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em 
São Paulo - SP, 22/08/1991, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de Abs Luiz Yazbek e de Maria Angela Doimo Yazbek. A pretendente: JULIANA 
NOGUEIRA FERRAZ REGO DE MOURA, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo - SP, 17/11/1990, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, 
fi lha de Joel Pereira de Moura Junior e de Cristina Nogueira Ferraz Rego de Moura.

O pretendente: DANIEL GABRILLI DE GODOY, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, 31/01/1981, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Emerson Franco de Godoy e de Rosangela Gabrilli 
de Godoy. A pretendente: BEATRIZ HOMEM DE MELLO BIANCHI, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, 12/11/1984, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Francisco Bianchi e de Marilia Romeiro 
Homem de Melo Bianchi.

O pretendente: GUILHERME YUKIO KIKUCHI D´EMILIO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, 11/12/1990, residente e 
domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Milton D’ Emilio e de Marina Taeko 
Kikuchi D’ Emilio. A pretendente: JESSYCA AGUIAR CORREIA, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, 10/12/1990, residente e domiciliada na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Edgar Joaquim Correia e de Maria Rodrigues Aguiar 
Correia.

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:

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: ALISON FARIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador de empresas, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 21/01/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Pereira de Souza e de 
Silvia Farias de Lima de Souza. A pretendente: RACHEL CRISTINA MIRABILI, estado 
civil solteira, profi ssão do estudante, nascida neste subdistrito, Casa Verde - SP no dia 
26/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Claudio 
Mirabili e de Simone Ferreira Pinto Mirabili.

O pretendente: ALEXANDRE MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 20/02/1970, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benilde Pinto Monteiro. A pretendente: 
LUZICLEIDE CIPRIANO DE SÁ, estado civil solteira, profi ssão do psicóloga, nascida 
em Floriano - PI no dia 17/02/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Gabriel Raimundo de Sá e de Termutes Cipriano de Sá.

O pretendente: THIAGO SOUZA BRANDÃO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 17/10/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Brandão e de Regina 
Aparecida Souza de Miranda Brandão. A pretendente: VANESSA RUFATTO, estado 
civil solteira, profi ssão do anailista comercial, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP 
no dia 17/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Wanderlei Paulino Rufatto e de Vani Fagundes Rufatto.

O pretendente: AVENILSON FONSECA PEDRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Poções - BA, no dia 02/07/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Averaldo Ferreira Pedra e de Maria Vilma Silva Fonseca Pedra. A 
pretendente: ZILDA FARIAS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do operadora de 
caixa, nascida em Jequié - BA no dia 15/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José de Jesus e de Maria Farias de Jesus.

O pretendente: JÔNATAS URBANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido em Guaruja (Registrado em Vicente de Carvalho) - SP, no dia 
07/01/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edison 
Pereira da Silva e de Sara Bento Urbano. A pretendente: LUANA BARBOSA MOURA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Barueri - SP , no dia 30/12/1998, 
residente e domiciliada em Cotia - SP, fi lha de Clecio dos Santos Moura e de Lilian Barbosa 
Moura. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no cartório de residência da contraente.

O pretendente: MARCOS GUIMARÃES GALANTE RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em Barbacena (1º Subdistrito) - MG, no dia 17/01/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Tadeu Galante 
Rodrigues e de Edna Mariza Guimarães Galante. A pretendente: NÁTIA PANZENBOECK 
SAB, estado civil solteira, profi ssão do hoteleira, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP 
no dia 11/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ruy 
Marum Sab Filho e de Clara Barbara Panzenboeck Sab.

O pretendente: PAULO BRAZIL MAZZEO, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
projetos, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 09/09/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Brazil Mazzeo Neto e de Shirley de 
Lourdes Rodrigues Mazzeo. A pretendente: ERIKA SIQUEIRA LOPES, estado civil 
divorciada, profi ssão do advogada, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP no dia 23/06/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Lopes Filho e 
de Neuza Siqueira Lopes.

O pretendente: MOISES BALDUINO, estado civil divorciado, profi ssão eletrotécnico, 
nascido em Varginha - MG, no dia 29/03/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Balduino e de Benvinda Balduino. A pretendente: TATIANA 
DE CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão do secretária, nascida nesta Capital, Vila 
Mariana - SP no dia 09/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Silvio Eugenio de Campos e de Maria Lucia de Campos.

O pretendente: GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 13/09/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo de Oliveira e de Tania 
Regina Almeida Santos de Oliveira. A pretendente: BRUNA SANTINA MARTINS, 
estado civil solteira, profi ssão do empresária, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP no 
dia 16/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Gustavo Martins e de Marisa Della Santina.

O pretendente: EDSON DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/03/1967, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Elias da Silva e de Iracilda Vieira da Silva. A pretendente: 
ELISÂNGELA PINTO JOÃO, estado civil divorciada, profi ssão do auxiliar de limpeza, 
nascida nesta Capital, Lapa - SP no dia 28/11/1985, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Xavier Aparecido João e de Lucia Helena Pinto João.

O pretendente:VITOR AVELAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 25/09/1995, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo dos Santos 
e de Iderli Aparecida Avelar dos Santos. A pretendente: GABRIELA PEREIRA SCHIO, 
estado civil solteira, profi ssão do assistente administrativo, nascida nesta Capital, Vila 
Maria - SP no dia 09/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Cezar Flumingnan Schio e de Cristina da Silva Pereira.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: SILVIO GAKIYA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido nesta 
Capital, Cerqueira Cesar, no dia 19/03/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Seizun Gakiya e de Hatuko Gakiya. A convivente: ROSECLAIR 
FERREIRA GUARDA, estado civil solteira, profi ssão do recepcionista, nascida nesta 
Capital, Saúde - SP no dia 03/01/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Adão Ferreira Guarda e de Maria Lacerda de Oliveira. Obs.: Findo o 
prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de imediato o Registro 
de conversão da União Estável em Casamento.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

O pretendente: ODAIR SERREGATTI JUNIOR, profi ssão: supervisor de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
16/04/1990, residente e domiciliado na Vila Tolstoi, São Paulo, SP, fi lho de Odair 
Serregatti e de Eleny Arlete Serafi ni Serregatti. A pretendente: ANDRESA BRAGANTINI 
DA SILVA, profi ssão: assistente de departamento pes, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 22/12/1988, residente e domiciliada 
na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Generoso da Silva e de Rose Meire 
Bragantini da Silva.

O pretendente: JOSÉ STÊNIO SOARES FREITAS, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jaguaribe, CE, data-nascimento: 06/05/1966, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves de Freitas 
e de Anete Soares Peixoto Freitas. A pretendente: CÁSSIA FERNANDA MUCILO, 
profi ssão: secretária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, 
data-nascimento: 18/03/1971, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, 
SP, fi lha de José Mucilo Junior e de Iraci Cassimiro Mucilo.

O pretendente: RODRIGO GERMANO DE OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro elétrico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
28/09/1983, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Mario 
Germano Alvim de Oliveira e de Edna da Silva de Oliveira. A pretendente: MAGDA 
ALINE GUIDO, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 04/09/1987, residente e domiciliada 
na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Guido e de Suzi Aparecida Sola 
Guido.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE GUIZZARDI, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Jau, SP, data-nascimento: 20/08/1958, residente e 
domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Mario Guizzardi e de Antonia Maria 
Guizzardi. A pretendente: ELIZABETH DA SILVA ROSEO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/10/1983, 
residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Ferreira Roseo e 
de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: RODRIGO HENRIQUE DELAGO, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 28/10/1992, 
residente e domiciliado no Jardim Independência São Paulo, SP, fi lho de Marcos 
Roberto Delago e de Vera Lucia Delago. A pretendente: NATHALIA AGUIAR 
FERREIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/09/1994, residente e domiciliada no Jardim Independência São 
Paulo, SP, fi lha de Luciano Mauri Ferreira e de Zilda Nunes de Aguiar.

O pretendente: PAULO ROBERTO PUGLIESI, profi ssão: analista fi nanceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Roque, SP, data-nascimento: 02/01/1983, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto de Oliveira Pugliesi 
e de Ilka Santos Pugliesi. A pretendente: KARINA CUNHA CAJUEIRO, profi ssão: 
secretária executiva, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/12/1983, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Orlando Cunha Cajueiro e de Maria Ivete dos Santos.

O pretendente: GLEISON DOUGLAS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de T.I., estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 11/12/1981, 
residente e domiciliado no Jardim Teresa, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldete da Silva. 
A pretendente: MARCELA MOREIRA SILVA, profi ssão: líder agendamento cirúrgico, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Diadema, SP, data-nascimento: 23/10/1990, 
residente e domiciliada no Jardim Teresa, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Moreira Silva 
e de Jucimara Pereira da Silva.

O pretendente: LEANDRO DIAS LEITE, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
13/09/1993, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Marco 
Antonio de Souza Leite e de Debora Cristina Dias. A pretendente: INGRID JANAÍNA 
SILVA DOS SANTOS, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 08/10/1994, residente e domiciliada na 
Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Zezito Lima dos Santos e de Marcia Regina 
da Silva Egidio.

O pretendente: VINICIUS RICARDO DOS SANTOS, profi ssão: esteticista animal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 19/09/1995, 
residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Clemicio Ricardo 
dos Santos e de Valdineia Almeida Santos dos Santos. A pretendente: CAROLINE 
ANDRADE ROSA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 15/06/1992, residente e domiciliada na 
Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Claudinei Aparecido Rosa e de Lucimeire Lins de 
Andrade Rosa.

O pretendente: EDUARDO RODRIGUES, profi ssão: coordenador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 09/09/1981, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Sonia Aparecida Rodrigues. 
A pretendente: RONNIELY DARK DA SILVA BRANDÃO, profi ssão: analista de 
departamento pesso, estado civil: solteira, naturalidade: em Pedreiras, MA, data-
nascimento: 26/06/1986, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Gomes Brandão e de Marlene da Silva Brandão.

O pretendente: RODOLFO GONÇALVES PEREIRA, profi ssão: analista de pré-venda, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 05/10/1991, residente 
e domiciliado no Jardim Santa Emília, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo José Pereira e 
de Maria de Lourdes Gonçalves de Moura. A pretendente: TAMIRIS MAIA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: analista de atendimento ao cli, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Butantã, SP, data-nascimento: 21/04/1992, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, 
São Paulo, SP, fi lha de Silvio Ramalho de Oliveira e de Ivoneide Fregatti Maia.

O pretendente: WESLEY DA SILVA LIMA, profi ssão: operador de máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 19/06/1992, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de José Ramilson de 
Lima Mateus e de Idelma Maria da Silva. A pretendente: RITA DE CASSIA LIMA DA 
SILVA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Catolé 
do Rocha, PB, data-nascimento: 11/10/1989, residente e domiciliada no Parque da Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Tomaz Galdino da Silva Neto e de Gildete Lima da Silva.

O pretendente: ALEXANDRO BELCHIOR CORRÊA, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1973, residente e 
domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de José Belchior Corrêa e de Leonilda 
Belchior Corrêa. A pretendente: SHEILA CRUZ ARAÚJO, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 06/10/1986, 
residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Edilson da Silva Araújo 
e de Fátima Aparecida Cruz Araújo.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE MARQUEZ MILEO, profi ssão: cientista da 
computação, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-
nascimento: 03/07/1985, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho 
de João Carlos Mileo e de Marisa Marquez Mileo. A pretendente: VALÉRIA ALVES 
MARIANO, profi ssão: arquiteta, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Perdizes, SP, data-nascimento: 03/08/1981, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de José Heleno Mariano e de Rosalina da Conceição Mariano.

O pretendente: CRISTIANO DE SOUZA, profi ssão: inspertor de segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 13/04/1981, 
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Elisa Raimunda de 
Souza. A pretendente: MICHELLE IZÍDIO DE MELO, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Vertentes, PE, data-nascimento: 14/05/1983, residente e domiciliada 
na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de José Ernesto Melo e de Rita Izidio de Melo.

