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BOLSAS
O Ibovespa: -1,5% Pontos: 
83.808,05 Máxima de +0,24% 
: 85.296 pontos Mínima de 
-1,82% : 83.542 pontos Volu-
me: 9,42 bilhões Variação em 
2018: 9,69% Variação no mês: 
-1,81% Dow Jones: -1,43% Pon-
tos: 23.857,71 Nasdaq: -2,93% 
Pontos: 7.008,81 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3280 Venda: R$ 3,3285 
Variação: +0,58% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,40 Venda: R$ 3,50 
Variação: +0,67% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3250 Venda: R$ 
3,3256 Variação: +0,67% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2830 
Venda: R$ 3,4730 Variação: 
+0,67% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,39% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.342,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,96% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 143,000 
Variação: -0,69%.

Cotação: R$ 3,3275 Variação: 
+0,48% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,2404  Venda: US$ 1,2404  
Variação: -0,35% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1260 Venda: R$ 
4,1280 Variação: +0,22% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0630 Ven-
da: R$ 4,3000 Variação: +0,23%.

Futuro: -2,08% Pontos: 83.965 
Máxima (pontos): 86.100 Míni-
ma (pontos): 83.815. Global 40 
Cotação: 852,710 centavos de 
dólar Variação: -1,13%.

“A doença brasileira 
não é do setor 
privado, é do setor 
público. E essa doença 
se revela através do 
défi cit fi scal”. 
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

circulem por 77 países sem 
a incidência de impostos de 
importação. Segundo a CNI, o 
documento é pouco utilizado 
pelas empresas e enfrenta 
desafios operacionais nas 
aduanas (ABr).

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) 
apresentou ontem (27) 

a Agenda Internacional da 
Indústria 2018, com 98 ações 
prioritárias para facilitar e 
desburocratizar o comércio 
exterior e modernizar a políti-
ca comercial do país. Segundo 
a CNI, a seleção de prioridades 
é resultado de ampla consulta 
a federações, associações, 
sindicatos patronais, além de 
empresas de todos os portes.

No eixo que trata da políti-
ca comercial, a CNI destaca 

CNI apresenta ações 
prioritárias para ampliar 
inserção do Brasil no exterior

a importância de concluir o 
acordo de livre comércio do 
Mercosul com a União Euro-
peia e ampliar o acordo entre 
o Brasil e o México. “Ao mesmo 
tempo, com a costura de novas 
parcerias comerciais, o Brasil 
precisa fortalecer seu sistema 
de defesa comercial, como meio 
de combater práticas desleais”, 
ressalta a entidade.

Além disso, para a indústria 
é preciso implementar medidas 
de facilitação e desburocratiza-
ção, como o Portal Único de Co-
mércio Exterior, e aperfeiçoar 

outros, a exemplo do programa 
brasileiro de Operador Eco-
nômico Autorizado. Segundo 
a CNI, o atraso e a burocracia 
alfandegários têm um custo 
equivalente a um imposto de 
15% na exportação e 14% na 
importação brasileira.

Entre as recomendações 
da Agenda Internacional da 
Indústria no eixo de serviços 
de apoio à internacionalização 
está a consolidação de serviços 
que apoiem as empresas em 
seus planos de internaciona-
lização. Um dos exemplos é o 

A CNI destaca a importância de concluir o acordo de livre comércio do Mercosul com

a União Europeia e ampliar o acordo entre o Brasil e o México.

Rota Global, programa da CNI 
fi nanciado com recursos da 
iniciativa europeia AL-Invest, 
que está capacitando 450 em-
presas não exportadoras para 
buscarem oportunidades fora 
do país.

Outra prioridade é apri-
morar a utilização do carnê 
de admissão temporária, que 
simplifi ca e desburocratiza o 
processo de exportação ou 
importação temporária de 
bens e permite que produtos 

Caso Meirelles saia, 
‘política econômica’ 
vai permanecer

“Ainda não há nada consu-
mado. São especulações. Não 
se tem isso dito pelo ministro. 
Mas, se ele sair, a política eco-
nômica é a política do governo 
do presidente Temer. Faremos 
de tudo para manter rigorosa-
mente o mesmo rumo, porque 
ele está dando certo”, comen-
tou o ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, durante 
audiência pública na Comissão 
de Assuntos Econômicos do Se-
nado. Caso Meirelles confi rme 
sua saída, a ideia será manter na 
equipe econômica as pessoas 
responsáveis pela política que 
vem sendo adotada. 