O pretendente: JEAN PHILIPE COSMO AZEVEDO, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
27/07/1992, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de 
Sergio Luiz Azevedo e de Monica Cosmo Azevedo. A pretendente: MARIA EDUARDA 
PAVIA TOPFER, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1993, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, 
São Paulo, SP, fi lha de Jansey Topfer e de Ana Lucia Pavia Topfer.

O pretendente: JOSE KLEVISON NASCIMENTO COSTA, profi ssão: alinhador e 
balanceador, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 14/06/1989, residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria do Socorro Nascimento Costa. A pretendente: MAYARA DE LIMA 
PEREIRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 29/01/1994, residente e domiciliada no Parque da 
Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Cicero José Pereira e de Cidalia Alves de Lima Pereira.

O pretendente: ROBES ALMEIDA MACHADO, profi ssão: mecânico de manutenção 
de aero, estado civil: divorciado, naturalidade: em Fortaleza, CE, data-nascimento: 
29/12/1974, residente e domiciliado na Vila Mascote, São Paulo, SP, fi lho de João 
Machado da Silva e de Raimunda Rene Almeida Machado. A pretendente: JACKELINE 
NERIS RIBEIRO, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 27/11/1996, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Genelice Neris Ribeiro.

O pretendente: RAUL SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: assistente técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 02/05/1996, residente e 
domiciliado na Vila Diva, São Paulo, SP, fi lho de Julio Alves de Oliveira e de Maria das 
Graças de Souza Santos Oliveira. A pretendente: REBECCA MENDONÇA GRIGATTI, 
profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, 
SP, data-nascimento: 28/12/1993, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Fabio Grigatti e de Lilian Aparecida Mendonça Grigatti.

O pretendente: MOISÉS ARTIZ DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Prata dos Baianos - Ecoporanga, ES, data-nascimento: 
07/04/1974, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de José Norberto 
de Oliveira e de Ana Artiz de Oliveira. A pretendente: AURILENE PAULA FERNANDES, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Mantena, MG, data-
nascimento: 29/05/1981, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de 
Aureni Fernandes Paiva e de Ula Rosa Paiva.

O pretendente: MATHEUS PEREIRA DE BRITO, profi ssão: executivo de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
24/01/1991, residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Gerson 
Rogerio de Brito e de Margareth Virginia Pereira de Brito. A pretendente: CAMILA 
QUETURE CUINTO, profi ssão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo 
André, SP, data-nascimento: 11/06/1991, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Valdir Cuinto e de Amara Verginia Sae Cuinto.

O pretendente: DANIEL TADEU DA SILVA, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1982, residente e 
domiciliado na Vila IVG, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Inácio da Silva e de Maria José 
da Silva. A pretendente: LUCELIA DE LIMA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1983, residente e domiciliada 
em Santo André, SP, fi lha de Lourival André de Lima e de Rosa de Lima Virginio da Silva.

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 CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/02/1971), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Oliveira Neto e de Maria Conceição de 
Oliveira. A pretendente: GENALVA NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Betânia - PE, no dia (14/09/1961), residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba - SP, fi lha de João Estevão da Silva e de Izabel Purcina da Silva. 
Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Cartório do municipio de 
Itaquaquecetuba, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: FABIO EDUARDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (13/04/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Casimiro de Oliveira e de Rosangela 
Aparecida Alves de Oliveira. A pretendente: ILA FERNANDA DA SILVA SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, 
no dia (28/11/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José dos Santos Filho e de Joémia Maria da Silva.

O pretendente: RAYMOND BRYANT STONE, estado civil solteiro, profi ssão marinheiro, 
nascido em Estados Unidos da América, no dia (18/06/1969), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arthur Wilburn Bookman e de Joann Gloria Bookman. 
O pretendente: JULIO CESAR MENDES VELEZO, estado civil solteiro, profi ssão eletri-
cista, nascido em Esplanada (Registrada no 1º Ofício do Município de Alagoinhas) - BA, 
no dia (10/01/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
José Ferreira Velozo e de Cecilia de Souza Mendes.

O pretendente: HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO, estado civil divorciado, profi ssão 
assistente service desk, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/07/1979), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lacides Divino do Prado e de 
Rute Ribeiro Santos do Prado. A pretendente: BRUNA QUEIROZ ANANIAS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de sala, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(12/08/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Ananias e de Divina Maria Ananias.

O pretendente: ADEMILTON SANTOS TAVARES, estado civil solteiro, profi ssão chefe 
de estacionamento, nascido em Belo Jardim - PE (Registrado em Tacaimbó - PE), no 
dia (06/03/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis 
Tavares da Silva e de Maria Cordeiro dos Santos. A pretendente: EDIMAR FERREIRA 
MEDINA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Padre Paraíso - MG, 
no dia (04/04/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Amintas Ferreira Medina.

O pretendente: RONYE DONIZETE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Suzano - SP, no dia (08/04/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Donizete dos Santos e de Ivanete das Graças Santos. 
A pretendente: ANGÉLICA LINS CARDOSO SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente de departamento pessoal, nascida em Guarulhos - SP (Registrada no distrito de 
Guaianases, nesta Capital), no dia (06/05/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nilson Brito dos Santos e de Marinêz Lins Cardoso Santos.

O pretendente: ANTONIO MARTINS VICENTE JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (17/06/1984), residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Martins Vicente e de Lucia Zita Aparecida 
Neto Vicente. A pretendente: JENNIFER AMÁLIA PERETTA CARDOSO, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (13/06/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Dias Cardoso e 
de Eliane Amália Peretta Cardoso. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: JOILSON SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Valença (Distrito de Maricoabo) - BA, no dia (05/05/1996), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jeová Silva e de Luciene de Jesus dos 
Santos. A pretendente: JOSY FRANCISCA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em Cipó - BA, no dia (04/04/1997), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Martins Sobrinho e de Jucicleide Francisca dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ PACINI GRASSIOTTO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, 20/03/1986, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Grassiotto e de Cecilia Aparecida Pacini Grassiotto. A pretendente: 
JOANA D’ARC JORGE DE MATOS, solteira, profi ssão advogada, nascida em Vertentes 
- PE, 08/03/1988, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Urbano Sobrinho e de Terezinha Jorge de Matos.

O pretendente: RAFAEL CARLIER POUCHUCQ, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Petrópolis - RJ, 24/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Carlos Roberto Pouchucq e de Ana Cristina Carlier Pouchucq. A pretendente: 
CAROLINA FIGUEIREDO LOUREIRO, solteira, profi ssão bancária, nascida em Rio de 
Janeiro - RJ, 25/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Fernando Loureiro Junior e de Solange Maria Figueiredo Loureiro.

O pretendente: RAFAEL ARCADIPANE DA SILVEIRA, divorciado, profi ssão professor, 
nascido em Jundiaí - SP, 10/05/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gastão Moraes da Silveira e de Maria Helena Arcadipane da Silveira. 
A pretendente: VANESSA MARTINES CEPELLOS, solteira, profi ssão professora, 
nascida em Sorocaba - SP, 24/11/1987, residente e domiciliada em Sorocaba - SP, fi lha 
de Sergio Lucio Cepellos e de Sueli Ana Martines Cepellos. Obs.: Edital de Proclamas 
Oriundo de Sorocaba, Estado de São Paulo.

O pretendente: GUILHERME CERQUEIRA DE SOUZA, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, 14/03/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amilton Cerqueira de Souza e de Maria Denise 
Miguel Cerqueira de Souza. A pretendente: SARAH FALCÃO PIMENTEL DOS REIS, 
solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo - SP, 25/03/1988, residente e 
domiciliada em Santo Amaro, São Paulo - SP, fi lha de José Lucio dos Reis Neto e de 
Regina Lucia Falcão Pimentel dos Reis.

A Proteste, associação de 
consumidores, fez o le-
vantamento do consumo 

de diversos eletrodomésticos. 
As contas foram feitas de acordo 
com as distribuidoras de energia: 
CEB (DF), CEEE (RS), Cemig 
(MG), Coelba (BA), Copel (PR), 
Eletropaulo (SP) e Light (RJ). A 
partir disso, a associação calcu-
lou o gasto médio de cada produ-
to. A precaução com o consumo 
de energia dos eletrodomésticos 
tomou conta da rotina de diver-
sos brasileiros, com o preço da 
eletricidade cada vez mais alto, 
sobretudo por conta de medidas 
como a bandeira tarifária. 

Contudo, dá para amenizar 
o impacto desses produtos na 
conta de luz sem precisar cortá-
los do cotidiano do consumidor. 
As diferenças encontradas no 
levantamento foram expressivas. 
Por exemplo, na comparação de 
dois splits de 12.000 BTU, vimos 
que o LG Libero Smart Inverter 
custará R$ 36,51, se usado por 
oito horas ao dia, o mês todo. Caso 
use o Electrolux Techno Inverter, 
o preço sobe para R$ 64,02 - uma 
economia de 43%. O consumidor 

Eletrodoméstico correto pode 
economizar na conta de energia
A precaução com o consumo de energia dos eletrodomésticos tomou conta da rotina de diversos brasileiros, 
com o preço da eletricidade cada vez mais alto, sobretudo por conta de medidas como a bandeira tarifária
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o  • A etiqueta de efi ciência ener-

gética “A” não é garantia de 
produto com baixo consumo 
de energia. Em testes da 
associação, a etiqueta se 
encontra defasada, porque a 
gama de produtos com “A” 
engloba praticamente todos 
de algumas categorias.

 • Calcular o gasto de energia de 
um aparelho em uma hora de 
uso é a melhor forma de saber 
o quanto é gasto.

Alguns produtos, como as gela-
deiras e freezers, informam o 
consumo menasl de energia, 
para outros é possível calcular 
através da potência. O con-
sumidor deve dividir a potên-
cia do produto, informada no 
manual e no próprio aparelho, 
por 1.000 e multiplicar pela 
tarifa de energia da companhia 
de seu estado, disponível na 
conta de luz. Exemplo: se uma 
sanduicheira tem 1.200 W de 
potência e a tarifa de energia é 
de R$ 0,80, a conta será: 1.200 
W ÷ 1.000 x R$ 0,80 = R$ 0,96. 
Esse é o gasto por hora.

Fonte e mais informações (www.
proteste.org.br).

também economizará se optar 
pela escolha certa no consumo de 
televisores. Para o uso diário de 
cinco horas, deverá ser pago R$ 
5,25 ao mês, com a LG 49UJ6300, 
ou R$ 9,15, com a Samsung UN-
49KU6300.

A lava-louça, apesar de não ser 
um item presente na casa de todos 
os brasileiros, teve aumento de 
venda nos últimos anos. Compara-
ndo o modelo Consul CLC06AB e 
o Electrolux LE06A, o consumidor 
que utilizar a primeira opção todos 

os dias, duas vezes ao dia, ao invés 
da Electrolux, vai poupar ao mês R$ 
6,08. Para driblar essas ameaças e 
o custo elevado, a Proteste alerta 
para atitudes que podem auxiliar 
nessa situação. Veja:
 • O preço não deve ser considera-

do o único fator determinante 
para a compra. O ideal é des-
cobrir também o quanto de 
energia elétrica ele consome. 
Isso porque, em muitos casos, 
o barato pode sair caro depois, 
quando chegar a conta de luz.
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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
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IB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF) nº 27.842.177/0001-91

BA L A N ÇOS PATRIMONIA IS ENCERRADOS EM   (Valores em R$ Mil)

financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avalia-
dos pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do exercício; e (iii) Títulos disponíveis para ven-
da - que não se enquadrem como para negociação nem como mantidos até
o vencimento, e são registrados pelo custo de aquisição com rendimentos
apropriados a resultado e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida
à conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários.
O valor de mercado dos títulos públicos é apurado segundo Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA,
que determina o valor líquido provável de realização através de parâmetros
que compreendem, entre outros, o preço médio de negociação para títulos
e valores mobiliários semelhantes em relação aos prazos de pagamento e
vencimento; d) Imobilizado de uso. São registrados pelo custo de aquisição
e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que
levam em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20%
a.a. para "Sistema de Processamento de Dados" e de 10% a.a. para as
demais contas; e) Intangível. São registrados os direitos adquiridos que
tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora
ou exercidos com essa finalidade. São representados por softwares, regis-
trados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear à taxa de
20% a.a.; f) Valor de recuperação dos ativos ("Impairment"). Os ativos não
financeiros estão sujeitos à avaliação do valor recuperável em períodos
anuais ou em maior frequência se as condições ou circunstâncias indica-
rem a possibilidade de perda dos seus valores. Em 31/12/2017, não existem
indícios de redução no valor recuperável de ativos não financeiros; g) Ati-
vos e passivos contingentes, provisões e obrigações legais. O reconheci-
mento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e
das obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos
no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes,
aprovados pela Resolução nº 3.823/09, da seguinte forma: - Ativos contin-
gentes: não são reconhecidos nas informações financeiras, exceto quando
da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização,
sobre as quais não cabem mais recursos; - Passivos contingentes: são
incertos e dependem de eventos futuros para determinar se existe probabi-
lidade de saída de recursos; não são, portanto, provisionados, mas divul-
gados se classificados como perda possível, e não provisionados nem di-
vulgados se classificamos como perda remota. - Provisões: são reconheci-
das nas informações financeiras quando, baseadas na opinião de assesso-
res jurídicos e da Administração, levando em conta a probabilidade de per-
da de uma ação judicial ou administrativa, for provável uma saída de recur-
sos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos
sejam mensuráveis com suficiente segurança. As ações relativas a causas
trabalhistas e cíveis classificadas como perdas prováveis pelos assesso-
res jurídicos e pela Administração são contabilizadas com base na expec-
tativa de perda da Administração e divulgadas em notas explicativas; e -
Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a demandas judi-
ciais que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de
tributos e contribuições e são provisionadas; h) Imposto de renda e contri-
buição 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 determina-
dos pela legislação fiscal. 4. Caixa e equivalentes de caixa. São represen-
tados por disponibilidades em moeda nacional, cujo vencimento das opera-
ções na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, e apresen-
tam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela
Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:

     2.017
Disponibilidades          19
Depósitos bancários          19
Total caixa e equivalentes de caixa          19

A T I V O                                            .    N E    31/12/17
CIRCULANTE            31
Disponibilidades 4  19
Outros Créditos              2

Diversos 2
Outros Valores e Bens            10

Despesas Antecipadas 10
NÃO CIRCULANTE           849
Realizável a Longo Prazo           724
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 5           724

Carteira Própria   724
Imobilizado de Uso 3.d           118

Outras Imobilizações de Uso   124
(Depreciações Acumuladas)   (6)

Intangível 3.e              7
Ativos Intangíveis              7

TOTAL DO ATIVO           880

P A S S I V O                                    .    N E    31/12/17
CIRCULANTE             67
Outras Obrigações 6             67

Fiscais e previdenciárias   36
Diversas   31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO           813
Capital: 7        1.800

De Domiciliados no país   1.800
(Prejuízos acumulados)          (987)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO           880

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS   N E 2º Sem/17  31/12/17
Receitas de Intermediação Financeira            51           54
Result. de operaç. c/títulos e valores mobils.   51  54
Resultado Bruto da Intermed. Financeira   51   54
Outras Receitas/Despesas Operacionais         (921)     (1.041)
Despesas de pessoal 8.a (577) (678)
Outras despesas administrativas 8.b (338) (357)
Despesas tributárias (6) (6)
Resultado Operacional  (870)  (987)
Resultado Antes da Trib. s/o Lucro e Partic.  (870)  (987)
Lucro Líquido (Prej.) do Exerc./Semestre  (870)  (987)
Nº de cotas............................................: 1.800.000 1.800.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas..............R$ - 483,43 - 548,25

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestre de 01/07/17 a 31/12/17

Capital Lucros/Prej.
Realizado Acumulados        Total

Saldos início do semestre 01/07/17  1.800  (117)  1.683
Lucro líquido (prejuízo) do semestre              -            (870)       (870)
Saldos fim do exercício 31/12/17           1.800            (987)        813
Mutações do semestre              -            (870)       (870)

Exercício de 29/05/17 a 31/12/17
Integralização de capital       1.800  1.800
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  (987)  (987)
Saldos fim do exercício 31/12/17  1.800  (987)        813
Mutações do exercício  1.800  (987)        813

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2º Sem/17  31/12/17
Lucro líquido (prejuízo) do  semestre e exercício  (870)  (987)
Depreciações e amortizações              6            6

        (864)        (981)
Variação de Ativos e Obrigações        1.009        (669)
(Aumento) redução em TVM e instr. financ. derivat.  1.005  (724)
(Aumento) redução de outros créditos (2) (2)
(Aumento) redução de outros valores e bens  (10)  (10)
Aumento (redução) em outras obrigações            16           67
Caixa líq. proveniente das ativid. operacionais          145     (1.650)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em:
  Imobilizado de uso (124) (124)
Inversõs líquidas no intangível    (6)       (7)
Caixa líquido usado nas atividades de investim.   (130)    (131)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital -  1.800
Caixa líquido usado nas atividades de financiam. -   1.800
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa            15           19
Caixa e equival. de cx. no início semestre/exercício 4 -
Caixa e equival. de cx. no fim do semestre/exercício            19           19

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Em 31/12/2017

(Valores em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional. A IB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. ("Corretora"), iniciou suas atividades em 29 de maio de
2017, e foi autorizado para funcionamento pelo Banco Central do Brasil em
21 de dezembro de 2017. Tem por objeto social: a) comprar e vender títulos
e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada regulamen-
tação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e pelo Banco
Central do Brasil ("BACEN") nas suas respectivas áreas de competências;
b) intermediar operações de câmbio; c) realizar operações no mercado de
câmbio, conforme legislação em vigor; d) realizar operações
compromissadas; e) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou
assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros
e de capitais; f) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em
conjunto, pelo BACEN e pela CVM. 2. Base de apresentação e elaboração
das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, requeridas para o exercício  findo em 31 de dezembro
de 2017, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei
das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/
07 e 11.941/09, além das normas do Conselho Monetário Nacional ("CMN")
e do BACEN. Foram adotados para fins de divulgação os pronunciamentos,
as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis ("CPC") homologados pelos órgãos reguladores relacionados
ao processo de convergência contábil internacional que foram aprovados
pelo CMN e BACEN e estão consubstanciados no Plano Contábil das Insti-
tuições do Sistema Financeiro Nacional ("COSIF"). A autorização para con-
clusão das demonstrações contábeis foi dada pela Administração em 31 de
janeiro de 2018. 3. Resumo das principais práticas contábeis. As princi-
pais práticas contábeis são assim resumidas: a) Apuração do resultado. As
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência; b)
Caixa e equivalentes de caixa. Compreendem as disponibilidades em moeda
nacional, os depósitos bancários disponíveis e títulos e valores mobiliários,
com conversibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior a no-
venta dias, conforme prevê a Resolução BACEN nº 3.604/08; c) Títulos e
valores mobiliários. Os títulos e valores mobiliários são classificados de
acordo com a intenção de negociação, pela Administração, independente
dos prazos de vencimentos dos papéis, em três categorias; específicas,
atendendo aos seguintes critérios de contabilização: (i) Títulos para nego-
ciação - adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente nego-
ciados, sendo que os rendimentos auferidos e o ajuste ao valor de mercado
são reconhecidos em contrapartida ao resultado do exercício. Os títulos
classificados nessa categoria são apresentados no ativo circulante do
balanço patrimonial, independentemente do prazo de vencimento; (ii) Títu-
los mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Demonstração do Resultado Abrangente  2º Sem/17    31/12/17
Resultado do  Semestre/Exercício  (870)  (987)
Resultado Abrangente Total  (870)  (987)

5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.
a) Títulos e valores mobiliários. Em 31 de dezembro de 2017, os títulos e
valores mobiliários estavam classificados como disponíveis para venda. O
valor de custo e o valor de mercado e a classificação por vencimentos
estavam assim representados:

                                    31/12/2017
Vencimento

Acima de 1 ano Mercado    Custo
Carteira Própria
Letras Financeiras do Tesouro                 724       724       724
Total                 724       724       724
b) Instrumentos financeiros derivativos. Em 31/12/2017 não havia opera-
ções com instrumentos financeiros derivativos. 6. Outras obrigações.
Circulante      2.017
Fiscais e Previdenciárias          36
Impostos e contribuições a recolher  36
Diversas          31
Despesas com pessoal  20
Outras despesas administrativas  11
7. Patrimônio Líquido. a. Capital Social: O capital social no montante de R$
1.800, está representado por 1.800.000 cotas, totalmente integralizada por
cotistas domiciliados no País. 8. Composição de saldos relevantes da
demonstração de resultado.
a) Despesas com pessoal 2º sem/2.017     2.017
Despesas com honorários (246) (328)
Despesas com proventos (149) (149)
Despesas com encargos sociais (106) (125)
Despesas com benefícios (58) (58)
Despesas com treinamento               (18)        (18)
Total             (577)       (678)
b) Outras despesas administrativas 2º sem/2.017     2.017
Despesas com aluguel (53) (65)
Despesas com comunicações (26) (26)
Despesas com processamento de dados (131) (131)
Despesas com serviços técnicos especializados (81) (88)
Outras despesas administrativas               (47)         (47)

            (338)       (357)
9. Risco operacional e risco de mercado. A Corretora está implantando
seus sistemas tecnológicos voltados ao controle e prevenção de riscos,
visando reduzir possíveis perdas, por meio do acompanhamento constante
de suas operações e garantias prestadas.

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1 SP 110330/O-6

1ª VC – Regional Itaquera. PROCESSO Nº 4001673-85.2013.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani 
Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIVIANE CEZAR DE CARVALHO, Brasileiro, Casada, 
Autônoma, RG 281884717, CPF 256.310.308-88, WILSON ZANONI, Brasileiro, Divorciado, 
Comerciante, RG 4.222.430-542224305, CPF 662.630.938-20, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de NEILA SONCINI MORGADO, alegando em síntese: A 
requerente é detentora do contrato de locação, firmado através de instrumento particular e nessa 
condição, exercita o seu direito de cobrança, em face dos requeridos, denominados no instrumento, 
locatária e fiador, requerendo a este Juízo a condenação de alugueres vencidos em 10/07/2013, 
10/08/2013, 10/09/2013 e 30/09/2013 bem como encargos da Eletropaulo e Sabesp correspondentes 
ao aluguel, acrescidos de juros ao mês e correção monetária, determinada na Cláusula Décima 
Sétima do contrato de locação e a multa contratual prevista cláusula décima primeira do referido título. 
O patrono do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento 
das custas e despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de 
R$15.554,16. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 
de fevereiro de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000680-26.2018.8. 26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr(a). Antonio Carlos Lombardi de Souza Pinto,
na forma da Lei, Faz Saber a(o) Sérgio Luiz da Silva, último endereço conhecido à Avenida Cinderela,
615, Jardim Gurilandia, CEP 12071-500, Taubaté - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Procedimento Comum - Prestação de Serviços, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 58.349,69 (cinquenta e oito mil, trezentos e
quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 25 de janeiro de 2018.                (15 e 16)