Padilha destacou algumas 
medidas de desburocratização 
desenvolvida ao longo dos últi-
mos anos, com destaque para as 
alterações feitas na legislação 
trabalhista. “A terceirização 
e as mudanças na leis traba-
lhistas criaram novas formas 
de contratação e mitigaram a 
insegurança jurídica na Justiça 
do Trabalho. Prova disso é que, 
em janeiro de 2018, registra-
mos uma redução de 50% no 
número de ações trabalhistas, 
na comparação com o ano an-
terior”, argumentou.

Em manifestos recentes, 
sindicatos de advogados aler-
taram que a reforma difi culta 
o acesso à Justiça do Trabalho, 
uma vez que causam, ao traba-
lhador, receio de ter de arcar 
com honorários advocatícios 
das empresas, caso percam as 
ações (ABr).

Em cerimônia ontem (27), no 
Palácio do Planalto, o governo 
anunciou a pré-seleção de 86 
projetos de saneamento em 76 
municípios de sete estados bra-
sileiros pelo programa Avançar 
Cidades - Saneamento. As cida-
des terão acesso a R$ 2 bilhões, 
que serão disponibilizados por 
agente fi nanceiro para viabilizar 
a execução dos projetos.

Os projetos pré-selecionados 
fazem parte da primeira fase do 
programa e serão executados 
nos estados de Mato Grosso 
do Sul,  Ceará, Minas Gerais e 
São Paulo, Paraná, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina. As 
propostas foram apresentadas 
por municípios, estados e con-
cessionárias nas modalidades 
de abastecimento de água; 
esgotamento sanitário; manejo 
de resíduos sólidos; manejo 
de águas pluviais; redução e 
controle de perdas, estudos e 

Temer discursa na cerimônia 

de abertura da segunda fase 

do processo seletivo Avançar 

Cidades - Saneamento.

O Índice de Confi ança da 
Indústria (ICI) da Fundação 
Getulio Vargas avançou 1,3 
ponto em março e chegou a 
101,7 pontos. É o maior pa-
tamar desde agosto de 2013, 
quando o índice fi cou em 110,5 
pontos. No primeiro trimestre 
a média do ICI chegou a 100,5 
pontos, 2,9 pontos acima do 
registrado nos três meses ante-
riores. O aumento da confi ança 
industrial alcançou nove dos 
19 segmentos observados. Os 
dados foram divulgados ontem 
(27), na capital paulista pelo 
Ibre-FGV.

Entre os componentes do ICI, 
o Índice de Expectativas (IE) 
subiu 1,4, passando para 102,8
pontos – o maior nível desde 
junho de 2013. O Índice da Situ-
ação Atual (ISA) aumentou 1,2 
ponto e atingiu 100,6 pontos, 
tendo como maior infl uência 
para o resultado a melhora no 
nível de demanda. O indicador 
subiu 3,9 pontos, totalizando 
100,2 pontos.O estudo mostra 
ainda que o indicador de ex-
pectativas com a evolução do 
pessoal ocupado nos próximos 
três meses subiu 4,1 pontos, 
alcançando 103,5. 

Segundo os dados, houve 
crescimento, de 20,6% para 
22,6%, no número de empre-
sas que acreditam em possível 
aumento do quadro de funcio-
nários  e diminuição daquelas 

O setor industrial retorna a 

uma situação de normalidade 

em relação às avaliações.

O ministro Dias Toffoli, do 
STF, concedeu ontem (27) uma 
liminar (decisão provisória) 
em que permite ao ex-senador 
Demóstenes Torres concorrer 
ao Senado nas eleições deste 
ano. Demóstenes foi cassado 
em outubro de 2012 pelo ple-
nário do Senado, sob a acusação 
de ter se colocado a serviço 
da organização criminosa su-
postamente comandada pelo 
empresário Carlos Cachoeira.

Em abril do ano passado, 
entretanto, a Segunda Turma 
do STF, da qual Toffoli faz parte, 
concedeu um habeas corpus a 
Demóstenes e anulou escutas 
telefônicas que foram utiliza-
das para embasar o processo 
de cassação do parlamentar. 
Na ocasião, foi determinado 
também a reintegração do ex-
-senador ao MP de Goiás, no 
qual ingressou em 1987.