Intimação Prazo 20 dias Proc. 0104802-26.2012.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho,
Juiz de Direito da 4ª VC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Kazuo Tanaka, RNE Nº 5.373.806, CPF
Nº 933. 036.298-20, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e
respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum
Empreendimento Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi
determinado sua Intimação, por edital, da Penhora realizada sobre o imóvel a segui descrito como
sendo: Um lote de terreno nº 01, da Guadra “DG´´ do loteamento denominado “Terras De Santa
Cristina Gleba Iv, situado na zona urbana do distrito e município de Arandú, comarca de Avaré, neste
Estado, medindo - 10,00ms (vinte metros) de frente para a rua nº 73,38,00 ms, tendo nos fundos onde
confronta com o lote nº 08, 09 e 10; 30,00 (trinta metros) da frente aos fundos do lado esquerdo de quem
da rua olha para o imóvel onde confronta com o lote nº 02 e do lado direito mede 49,00 ms, e confronta
coa a rua nº 67, encerrando a área de 645,00m2, no imóvel acima observa-se uma curva de concordância
com raio de 9,00ms, ocasionando uma diminuição de 17,38m2. do(s) qual(s) foi(ram) nomeado(a)(es
depositário (a)(s) Sr(a)(s) Kazuo Tanakaa, CPF Nº 933.036.298-20, RNE Nº 5.373.806-SP.. O(a)(s)
depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste
juízo, observadas as consequencias do descumprimento das obrigações Nada Mais. Passando a fluir
independentemente de outra intimação, sendo que na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de Novembro de 2017.                 (15 e 16)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1075279-15.2013.8.26.0100. O Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri,
Juiz de Direito da 11º VC Do Foro Da Capital/SP. Faz Saber á Juliana Cristine Brocco, RG Nº
29.329.567-0, CPF/MF Nº 323.033.108-73 que União Social Camiliana, Lhes Ajuizou Ação
Monitória Para Cobrança De R$ 3.595,00, Referente ao Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a representante legal,
citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de
mandato inicial em título executivo, ficando advertido de que será nomeado curador especial em
caso de revelia. será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. dado e passado nesta
Cidade de São Paulo, aos 13 de Novembro de 2017.                                                                 (15 e 16)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1075398-73.2013.8.26.0100. A Dr(a). Adriana Cardoso dos Reis,
Juíza de Direito da 37º VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber à  Márcio Ibere Delphino, RG Nº
577824-0, CPF/MF Nº 013.790.638-25 que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para
cobrança de R$ 6.713,75, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre
as partes e não foi cumprido. Não localizada a representante legal, citada fica para que no prazo de 15
dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo,
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 31 de janeiro de 2018.                             (15 e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006065-12.2017.8. 26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Alexandre José Antonio, Brasileiro,
Solteiro, RG 26.756.209-3, CPF 141.860.668-50, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana CNPJ nº 58.250.689/0001-92.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20
dias supra, pague a quantia de R$13.676,05, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2017.                                     (15 e 16)

Balanço Patrimonial - (Valores Expressos em Milhares de Reais)
 31/12/2017 31/12/2016

Ativo     6.208,56    5.064,91
Circulante      5.878,41    4.686,18
Disponibilidades  108,76  36,20
Duplicatas a Receber  2.716,66  1.981,78
Adiantamento a Funcionários  6,72  5,30
Adiantamento e Devolução a Fornecedores  292,58  400,82
Tributos a Recuperar  12,29  2,11
Outros Créditos  2,93 –
Estoques  2.738,48  2.259,98
Não Circulante        330,14       378,73
Investimentos  60,00  –
Imobilizado  269,58  378,16
Intangível  0,57  0,57

 31/12/2017 31/12/2016
Passivo     6.208,56    5.064,91
Circulante      5.807,10    4.511,81
Fornecedores  4.009,03  3.037,94
Obrigações Sociais e Trabalhistas  38,40  36,32
Provisões Trabalhistas  53,78  48,69
Obrigações Fiscais  27,63  12,17
Adiantamento e Devoluções de Clientes  188,10  360,23
Outras Contas a Pagar  23,54  4,86
Empréstimos Bancários e Duplicatas Descontadas  1.466,62  1.011,62
Não Circulante     2.420,71    2.924,61
Empréstimos e Financiamentos  904,87  1.408,77
Debentures a Pagar  571,25  571,25
Provisões Tributárias  944,59  944,59
Patrimônio Líquido     (2.019,26)   (2.371,51)
Capital Social  3.705,00  3.705,00
(-) Capital a Integralizar  (797,78)  (797,78)
Reserva de Capital  1.227,59  1.138,48
Ações em Tesouraria  (68,00)  (68,00)
Reserva de Lucros  3,01 –
Lucros ou Prejuízos Acumulados  (6.089,08)  (6.349,22)

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ Nº 02.596.357/0001-00

Demonstrações Financeiras - Ano - Calendário de 2017 - (Valores Expressos em Milhares de Reais)
A Maior Rede de Autopeças do Brasil

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
 31/12/2017 31/12/2016

Saldo Anterior  (6.349,22)  (5.497,47)
Ajustes de Exercícios Anteriores  202,92 –
Resultado do Exercício  60,23  (851,75)
Reserva de Lucros  (3,01) –
Lucros (Prejuízos) Acumulados  (6.089,08)  (6.349,22)

Demonstração do Fluxo de Caixa
31/12/2017 31/12/2016

Resultado Líquido do Exercício  60,23  (851,75)
Ajuste do Resultado das Disponibilidades
  Geradas na Atividade Operacional 108,58  107,21
Depreciação e Amortização  108,58  107,21
Ativos Operacionais  (1.119,67)  1.903,77
Duplicatas a Receber  (734,88)  458,69
Adiantamento a Funcionários  (1,42)  (1,66)
Adiantamento e Devolução a Forncedores  108,24  (101,57)
Tributos a Recuperar  (10,18)  10,89
Outros Créditos  (2,93)  160,09
Despesas do Exercício Seguinte –  107,20
Estoques  (478,50)  1.270,13
Passivos Operacionais  791,39  (2.048,05)
Fornecedores  971,09  (262,18)
Obrigações Sociais e Trabalhistas  2,08  (21,95)
Provisões Trabalhistas  5,09  (53,65)
Obrigações Fiscais  15,46  9,15
Adiantamentos e Devoluções a Clientes  (172,13)  50,05
Outras Conta a Pagar  18,69  (14,89)
Empréstimos Bancários e Duplicatas Descontadas  455,01  (2.611,31)
Empréstimos Empresas Coligadas  (503,90)  892,05
Outras Conta a Pagar  –       (35,30)
Disponibilidades Líquidas Geradas (Aplicadas) nas
  Atividades Operacionais      (159,47)     (888,82)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aplicação no Investimento        (60,00)  –
Aplicação no Imobilizado –       (26,50)
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas
  Atividades de Investimentos  (219,47)  (915,32)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Reserva de Capital  89,11  836,14
Ajuste de Exercícios Anteriores       202,92 –
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas
  Atividades de Financiamentos       292,03       836,14
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades    72,56       (79,17)
Disponibilidades
Início do Perído         36,20      115,37
Final do Período       108,76         36,20
Aumento ou Redução no Caixa/Equivalentes de Caixa  72,56       (79,17)

Demonstração do Resultado do Exercício
31/12/2017   31/12/2016

Receita Operacional Bruta    24.860,17   19.066,24
Receita Bruta de Vendas  26.179,12  19.996,24
Deduções e Abatimentos de Vendas  (1.318,95)  (930,00)
Custos  (23.283,92)  (17.796,06)
Custo das Mercadorias Vendidas  (23.283,92)  (17.796,06)
Lucro Operacional Bruto      1.576,24    1.270,19
Despesas Operacionais    (2.221,93)   (3.079,05)
Despesas com Pessoal  (864,30)  (934,68)
Despesas Administrativas  (699,68)  (1.076,64)
Despesas Tributárias  (106,03)  (120,70)
Depreciações e Amortizações  (108,58)  (107,21)
Despesas / Encargos Financeiros  (478,21)  (870,52)
Receitas Financeiras  34,87  30,71
Receita e Despesas não Operacionais        731,64       957,11
Receitas não Operacionais  731,64  957,11
Resultado Antes do IRPJ e CSLL          85,95      (851,75)
IRPJ  (16,07)  –
CSLL  (9,64)  –
Resultado Líquido do Exercício  60  (852)

Notas Explicativas - Demonstrações Contábeis
Nota  01-Contexto Operacional: Rede Ancora - SP Importadora, Exportado-
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A., com sede na Rua Joaquim Oliveira
Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP nº 05133-005, inscrita no CNPJ/MF Nº 02.596.357/0001-00, tem como
principal operação Comércio por atacado de peças e acessórios novos para
veículos automotores, tributada pelo Lucro Real. Nota 02-Apresentação
das Demonstrações Contábeis. As demonstrações Contábeis (Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de
Lucros e Prejuízos Acumulados, e Demonstração de Fluxo de Caixa), fo-
ram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legisla-
ção Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Con-
tábeis. Para afeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram ela-
boradas de maneira uniforme entre os períodos, facilitando a leitura das in-
formações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas
Notas Explicativas. O resultado é apurado de acordo com o regime de com-
petência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas
na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando
se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

Nota 03-Sumário das Principais Práticas Contábeis: Ativo Circulante: (a)
Caixa e equivalente de Caixa: Os fluxos de caixa dos investimentos a curto
prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates).
As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento
original em até 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrado em
investimentos a curto prazo. (b) Contas a Receber: Os valores a receber
registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos
representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou
cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais
perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa,
quando aplicável, é constituída em montante considerado suficiente pela
Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses
créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa
pode ser modificado em função das expectativas da Administração com
relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como
por mudanças na situação financeira dos clientes. (c) Estoque: Os estoques
estão registrados pelo custo médio de aquisição. Quando aplicável, é cons-
tituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação. Ativo
Não Circulante: (a) Realizável a Longo Prazo: Os direitos realizáveis e
as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das
demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. (b)
Investimento, Imobilizado e Intangível: O imobilizado está registrado ao
custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de
construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas
vidas úteis estimadas. Nota 04-Patrimônio Líquido: (a) Capital Social: O
Capital, no valor de R$ 3.750.000,00 totalmente integralizada em modeda

corrente do país. (b) Distribuição de Lucros: Não houve distribuição de
lucros aos acionistas. (c) Reserva de Capital: Conforme Ata de AGE de
14/05/2016 arquivada em 07/11/2016 será feito adiantamento para au-
mento de capital no valor total de R$ 960.000,00. (d) Reserva de Lucros:
Gerada reserva legal de 5% sobre o Lucro Líquido do Exercício no valor
de R$ 3.011,45. (e) Ajuste de Exercícios Anteriores: Correção de
saldo de empréstimo de coligadas no valor de R$ 202.922,56. Nota 05-
Continuidade dos Negócios: E empresa está operando em sua capacida-
de plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais,
não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora
e Distribuidora de Auto Peças S.A.

Luiz Carlos Prevedel - Diretor Administrativo
Henrique Benatto Casero - Contador - CRC-PR-047567/O-9

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora
e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ 02.596.357/0001-00
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os Srs.Acionistas a reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a realizar-se, no dia 17/04/2018, às 9 hs em 1º convocação, e às 9:30 hs
em 2º convocação, a ser realizada na sede, Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 2.188, Vila
Mangalot, São Paulo/SP, CEP 05133-005, tendo como ordem do dia: (a) aprovação dos
demonstrativos contábeis do ano-calendário de 2017; (b) outros assuntos de interesse
social, com a re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário. SP, 15/03/2018.
Walter Domingos de Prince - Diretor Administrativo.                (16.17.20/03/2018)

Sustentare Serviços Ambientais S/A
CNPJ/MF n° 17.851.447/0001-77 - NIRE 35.300.451.732

Convocação de Credores da Classe III (Quirografários) Recuperação Judicial de 
Sustentare Serviços Ambientais S/A E Outra, Processo Nº 0059572-92.2011.8.26.0100

Sustentare Serviços Ambientais S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.592.658/0001-65 com 
sede situada na cidade de São Paulo, SP, localizada na Rua Monsenhor Luís Gonzaga de Almeida, 437, Casa 01, Jd. Campo 
Limpo, CEP 05785-190, e Renovar Ambiental Participações S.A. (Sideco Brasil), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 00.280.334/0001-66, com sede situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monsenhor 
Luís Gonzaga de Almeida, 437, Casa 02, Jd. Campo Limpo, CEP.: 05785-190, ambas em Recuperação Judicial, por meio do 
presente, convocam seus credores quirografários concursais, assim sujeitos e devidamente habilitados no respectivo processo 
de Recuperação Judicial, a comparecer nos endereços em que sediadas as Recuperandas, acima indicados, de segunda a 
sexta-feira, no horário entre 10:00 e 17:00, a partir do dia 22 de março de 2018, munidos de documentos originais e oficiais 
de identificação e habilitação, aos procedimentos necessários para que sejam iniciados e promovidos os pagamentos de 
seus créditos habilitados na Recuperação Judicial, em trâmite perante a C. 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 
da Comarca da Capital, Estado de São Paulo, Processo nº 0059572-92.2011.8.26.0100. Esclarecimentos complementares 
poderão ser obtidos através do telefone (11) 3199-4138, nos mesmos dias e horário de atendimento acima informados.

As novas 
defi nições da 
jornada de 
trabalho

e das horas
“in itinere”

Débora Fernanda Faria (*)

A jornada de trabalho 
é o tempo diário em 
que o empregado 
presta serviços ao 
empregador ou 
então permanece à 
disposição do mesmo 

Sendo assim, vamos ima-
ginar o caso de um hos-
pital veterinário, pouco 

frequentado, no qual nenhum 
cliente entrou durante deter-
minado dia. A recepcionista 
não atendeu ninguém, mas 
permaneceu à disposição do 
empregador, então aquele pe-
ríodo é contado como jornada 
de trabalho normalmente. 

Entretanto, por conta da 
reforma trabalhista, em vigor 
desde novembro do ano pas-
sado, não serão computadas 
como jornada atividades 
particulares, em que o funcio-
nário não está à disposição da 
empresa.

A novidade da reforma 
trabalhista é que não serão 
computadas como jornada 
extraordinária as variações 
de horário em que o empre-
gado adentra/permanece na 
empresa exercendo ativida-
des particulares, tais como: 
práticas religiosa, descanso, 
estudo, alimentação, higiene 
pessoal e troca de roupa ou 
uniforme, quando não houver 
obrigatoriedade de realizar a 
troca na empresa. 

Então, se o empregado com-
bina com seu empregador de 
chegar 1 hora mais cedo para 
fi car estudando para concur-
sos públicos no trabalho, antes 
do início do expediente, este 
tempo não será considerado 
à disposição do empregador. 
Assim, não será computado 
como jornada e, logo, não gera 
o pagamento de horas extras.

Outro exemplo prático. Em 
virtude de um forte temporal, 
o empregado permanece 30 
minutos no local de trabalho 
(sem prestar serviços) ao fi nal 
da sua jornada de trabalho 
usual. Esse período também 
não será computado como jor-
nada de trabalho. E, portanto, 
o empregado não terá direito a 
horas extras em relação a ele. 
A CLT, após a Lei 13.467/2017, 
também não mais prevê o 
cômputo do tempo de deslo-
camento, portanto, foi extinta 
a hora “in itinere”, qualquer 
que seja a situação.

Assim, o tempo despendido 
pelo empregado desde a sua 
residência até a efetiva ocupa-
ção do posto de trabalho e para 
o seu retorno, caminhando ou 
por qualquer meio de trans-
porte, inclusive o fornecido 
pelo empregador, não será 
computado na jornada de 
trabalho, por não ser tempo 
à disposição do empregador. 

Da mesma forma, o tempo 
de deslocamento da porta-
ria da empresa até o posto 
de trabalho não poderá ser 
computado como jornada de 
trabalho. Portanto, a jornada 
de trabalho tem início no mo-
mento em que o empregado 
chega no seu efetivo posto 
de trabalho.

(*) - É advogada de Direito do 
Trabalho, pós-Graduada em 

Direito e Processo do Trabalho 
pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e integrante do 
escritório Cerveira Advogados 

Associados.

Agropecuária Oriente S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 23.04.18 - Ficam convocados 
os senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se 
reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 23 de abril de 
2018, às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º 
andar, sala 113, 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), 13 de março de 2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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Para ‘ de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
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TRABALHO INFERIOR A 8HS DIÁRIAS
Empresa pretende contratar funcionários com jornada de 26 horas 
semanais, quais os direitos? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALGUNS FUNCIONÁRIOS CHEGAM ATRASADOS E NÃO MARCAM O 
CARTÃO DE PONTO, DEPOIS DIZEM QUE CHEGARAM NA HORA, CAR-
TÃO SEM MARCAR NA SAÍDA PARA O ALMOÇO PODE TER ALGUMA 
PUNIÇÃO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que, para os dois casos apresentados, poderá a empresa 
aplicar medidas disciplinares como advertência e suspensão.

REDUZIR O INTERVALO DO ALMOÇO
Como proceder caso o funcionário deseje reduzir o intervalo do almoço 
para sair mais cedo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MUDANÇA DE TURNO
O adicional noturno deve ser incorporado ao salário em caso de 
mudança de turno? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER QUANDO A FUNCIONÁRIA ENTRA DE LICENÇA 
MATERNIDADE NO PERÍODO DE FÉRIAS?

Ocorrera a suspensão do gozo de férias quando ocorre o parto dentro 
das mesmas. Iniciar-se a licença maternidade. O período restante, bem 
como a tributação em SEFIP (FGTS e INSS) ocorrerá após o retorno da 
licença maternidade. Decreto 3048/99, artigo 214 § 14.

PAGAMENTO DE DUPLA FUNÇÃO
Funcionário que trabalha em clube com a função de ajudante geral, 
poderá também exercer a função de salva vidas. Como devemos 
proceder com o pagamento de dupla função? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A música infl uencia 

na aprendizagem que 

é tanto um processo 

racional como afetivo

A aprendizagem, bem 
como os entraves para o 
aprendizado, se sustenta 

em variáveis que interferem na 
conquista do saber formal. Há 
sempre uma condição neurop-
síquica e social que liberta ou 
aprisionam o sujeito. Para tanto, 
as condições do grupo familiar 
e do contexto socioeconômico 
são fundamentais à sonoridade 
que se constrói e se partilha. É 
através da intergeracionalida-
de e dos valores constitutivos 
do coletivo que os sujeitos se 
enlaçam, criando afetividade e 
solidariedade, que favorecem a 
sobrevivência física e psíquica 
junto àqueles considerados 
como as pessoas mais impor-
tantes.

São as dinâmicas intersubje-
tivas que propiciam o sentido 
da vida, o valor das escolhas, 
a integração com os diversos 
ambientes extramuros e a 
confi ança ou insegurança nos 
desafi os apresentados nos tra-
jetos percorridos.

O desenvolvimento neuroló-
gico e psíquico, para que ocorra 
de forma satisfatória, necessita 
de um ambiente que proporcio-
ne estimulação, motivação e 
acolhimento adequados.

O estudo da música ativa 
quase todas as áreas cerebrais 
e em especial, o estudo do 
piano é indicado por usar da 
bidirecionalidade das mãos 
em seu manejo. Neurologica-
mente, tocar este instrumento 
faz com que haja cruzamento 
entre os hemisférios direito e 
esquerdo, abrindo assim um 
caminho muito rico, para que 
novas e variadas sinapses sejam 
formadas.

Tocar, ouvir e se deixar pe-
netrar pela harmonia e ritmo 
proporcionados pela música 
instrumental, pode refazer o 
enredo roto de histórias sofridas 
que, ao embalo de melodias, 
cerze essa trama esgarçada em 
tecido fi rme, que ampara.

Nas empresas, ocupar um 
cargo e desenvolver as funções 
laborais, demanda reconhecer 
as estruturas de trabalho, num 
contínuo aprendizado de convi-

vência para que o funcionário e 
a equipe, possam se apossar de 
novas tecnologias, utilizando-as 
de forma positiva e produtiva.

A música aliada à psicolo-
gia, utilizada por profi ssionais 
capacitados, desenvolve uma 
atenção e uma escuta peculiar 
na detecção de sintomas indi-
viduais e grupais, que poderão 
ser cuidados diminuindo as 
indisposições que se instalam 
em ambientes laborais.

As empresas, ainda que 
tenham profi ssionais da Psico-
logia em seu departamento de 
Recursos Humanos, raramente, 
dispõem de suporte para reco-
nhecer e minimizar eventos de 
disputas, rivalidades e afl ições. 
Esse atendimento singular, que 
inclui a música, pode revelar 
com brevidade os impasses 
que, verbalizados e vivencia-
dos numa dinâmica de grupo, 
encontram resoluções efetivas.

A disponibilidade psíquica 
para a informação é um aprendi-
zado de novos conhecimentos, 
processados, manipulados e 
organizados com novos dados, 
que enriquecem o mundo men-
tal racional e afetivo e ajudam 
na aquisição e armazenamento 
da memória.

As empresas, investindo em 
seus colaboradores, conquistam 
a médio e longo prazo, profi ssio-
nais com maior competência e 
melhor capacidade para evocar 
os conhecimentos adquiridos, 
tendo uma práxis mais ágil e 
prazerosa.

A música é e sempre será 
uma excelente ferramenta de 
encantamento e entusiasmo, 
oferecendo a oportunidade da 
ilusão necessária à continui-
dade da existência humana e 
busca de bem-estar e satisfação 
do desejo latente em cada ser 
humano.

(*) ROSEMARY MANTOVANI - 
Pianista, compositora C.D.M.SP – 

Poetisa M.O.C.P.B. É autora do livro 
“Poemas de Amor e Vida” Prêmio 

Cultura Nacional - Psicóloga,
com pós em neuropsicologia, 
cursando Especialização em 

Neurociências FMUSP.
(rosemary9mantovani@gmail.com)

(**) SUELI RUGNO - Psicóloga – 
IPUSP. Doutora em Semiótica

e Linguística Geral – FFLCHUSP. 
Especialista em Psicologia 

Hospitalar-INCOR-HCFMUSP 
Bacharel em Letras Clássicas

e Vernáculas – FFLCHUSP -
Participa do LAPSO-IPUSP

(srugno@gmail.com)

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043535-68.2014. 8.26.0002/01. O(A) Mm. Juiz(A)
De Direito da 5ª VC, do Foro Regional Ii - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(A). Regina de Oliveira
Marques, na forma da lei, Etc. Faz Saber A(O) Everoneza Maria dos Santos Faria, Rg 24.250.775-X,
Cpf 146.880.488-07 que por este juízo, tramita de uma Ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino. Encontrando-se o Réu em lugar incerto e
não Sabido, nos Termos do artigo 513, §2º, iv do cpc, foi determinada a sua Intimação por edital, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de r$ 4.209,51 devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do código de processo civil). fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do código de
processo civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de Dezembro de 2017.            (15 e 16)

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro  Regional I - Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NIVALDITO COSTA SOUZA, 
REQUERIDO POR SAFIRI FELIX DE SOUZA PONTES E OUTRO - PROCESSO Nº1018806-
44.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional 
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER 
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
02/12/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de NIVALDITO COSTA SOUZA, CPF 185.485.808-44, pois 
é portador de demência por infartos múltiplos (CID (10) = F01.1), declarando-o absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Safiri Felix de Souza Pontes, RG. 27.189.951-7, CPF 308.691.978-78. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2017. 