Com a decisão do habeas 
corpus, o ex-senador pediu que 
fosse restituído seu mandato, 
bem como que fosse afastada 
sua inelegibilidade. O relator, 
Dias Toffoli, não considerou 
plausível a volta dele ao cargo, 
mas diante da proximidade das 
eleições, deferiu o pedido para 
que ele concorra no pleito, an-
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Ataques cibernéticos 
O Relatório de Ameaças à Se-

gurança na Internet foi divulgado 
pela empresa de segurança digital 
Symantec. Ele apontou que o Bra-
sil é o sétimo país que mais gerou 
ciberataques no mundo em 2017. O 
estudo analisou 157 países. O Brasil 
fi ca atrás de Estados Unidos, China, 
Índia, Rússia, Alemanha e Japão. O 
país é o terceiro que mais dissemi-
nou ameaças por spam e o quarto 
por bots (robôs virtuais) no mundo. 

Prisão domiciliar para 
o deputado Jorge 
Picciani

A Segunda Turma do STF 
decidiu ontem (27) conceder 
prisão domiciliar ao deputado 
estadual do Rio de Janeiro 
Jorge Picciani (MDB). A de-
cisão foi tomada por 2 votos a 
1, a partir do voto do relator, 
ministro Dias Toffoli. Para o 
ministro, exames protocolados 
pela defesa mostram que o de-
putado tem doença grave, e o 
tratamento é incompatível com 
as instalações carcerárias. O 
entendimento foi seguido pelo 
ministro Celso de Mello. Edson 
Fachin entendeu que a questão 
deve ser decidida pela Justiça 
Federal do Rio. Gilmar Mendes 
e Ricardo Lewandowski não 
participaram da decisão.

A prisão domiciliar foi con-
cedida a pedido dos advogados 
do parlamentar. A defesa alega 
que Picciani passou por uma 
cirurgia para retirada da bexiga 
e da próstata em decorrência 
de um tumor maligno e precisa 
ser submetido a um tratamento 
pós-operatório incompatível 
com sua condição de preso pre-
ventivo. De acordo com laudo 
médico anexado ao processo, 
caso o tratamento seja feito no 
cárcere, Picciani corre risco de 
ter uma infecção generalizada.

Presidente afastado da As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio (Alerj), Jorge Picciani 
está preso preventivamente 
desde novembro do ano pas-
sado na Cadeia Pública em 
Benfi ca, zona norte do Rio. Ele 
foi preso no âmbito da Opera-
ção Cadeia Velha, da PF (ABr).

Ilustração/Google Imagens

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.
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A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
reiterou a denúncia contra o 
senador Aécio Neves por cor-
rupção e obstrução de justiça, 
no processo que havia sido 
iniciado pelo ex-procurador 
Rodrigo Janot. Ontem (27), 
Dodge apresentou réplica aos 
argumentos da defesa do par-
lamentar e reiterou o pedido 
feito ao STF para que receba 
integralmente a denúncia 
contra ele. Na peça, são acu-
sados também a irmã de Aé-
cio, Andréa Neves da Cunha, 
o primo Frederico Pacheco 
de Medeiros, e o ex-assessor 
parlamentar do senador Zezé 
Perrela, Mendherson Souza 
Lima.

Aécio é acusado de solici-
tação e obtenção, junto ao 
empresário Joesley Batista, 
de uma propina no valor de R$ 
2 milhões e por obstrução da 
Justiça, ao tentar atrapalhar o 
andamento da Operação Lava 
Jato. Quanto ao recebimento 
do dinheiro, que o senador 
alega ter se tratado de pedido 
de empréstimo pessoal, Dodge 
aponta que não há provas que 
apontem tratar-se de algo com 

Governo anuncia recursos para fi nanciar 
obras de saneamento em 7 estados

o fi nanciamento de projetos. 
“Essa etapa do programa es-
tará aberta a partir do dia 2 de 
abril para receber propostas”. 
O presidente Temer disse que 
garantir o acesso da população 
à água e ao saneamento é levar 
desenvolvimento para o país e 
cumprir o preceito constitucio-
nal de garantir a dignidade da 
pessoa humana. 

O saneamento vai produzir 
efeitos benéfi cos para a saúde 
e, ao mesmo tempo, abrir “uma 
soma enorme de empregos, 
porque saneamento significa 
bem-estar”. Temer lembrou que 
a União tem promovido ações em 
várias áreas e citou, além do sa-
neamento, a segurança pública. 

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse que os 
investimentos em saneamento 
ocorrem em um momento de 
recuperação econômica no 
país (ABr).

projetos e planos de saneamen-
to básico.

Os investimentos serão viabi-
lizados por recursos do FGTS. 
Ao anunciar os recursos, o 
ministro das Cidades, Ale-
xandre Baldy, informou que, 
em abril, na segunda etapa, 
haverá mais R$ 3,5 bilhões para 

Revogada inelegibilidade 
de Demóstenes Torres

Demóstenes Torres
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tes que o mérito da questão seja 
julgado pela Segunda Turma.