1. Contexto operacional: A Cobansa Companhia Hipotecária 
(“Companhia”) atua na prestação de serviços de saque de FGTS e 
participa das ofertas públicas, leilões ou quaisquer outras formas 
de credenciamento que objetive a habilitação de agentes de imple-
mentação de programas habitacionais de natureza institucional. No 
tocante aos Programas Habitacionais em que participa, a Cobansa 
Companhia Hipotecária foi autorizada pelo Banco Central do Brasil 
a participar dos leilões do Programa de Subsídio à Habitação de In-
teresse Social PSH, bem como do Programa Minha Casa Minha 
Vida para Municípios com até 50.000 habitantes. No caso do PSH, 
regido pelas Portarias Interministeriais expedidas pelo Ministério 
das Cidades e Secretaria do Tesouro Nacional, a saber: Portaria In-
terministerial nº 337, de 17 de novembro de 2004; Portaria Intermi-
nisterial nº 335, de 29 de setembro de 2005. A Companhia partici-
pou dos leilões das seguintes Portarias Conjuntas, a saber: Portaria 
Conjunta nº 5, de 18 de novembro de 2004 (PSH I); Portaria Conjun-
ta nº 1, de 28 de março de 2005 (PSH II); Portaria Conjunta nº 2, de 
28 de março de 2005 (PSH II); Portaria Conjunta nº 3, de 25 de outu-
bro de 2005 (PSH III); Portaria Conjunta nº 4, de 25 de outubro de 
2005 (PSH III); Portaria Conjunta nº 1, de 28 de novembro de 2006 
(PSH IV); Portaria Conjunta nº 2, de 28 de novembro de 2006 (PSH IV) 
e Portaria Conjunta nº 4, de 01 de dezembro de 2008 (PSH V). Os re-
sultados dos leilões das referidas portarias foram homologados, a 
saber: Portaria nº 613, de 25 de novembro de 2004 (PSH I); Portaria 
nº 289, de 19 de abril de 2005 (PSH II); Portaria nº 817, de 30 de no-
vembro de 2005 (PSH III); Portaria de Resultado nº 921, de 13 de de-
zembro de 2006 (PSH IV) e Portaria nº 712, de 19 de dezembro de 
2008 (PSH V). Como resultado dos leilões a Companhia se creden-
ciou aos seguintes créditos no PSH: 13.566 (treze mil quinhentos e 
sessenta e seis) cotas na modalidade “Parcelamento” e 7.366 (Sete 
mil trezentos e sessenta e seis) cotas na modalidade de “Financia-
mento”. No caso do PMCMV_Sub50, regido pelas Portarias Con-
junta e Interministerial expedidas pelo Ministério das Cidades e Se-
cretaria do Tesouro Nacional, a saber: Portaria Conjunta nº 472, de 
18 de novembro de 2009 e Portaria Interministerial nº 484, de 28 de 
setembro de 2009. Como resultado desse leilão a Companhia con-
tratou 76.718 (setenta e seis mil setecentos e dezoito) cotas das 
79.791 (setenta e nove mil setecentos e noventa e um) cotas homo-
logadas. A Companhia participou também de nova oferta pública de 
recursos do Governo Federal (PMCMV_SUB50 - fase 2), em confor-
midade com as portarias interministeriais: nº 531, de 10 de novem-
bro 2011 e nº 547, de 28 de novembro de 2011, que dispõe sobre as 
condições da oferta pública e das diretrizes gerais do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida para municípios com população de até 50 mil 
habitantes, respectivamente. O Resultado do leilão foi homologado 
pela portaria nº 609, de 23 de dezembro de 2011, do Ministério das 
Cidades, porém, no dia 25 de maio de 2012, a oferta pública refe-
rente à Portaria Interministerial, nº 531 de 10 de novembro de 2011 
foi cancelada pelo Ministério das Cidades o que acarretou a perda 
das cotas obtidas pelos agentes fi nanceiros e Instituições Financei-
ras. Em 09 de abril de 2012 o Ministério das Cidades publicou a Por-
taria nº 152 que tratava do acolhimento das novas propostas para 
participar de nova oferta pública de recursos fi nanceiros, no âmbito 
do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do 
Programa Minha Casa, Minha Vida. Em 01 de junho de 2012, o Mi-
nistério das Cidades, através da Portaria nº 235, divulgou o resulta-
do dessa nova oferta pública de recursos fi nanceiros onde recebe-
mos 8.548 (oito mil quinhentos e quarenta e oito) cotas. Cabe res-
saltar que cada cota representa R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
Reais) de subvenção econômica e R$ 1.160,00 (um mil cento e ses-
senta Reais) de remuneração da Companhia para alocação em todo 
território nacional. Como resultado desse leilão a Companhia con-
tratou 7.996 (sete mil novecentos e noventa e seis) cotas das 8.548 
(oito mil quinhentos e quarenta e oito) cotas homologadas. 2. Base 
de elaboração e apresentação das demonstrações contá-
beis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições fi nanceiras, que incluem as normas 
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Fi-
nanceiro Nacional - COSIF, normatizações do Conselho Monetário 
Nacional (“CMN”) e Banco Central do Brasil (“Bacen”) e da Lei das 
Sociedades por Ações. Foram adotados, para fi ns de divulgação, os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologados pelo 
CMN BACEN. Na elaboração das demonstrações contábeis são uti-
lizadas, quando aplicável, estimativas e premissas na determinação 
dos montantes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de 
acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
Essas estimativas e premissas foram consideradas na mensuração 
de provisões para perdas com operações de crédito e para contin-
gências, na determinação do valor de mercado de instrumentos fi -
nanceiros derivativos, de outras provisões e sobre a determinação 
da vida útil de determinados ativos. Os resultados efetivos podem 
ser diferentes das estimativas e premissas adotadas. As demons-
trações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moe-
da funcional da Companhia. Todas as informações apresentadas 
em Real foram convertidas para o milhar, exceto quando indicado 
de outra forma. As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
base no custo histórico e, quando aplicável, houve mensuração a 
valor justo, conforme descrito nas principais práticas contábeis a 
seguir. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Admi-
nistração em 2 de março de 2018. 3. Principais práticas contá-
beis: 3.1. Resultado das operações: As receitas e despesas são 
registradas de acordo com o regime de competência. As receitas e 
despesas de natureza fi nanceira são contabilizadas pelo critério 
“pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial. As 
rendas das operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, inde-
pendentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas 
como receita, quando efetivamente recebidas. 3.2. Caixa e equi-
valentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representa-
dos por disponibilidades em moeda nacional. Aplicação interfi nan-
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Demonstração do resultado - Semestres fi ndos
em 30 de junho de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais, 

exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Semestres fi ndos em 30 de junho de 2017 e 2016 (Em 
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Demonstrações dos fl uxos de caixa - Semestres fi ndos
em 30 de junho de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

ATIVO Nota explicativa 2017 2016
Circulante  21.529 20.080
Disponibilidades 4 21 313
Títulos e valores mobiliários 5 7.644 11.167
Carteira própria  7.623 11.167
Vinculados à prestação de garantias  21 -
Outros créditos  13.864 8.600
Rendas a receber 6 1.114 345
Diversos 6 12.750 8.255
Realizável a longo prazo  1.871 2.250
Outros créditos 6 1.871 2.250
Diversos  1.871 2.250
Permanente  1.470 1.633
Investimentos 7 1.356 1.474
Outros investimentos  1.356 1.474
Imobilizado de uso 8 114 159
Outras imobilizações de uso  559 559
(-) Depreciações acumuladas  (445) (400)

Total do ativo  24.870 23.963

PASSIVO E Nota
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 2017 2016
Circulante  12.427 15.723
Obrigações por repasses 
 do país - instituições ofi ciais 9 4.342 9.192
Outras instituições  4.342 9.192
Outras obrigações 10 5.858 4.069
Fiscais e previdenciárias 10 1.452 256
Diversas 10 4.406 3.813
Receita Diferida 12 2.227 2.462
Receita Diferida  2.227 2.462
Exigível a longo prazo  5.590 3.364
Outras obrigações  5.590 3.364
Fiscais e previdenciárias 10 53 166
Diversas 10 5.537 3.198
Patrimônio líquido  6.853 4.876
Capital:
De domiciliados no país 15 10.000 10.000
Prejuízos Acumulados  (3.147) (5.124)
Total do passivo 
 e patrimônio líquido  24.870 23.963

 Nota
Receitas da explicativa 2017 2016
 intermediação fi nanceira  528 1.154
Resultado de operações 
 com títulos e valores mobiliários 6 528 1.154
Despesas da intermediação fi nanceira  (7) (84)
Operações de repasses - outras instituições ofi ciais (7) (84)
Resultado bruto 
 da intermediação fi nanceira  521 1.070
Outras receitas/despesas operacionais  (559) 903
Receitas de prestação de serviços  2.824 1.621
Despesas de pessoal  (1.036) (1.884)
Outras despesas administrativas 15 (708) (1.020)
Despesas tributárias 16 (320) (217)
Resultado de participações em coligadas 7 (25) 27
Outras receitas/despesas operacionais 17 (176) 570
Resultado operacional  1.080 167
Resultado antes 
 da tributação sobre o lucro  1.080 167
Imposto de Renda 
 e Contribuição Social  (465) (36)
Provisão para Imposto de Renda 11 (177) (15)
Provisão para Contribuição Social 11 (155) (21)
Ativo Fiscal Diferido  (133) -
Lucro líquido / prejuízo do semestre  615 131
Número de ações 14 2.370 2.370
Resultado por ação em R$  0,26 0,06

 Capital Social
 Capital Prejuízos
Eventos Realizado Acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2016 10.000 (5.255) 4.745
Lucro líquido do semestre - 131 131
Saldos em 30 de junho de 2016 10.000 (5.124) 4.876
Mutações do semestre - 131 131
Saldos em 1º de janeiro de 2017 10.000 (3.762) 6.238
Lucro líquido do semestre - 615 615
Saldos em 30 de junho de 2017 10.000 (3.147) 6.853
Mutações do semestre - 615 615

 1º sem. 1º sem.
Das atividades operacionais 2017 2016
Lucro líquido ajustado 505 22
Lucro líquido 615 131
Ajuste ao lucro líquido (110) (109)
Depreciação (22) -
Constituição de provisão (108) (25)
Rendas de participações em controladas/coligadas 20 (84)
Variação de ativos e obrigações 125 3.177
(Aumento) Redução em títulos para negociação (1.726) 3.132
Redução em outros créditos 5.842 423
Aumento (Redução) em outras obrigações (4.015) (562)
Aumento (Redução) em receitas diferidas 24 184
Caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais 630 3.199
Das atividades de investimento
 Aquisição (redução) de imobilizado 23 25
 Dividendos recebidos de coligadas - 35
Caixa líquido proveniente
 das atividade de investimento 23 60
Fluxo de caixa 
 das atividades de fi nanciamentos
 Redução em obrigações 
  por empréstimos e repasses (985) (3.088)
Caixa líquido utilizado 
 nas atividades de fi nanciamentos (985) (3.088)
Aumento/(redução) líquida 
 de caixa e equivalente de caixa (332) 171
Disponibilidades
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 353 142
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do período 21 313
Aumento/(redução) líquida 
 de caixa e equivalente de caixa (332) 171

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

A Diretoria
Marcos Alessandro de Souza -  CT CRC-1SP 263.602/O-1

ceira 3.3. Títulos e valores mobiliários: De acordo com o estabe-
lecido pela Circular BACEN nº 3.068/2001, os títulos e valores mobi-
liários integrantes da carteira são classifi cados em três categorias 
distintas, conforme intenção da Administração, atendendo aos se-
guintes critérios de contabilização: i) Títulos para negociação: 
são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente 
negociados, são ajustados pelo valor de mercado em contrapartida 
ao resultado do semestre; ii) Títulos disponíveis para venda: 
são aqueles que não se enquadram como para negociação ou como 
mantidos até o vencimento. Os ganhos e perdas não realizados são 
ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destaca-
da do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários, sob o títu-
lo de “ajuste de avaliação patrimonial”; iii) Títulos mantidos até 
o vencimento: são aqueles para os quais há a intenção e capaci-
dade fi nanceira para sua manutenção em carteira até o vencimen-
to, são avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendi-
mentos auferidos em contrapartida ao resultado do semestre. 
3.4. Permanente: 3.4.1. Investimento: Os investimentos em coli-
gadas com infl uência signifi cativa ou participação de 20% ou mais 
no capital votante são avaliados pelo método de equivalência patri-
monial. 3.4.2. Imobilizado de uso: É demonstrado ao custo de 
aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calcu-
lado pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica esti-
mada dos bens, sendo “Móveis e utensílios” e “Instalações” - 10%, 
e “Sistema de processamento de dados” e “Veículos” - 20% ao 
ano. 3.5. Outros ativos e passivos circulantes e não circulan-
tes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for pro-
vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em fa-
vor da Instituição e seu custo ou valor puder ser mensurado com se-
gurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando 
a Instituição possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado, sendo provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicá-
vel, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou 
cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos 
são classifi cados como circulantes quando sua realização ou liqui-
dação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrá-
rio, são demonstrados como realizáveis e exigíveis a longo prazo. 
a) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: A 
provisão para imposto de renda é calculada à alíquota de 15%, com 
um adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente a R$ 
120, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação tri-
butária. A contribuição social sobre o lucro apurada sobre o lucro 
ajustado na forma da legislação fi scal em vigor até 30 de agosto de 
2015 foi calculada à alíquota de 15%. A medida provisória 675/15, 
convertida na lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015, alterou a alí-
quota da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 15% para 
20%, a partir de setembro de 2015 e os valores foram apurados em 
conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1.591. b) Imposto 
de renda e contribuição social diferidos: Os créditos tributá-
rios são constituídos com base nas disposições constantes na Reso-
lução n° 3.059 de 31 de dezembro de 2002 e na Resolução n° 3.355 
de 31 de março de 2006, do Conselho Monetário Nacional que de-
terminam que a Instituição deve atender, cumulativamente, para re-
gistro e manutenção contábil de créditos tributários decorrentes de 
prejuízo fi scal de imposto de renda, base negativa de contribuição 
social e aqueles decorrentes de diferenças temporárias, as seguin-
tes condições: • Apresentar histórico de lucros ou receitas tributá-
veis para fi ns de imposto de renda e contribuição social, no mínimo, 
em três semestres dos últimos cinco semestres sociais, incluindo o 
semestre em referência. • Expectativa de geração de lucros tribu-
táveis futuros para fi ns de imposto de renda e contribuição social, 
conforme o caso, em períodos subsequentes, baseada em estudos 
técnicos que permitam a realização do crédito tributário em um pra-
zo máximo de dez anos. Os créditos tributários de imposto de renda 
e contribuição social sobre o lucro foram constituídos sobre diferen-
ças temporárias relativas à provisão para operações de crédito de li-
quidação duvidosa, sendo os seus efeitos registrados na rubrica 
“Outros créditos - diversos” com refl exo no resultado do semestre. 
Os créditos de imposto de renda e da contribuição social sobre o lu-
cro serão realizados à medida que as diferenças temporárias se tor-
narem dedutíveis. c) Ativos e passivos contingentes e obriga-
ções legais: Os passivos contingentes e obrigações legais são 
avaliados, reconhecidos e demonstrados de acordo com as determi-
nações estabelecidas no Pronunciamento Técnico CPC 25, do Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Resolução CMN 
nº 3.823/09 e Carta Circular nº 3.429/10, do Banco Central do Brasil 
(BACEN). A avaliação da probabilidade de perda das contingências 
é classifi cada como Remota, Possível ou Provável com base no jul-
gamento dos advogados, internos ou externos, sobre o fundamento 
jurídico da causa, a viabilidade de produção de provas, da jurispru-
dência em questão, da possibilidade de recorrer a instâncias supe-
riores e da experiência histórica. Essa avaliação incorpora um alto 
grau de julgamento e subjetividade, e está sujeita às incertezas de 
uma previsão sobre eventos futuros. É entendido que as avaliações 
estão sujeitas às atualizações e/ou alterações. • Ativos contin-
gentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos con-
tingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota ex-
plicativa; • Passivos contingentes: são provisionados quando as 
perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com sufi ciente segurança. Os passivos contin-
gentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados, 
e aqueles não mensuráveis com sufi ciente segurança e como de 
perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados; Obriga-
ções legais: são registradas como exigíveis, independente da ava-
liação sobre as probabilidades de êxito.
4. Caixa e equivalente de caixa 2017 2016
Disponibilidades em moeda nacional 21 313
Total caixa e equivalente de caixa 21 313

(a) Representado principalmente por IRPJ e CSLL sobre o lucro apu-
rado em 31 de dezembro de 2016, os valores devidos em 31 de  mar-
ço de 2017 no montante de R$ 501 foram incluídos no pedido de 
parcelamento formalizado via PERT-Parcelamento Especial de Re-
gularização Tributária formalizado junto à Receita Federal em 13 de 
julho de 2017. (b) Representado principalmente por Impostos e Con-
tribuições sobre salários, valores devidos de INSS do período de de-
zembro de 2016 a março de 2017 no montante de R$99 foram incluí-
dos no pedido de parcelamento formalizado via PERT - Parcelamen-
to Especial de Regularização Tributária formalizado junto à Receita 
Federal em 13 de julho de 2017. (c) Representado principalmente 
por Impostos sobre o Faturamento, valores devidos de PIS e a CO-
FINS do período de 12/2016 a 04/2017 no montante de R$ 154 fo-
ram incluídos no pedido de parcelamento formalizado via PERT - 
Parcelamento Especial de Regularização Tributária formalizado jun-
to à Receita Federal em 13/07/2017. A adesão ao “PERT” se deu 
através da opção do pagamento de 20% do valor da dívida consoli-
dada, sem deduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas, e li-
quidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fi scal 
e base de cálculo da Contribuição Social Sobre Lucro Líquido.
Diversas 2017 2016
Credores diversos - País (a) 831 186
Credores por recursos a liberar 8.408 5.932
Provisão para pagamento 
 a efetuar - Despesa de pessoal 270 487
Provisão para passivos contingentes (nota 14.2) 213 200
Outras 221 206
Total 9.943 7.011
Curto prazo 4.406 3.813
Longo prazo 5.537 3.198
(a) Refere-se a possível devolução de Contrapartida Financeira rece-
bida dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido à 
contratação de menos benefi ciários. 11. Imposto de renda e con-
tribuição social: a) A demonstração do cálculo dos encargos com 
Imposto de Renda e Contribuição Social é a seguinte:
Base de cálculo 2017 2016
Resultado antes dos impostos 1.078 167
(+) Adições 46 57
(-) Exclusões (20) (75)
(=) Resultado fi scal 1.104 149
Imposto de Renda - 15% 116 16
Imposto de Renda Adicional - 10% 66 -
(-) PAT (5) (1)
(=) Total apurado 177 15
Contribuição Social - 20%* 155 21
b) Origem e movimentação dos créditos tributários de imposto de 
renda e contribuição social diferidos:
Crédito tributário Saldo em Consti- Reali- Saldo em
 (Ativo Diferido) 31/12/2016 tuição zação 30/06/2017
Outras provisões 656 - - 656
Total dos créditos 
 tributários sobre 
 diferenças 
  temporárias 656 - - 656
Prejuízo fi scal e 
 base negativa de 
 contribuição social 1.548 - (133) 1.416
Total dos 
 créditos tributários 2.204 - (133) 2.071
c) Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças 
temporárias, prejuízo fi scal e base negativa de contribuição social: 
A projeção de realização do crédito tributário foi elaborada com 
base em revisão do estudo do cenário atual e futuro, efetuada em 
30 de junho de 2017, cujas premissas principais utilizadas nas pro-
jeções foram os indicadores macroeconômicos e indicadores de 
produção. O imposto de renda e a contribuição social diferidos se-
rão realizados à medida que as diferenças temporárias sejam rever-
tidas ou se enquadrem nos parâmetros de dedutibilidade fi scal ou 
quando os prejuízos fi scais. A seguir são apresentados quadros 
analíticos da realização desses créditos. i) Outras provisões; ii) Pre-
juízos fi scais e bases negativas de contribuição social
Período (i) (ii) Total (i) e (ii)
2017 (656) 325 (331)
2018 - (221) (221)
2019 - (144) (144)
2020 - (183) (183)
2021 - (256) (256)
Total (656) (479) (1.135)
d) Créditos tributários não ativados:: Em 30 de junho de 2017, a 
Companhia, possui prejuízos fi scais e base negativa de contribuição 
social de aproximadamente R$3.032 sobre os quais não foram re-
gistrados créditos tributários no montante de R$1.617 em virtude de 
não atender a todas as condições estabelecidas pelo BACEN para o 
registro do referido crédito. 12. Receitas diferidas: Refere-se a 
R$2.227 - 2017 (R$2.462 - 2016) de Tarifa MCMV fase 1 e 2. Estas 
receitas são a remuneração da Cobansa dos referidos programas 
sociais e são apropriados de acordo com o percentual de conclusão 
das obras em andamento. 13. Contingências ativas, passivas e 
obrigações legais: 13.1. Ativos contingentes: Não existem ati-
vos contingentes contabilizados. 13.2. Passivos de natureza cí-
vel, trabalhista e fi scal: A Administração, com base em informa-
ções de seus consultores jurídicos, em análises das demandas judi-
ciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base no histó-
rico de perdas, constituiu provisão para passivos contingentes em 
montante considerado sufi ciente para cobrir as perdas estimadas 
com as ações em curso. O passivo relacionado à obrigação legal em 
discussão judicial é mantido até o ganho defi nitivo da ação, repre-
sentado por decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não ca-
bem mais recursos, ou a sua prescrição. I. Processos trabalhis-
tas: Os processos trabalhistas avaliados como sendo de risco pro-
vável foram integralmente provisionados e totalizam R$ 213 (R$ 232 
em 2016). Os processos trabalhistas avaliados como sendo de risco 
possível totalizam R$ 563 em 30 de junho de 2017 (em 30 de junho 
de 2016, os assessores legais não avaliaram processos trabalhistas 
como sendo de risco possível). II. Processos cíveis: Os processos 
cíveis avaliados como sendo de risco provável foram integralmente 
provisionados e totalizam R$222 (R$214 em 2016). Os processos cí-
veis avaliados como sendo de risco possível totalizam R$1.770 em 
30 de junho de 2017 (R$200 em 2016). Dentre os processos cíveis 
avaliados, o processo de nº 0000.755-69.2014.4.01.4300, que deu 
origem ao Bloqueio Judicial no montante de R$30, ocorre que, em 4 
de outubro de 2017 foi proferida decisão interlocutória, determinan-
do o desmembramento do cumprimento de sentença. Sendo assim, 
o processo será desmembrado, de acordo com o número de municí-
pios, fi gurando como parte, o Ministério Público Federal, construto-
ras, representantes legais das construtoras, e a respectiva institui-
ção fi nanceira responsável pelo repasse. Parte dos municípios se-
rão abrangidos pela Seção Judiciária de GURUPI - TO; parte por 
ARAGUAÍNA - TO; e parte permanecerá em PALMAS - TO. Atual-
mente estão sendo expedidos ofícios para as respectivas Seções 
Judiciárias para consequente autuação dos processos desmembra-
dos. Não existem em curso processos administrativos signifi cativos 
por descumprimento de normas do Sistema Financeiro Nacional ou 
de pagamento de multas que possam causar impactos representa-
tivos no resultado fi nanceiro da Companhia. III. Obrigações le-
gais - Fiscais e previdenciárias: Os impostos e contribuições 
estão sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por 
períodos variáveis de tempo. A Instituição vem discutindo judicial-
mente o direito de não recolher os valores objetos da compensação 
não homologada dos tributos IRPJ e CSLL recolhidos a maior com os 
acréscimos legais, referentes ao exercício de 2005. Os processos 
fi scais avaliados como sendo de risco provável totalizam R$33 em 
30 de junho de 2016 (R$31 em 2016). 

IV. Movimentação das provisões
   Fiscais e pre-
 Trabalhistas Cíveis videnciárias
Saldo em 31 de 
 dezembro de 2016 232 214 32
Atualização monetária 14 8 1
Baixa de provisão (33) - -
Constituição de provisão - - -
Saldo em 30 de 
 junho de 2017 213 222 33
14. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social, 
no montante de R$ 10.000 (R$ 10.000 - 2016), totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em 2.369.978 ações, sendo 
1.184.989 ações ordinárias nominativas e 1.184.989 ações 
preferenciais nominativas, todas sem valor nominal. b. Divi-
dendos: Conforme disposição estatutária está assegurado 
aos acionistas dividendos que correspondam, no mínimo, a 
25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da lei 
societária. No exercício não foram provisionados dividendos.
15. Outras despesas administrativas 2017 2016
Serviços de terceiros 219 202
Serviços técnicos especializados 128 204
Viagens 2 54
Aluguel 86 154
Comunicação 53 40
Sistema fi nanceiro 94 70
Transportes 4 25
Publicação 1 30
Seguros 13 4
Processamento de dados 12 17
Outras 96 220
Total 708 1.020
16. Despesas tributárias 2017 2016
COFINS 136 117
PIS 22 19
ISS 141 81
Outras 21 -
Total 320 217
17. Outras receitas/despesas operacionais 2017 2016
Recuperação de despesas (a) - 586
Variação monetária ativa - 1
Variação monetária passiva (231) (189)
Subsídio de equilíbrio/Tarifa MCMV (b) 24 185
Perdas em subvenção - (17)
Dividendos/juros s/capital próprio 41 35
Outras (10) (31)
 (176) 570
(a) Refere-se à reversão de despesas ref. obras do PMCMV I e II. (b) 
Refere-se à apropriação da Tarifa MCMV.
18. Partes relacionadas: 18.1.Remuneração dos Administra-
dores: A remuneração do pessoal-chave da Administração da 
Companhia foi por meio de pró-labore e dividendos no valor total de 
R$ 77 no semestre fi ndo em 30 de junho de 2017 (R$ 452 em 2016). 
18.2.Outras partes relacionadas: 
Operações entre partes relacionadas: 2017 2016
Agente Obra 1.463 1.140
Produto Bradesco 2.255 -
Produto FGTS 397 -
Cobansa CGI Negócios Imobiliários Ltda. 4.115 1.140
A relação entre partes relacionadas, referem-se a recursos fi nancei-
ros vinculados as operações de prestação serviços que, a Cobansa 
Companhia Hipotecária desenvolve em suas atividades relaciona-
das as operações de fi nanciamento imobiliário, prestando serviços 
profi ssionais de análise de documentos relativos a contratações de 
aquisição de imóveis, tendo como seu maior parceiro e cliente o 
Banco Bradesco. 19. Outras informações: Conforme legislação 
em vigor, a Companhia não pode conceder empréstimos ou adian-
tamentos para: • Diretores e membros dos conselhos consultivos 
ou administrativo, fi scais e semelhantes, bem como aos respectivos 
cônjuges e parentes até o 2º grau; • Pessoas físicas ou jurídicas que 
participem de seu capital com mais de 10%; pessoas jurídicas de 
cujo capital participe com mais de 10%; a própria instituição fi nan-
ceira, quaisquer Diretores e Administradores da própria Instituição, 
bem como seus respectivos cônjuges e parentes até o 2º grau. Des-
sa forma, não são efetuados pela Companhia empréstimos ou 
adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de 
Administração ou da Diretoria Executiva seus cônjuges e parentes 
até o 2º grau. 20. Gerenciamento de risco: A Companhia adotou 
estrutura voltada para o gerenciamento e mitigação dos riscos ine-
rentes das operações intermediadas. A Diretoria aprovou a estrutu-
ra, políticas, sistemas, formas de monitoramentos e procedimentos 
relacionados a identifi car atividades que estejam sendo realizadas 
em descumprimento às determinações dos normativos e legislação 
vigentes dos órgãos reguladores. Os registros da estrutura organi-
zacional, o manual de controles internos, os relatórios considerando 
o gerenciamento do risco de capital, operacional de Mercado, de li-
quidez e outros inerentes das operações intermediadas, os registros 
efetuados nas atas de reuniões e que atendem as determinações 
dos normativos e legislação vigentes, estão à disposição na sede da 
Cobansa Companhia Hipotecária, localizada na Av. Paulista, nº 
1.439 - 6º andar - Cjtos. 61/2 - Cerqueira César - São Paulo - SP. 
21. Limites operacionais (Acordo de Basileia): Em 30 de junho 
de 2017, a Companhia encontrava-se enquadrada nos limites de ca-
pital e patrimônio compatível com o risco da estrutura dos ativos, 
conforme normas e instruções estabelecidas pela Resolução nº 
2.099/94 e legislação complementar. O índice de Basileia da Com-
panhia em 30 de junho de 2017 é de 38% (17% em 2016). 22. Ou-
tras informações: Informamos que a Administração, no semestre 
fi ndo em 30 de junho de 2017, não contratou serviços da BDO RCS 
Auditores Independentes relacionados a Companhia, além dos ser-
viços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios 
que preservam a independência do auditor, de acordo com as nor-
mas vigentes, que principalmente determinam que o auditor não 
deva auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais 
no seu cliente ou promover seus interesses. 23. Eventos subse-
quentes: A Cobansa Hipotecária em suas projeções de realização 
de Crédito Tributário sobre diferenças temporárias, reconheceu 
para o ex. fi ndos em 2017 realizar um saldo de R$ 656 sobre PCLD. 
A PCLD foi mantida, sendo a projeção de realização ajustada para o 
1º semestre de 2018.

Aos Administradores e acionistas Cobansa Companhia Hipote-
cária. São Paulo – SP. Opinião com ressalva: Examinamos as 
demonstrações contábeis da Cobansa Companhia Hipotecária 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 
de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semes-
tre fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos-
sa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a 
seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da 
Companhia Hipotecária (“Companhia”). em 30 de junho de 
2017, o desempenho de suas operações e o seu fl uxo de caixa para 
o semestre fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcio-
nar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião com ressal-
va: Conforme mencionado na nota explicativa nº 18, no semestre 
fi ndo em 30 de junho de 2017 a Companhia transferiu a responsabi-
lidade pela gestão dos seus recursos de tesouraria para empresa li-
gada. As demonstrações contábeis da empresa ligada referentes 
ao semestre fi ndo em 30 de junho de 2017 não foram auditadas por 
nós e nem por outros auditores independentes. Consequentemente, 
não estamos opinando sobre aquelas demonstrações contábeis e 
seus possíveis efeitos sobre o resultado e a posição patrimonial e fi -
nanceira da Companhia para o semestre fi ndo em 30 de junho de 
2017. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Com-

panhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 
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 sufi ciente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião com ressalvas. Ênfase: 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 11, a Companhia pos-
sui créditos tributários de Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido provenientes de prejuízo fi scal e base negati-
va no montante de R$2.071 mil. Estes créditos tributários foram 
constituídos nos termos e circunstâncias do “Plano de negócios” da 
Companhia e aprovados por sua Administração, que está direta-
mente ligado ao sucesso das novas estratégias comerciais e sua 
realização até o ano de 2020. Nossa opinião não está ressalvada 
em função desse assunto. Operações com ligadas: Conforme 
mencionado na nota explicativa nº 18.2, a Companhia mantém rela-
ções e operações com partes relacionadas. Dessa forma, o resulta-
do de suas operações pode ser diferente daquele que seria obtido 
em operações efetuadas com partes não relacionadas. Responsa-
bilidades da Administração e da governança pelas de-
monstrações contábeis: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados 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 Companhia ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Os responsáveis pela governança e ad-
ministração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contá-
beis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa 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 infl uenciar, den-
tro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuá-
rios tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi s-
sional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção re-
levante nas demonstrações contábeis, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e sufi ciente 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, falsifi cação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-

dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi -
cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cati-
va em relação à capacidade de continuidade operacional da Com-
panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições fu-
turas podem levar a Companhia a não mais se manter em continui-
dade 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 pla-
nejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de 
auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos con-
troles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 2 de março de 2018.
BDO RCS  Paulo Sérgio Barbosa
Auditores Independentes SS Contador
CRC 2 SP 013846/O-1 CRC 1 SP 120359/O-8

5. Títulos e valores mobiliários: Classifi cação por categorias
 2017    2016
  Valor de Valor de  Valor de
 Sem mercado/ custo Marcação mercado/ Marcação
Títulos vencimento contábil atualizado a mercado contábil a mercado
Títulos para negociação 7.623 7.623 - - 11.167 -
Cotas de fundos de investimento 7.623 7.623 - - 11.167 -
Títulos disponíveis para venda 21 21 - - - -
Vinculados à prestação de garantias 21 21 - - - -
Total 7.644 7.644 - - 11.167 -

Resultado de títulos e valores mobiliários 2017 2016
Títulos de renda fi xa 116 688
Fundos de investimento 2 57
Total 118 745
6. Outros Créditos: Rendas a receber: O saldo de R$108 (R$72 
em 2016) refere-se a juros sobre o capital próprio a receber da Ci-
brasec - Companhia Brasileira de Securitização e R$1.006 (R$273 
em 2016) a serviços prestados ao Banco Bradesco S.A.
Diversos 2017 2016
Adiantamentos salariais 61 12
Adiantamentos viagens 549 434
Devedores para depósito em garantia - trabalhistas 299 286
Impostos contribuições a compensar 8 56
Créditos tributários (a) 2.071 2.504
Devedores diversos (b) 8.736 3.360
Outros (c) 2.897 3.823
Total 14.621 10.475
Curto prazo 12.750 8.225
Longo prazo 1.871 2.250
(a) Representado por créditos tributários de Imposto de Renda e Contribui-
ção Social provenientes de prejuízo fi scal no montante de R$841 e base ne-
gativa no montante de R$574 e outros créditos tributários sobre diferenças 
temporárias no montante de R$656, totalizando R$2.071 de créditos tribu-
tários constituídos no período; (b) Representado por direitos de repasses do 
Ministério das Cidades na modalidade do Programa Minha Casa Minha 
Vida para municípios até 50.000 habitantes - PMCMV e suas respectivas 
tarifas; (c) Representado por seguro garantia do programa do Ministério 
das Cidades na modalidade do Programa de Subsídio a Habitação - PSH. 
7. Investimentos: Referem-se às 1.474 ações da Cibrasec - Companhia 
Brasileira de Securitização. Os ajustes decorrentes da avaliação pelo méto-

do de equivalência patrimonial foram registrados em conta de resultado, 
sob a rubrica de “Resultado de participação em coligadas”, sendo um acu-
mulado de R$25 em 2017 (R$27 - 2016). Durante o semestre foi registrado 
R$108 referente a dividendos a receber da Cibrasec.
8. Imobilizado de uso                             Valor
   Depre-        residual
 Taxa Custo ciação 2017 2016
Instalações 10% 3 (3) - -
Móveis e equipamentos 
 de uso 10% 74 (59) 15 21
Sist. de proc. de dados. 20% 234 (220) 14 23
Veículos 20% 248 (163) 85 115
Total  559 (445) 114 159
9. Obrigações por repasses no país - instituições ofi ciais
 2017 2016
Contrapartida a Repassar PMCMV2 3.051 3.302
Subvenção Econômica a Repassar PMCMV2 - 4.634
Contrapartida a Repassar-Convênio Casa Paulistana 1.291 1.256
Total 4.342 9.192
10. Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias 2017 2016
Provisão para imposto e contribuição s/lucro 332 36
Impostos e Contribuições sobre lucro a pagar (a) 501 -
Impostos e contribuições de terceiros 3 9
Impostos e contribuições sobre salários (b) 201 108
Provisão para riscos fi scais (nota 14.2) - 31
Outros impostos e contribuições a recolher (c) 468 238
Total 1.505 422
Curto prazo 1.452 256
Longo prazo 53 166

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010588-58.2017.8.26.0006 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São
Paulo, Dr(a). Sinval Ribeiro de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLAUZIO SANTOS
SANTANA, brasileiro, casado, construtor, RG 17.602.167, CPF 053.049.418-37, que por este Juízo,
tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
DONA MARLENE, inscrito no CNPJ/MF nº 54.365.994/0001-79, situado na Avenida Cangaíba, nº
1180, CEP 03712-000, São Paulo, representado por seu Síndico DICARLO SOARES MORAES,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 10.213.408. Esta ação objetiva o
pagamento das cotas condominiais referidas na inicial, bem como das que se vencerem no
decorrer do processo, acrescidas de juros e correção monetária,contados a partir do vencimento de
cada prestação ao qual perfaz um total de R$ 255.372,40 (duzentos e cinquenta e cinco mil
trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), conforme folhas 04 a 10 do presente
processo. Fora interposto recurso de apelação em face de R. Sentença, ao qual foi negado
provimento, tendo o processo alcançado seu termo final, conforme certidão de transito em julgado.
Encontra-se FLAUZIO SANTOS SANTANA réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 255.372,40 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e
setenta e dois reais e quarenta centavos) devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda,que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.            (16 e 17)
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