Para embasar a urgência, 
Toffoli lembrou que para con-
correr a cargo eletivo Demós-
tenes precisa se afastar de 
suas funções como procurador 
seis meses antes da eleição, ou 
seja, no próximo dia 7 de abril. 
“A iminência do encerramento 
do prazo justifi ca o provimento 
liminar para, em sede cautelar, 
afastar o efeito da Resolução nº 
20/2012 do Senado relativamen-
te ao critério de inelegibilidade”, 
escreveu o ministro (ABr).

Cresceu o número de 
roubo de motos 

São Paulo - Os números de 
roubo de motos cresceu 19% em 
2017 no Estado de SP. O estudo 
foi feito pela empresa de ras-
treamento Tracker em parceria 
com a Fecap. Em números, esse 
crescimento representa 15.990 
roubos de moto em 2017. A maior 
parte ocorreu durante à noite 
(49,53%), seguido da madrugada 
(17,91%) e tarde (17,30%). A 
manhã é o horário com menor 
incidência - 14,86%.

Os dados foram extraídos com 
base no sistema de Registro Digital 
de Ocorrências (R.D.O.). Essa é a 
ferramenta de registro dos boletins 
de ocorrência nas delegacias de 
polícia. Na totalidade dos registros, 
a maioria ocorreu na capital, com 
40,23%. Os outros números mais 
altos foram de Diadema (4,99%) 
e Osasco (3,82%). Quando a 
pesquisa leva em conta bairros 
da capital, a maior incidência do 
roubo de motos está em Guainazes 
(2,98%), Sapobemba (2,96%) e 
Cidade Ademar (2,83%) (AE).

Confi ança da indústria 
atinge o maior nível 

desde agosto de 2013

que esperam redução, de 12% 
para 9,5%. O Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada (Nuci) 
subiu 0,5% ponto percentual de 
fevereiro para março e chegou 
a 76,1%. Na média do primeiro 
trimestre, houve avanço de 0,9 
ponto percentual em relação 
ao quarto trimestre do ano 
passado (75,5%).

Segundo a coordenadora 
da Sondagem da Indústria do 
Ibre-FGV, Tabi Thuler Santos, 
após quase cinco anos com 
prevalência de respostas desfa-
voráveis e pessimistas, o setor 
industrial retorna a uma situa-
ção de normalidade em relação 
às avaliações sobre a situação 
atual e ao futuro. “Outro ponto 
de destaque da pesquisa é a 
continuidade do processo de 
recuperação da demanda do 
mercado interno”, disse (ABr).

Dodge reitera denúncia 
contra Aécio no STF

esse caráter, a partir da análise 
da conversa entre Aécio e o 
empresário.

Para Dodge, a “vantagem 
indevida” fi ca clara “quando 
o senador afi rma que a pessoa 
que iria receber as parcelas 
deveria ser alguém ‘que a gente 
mata antes de fazer delação’. 
Além disso, a forma como os 
valores foram entregues, em 
dinheiro, com utilização de 
artimanhas para dissimular 
o seu recebimento, “também 
demonstram a ilicitude da 
transação” (ABr).
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Sua empresa está 
atingindo todo o 

potencial em vendas?

Todos querem vender 

mais. Isso é unânime 

na mente de qualquer 

empresário

Muitas vezes ele pensa 
em conseguir mais 
prospectos (clientes 

potenciais) com anúncios no 
Google ou outra estratégia de 
marketing. Isso é ótimo e óbvio. 
Mas será que a empresa está 
extraindo o máximo potencial 
dos prospectos que já tem 
conseguido todos os meses, 
mesmo antes de efetuar novos 
investimentos? Será que ape-
nas investir mais é a melhor 
solução?

Comumente, ações novas 
nem são necessárias para o 
momento atual da empresa, 
e podem mais atrapalhar, 
desviando foco e dinheiro, 
do que ajudar. O problema é 
que muitas vezes se analisa 
mal o potencial de vendas ou 
sua efi cácia - e isso pode estar 
fazendo a empresa perder di-
nheiro, sem ela perceber.

Seguindo minha série de 
boas práticas comerciais fo-
cadas em gestão empresarial, 
quero trazer um fator simples 
à pauta: olhar a efi cácia da sua 
venda. Isso pode ser traduzido 
como: quantos prospectos 
(clientes potenciais) preciso 
para efetuar uma venda? Isso 
é a sua taxa de conversão.

Noto que muitas empresas 
não sabem sua taxa de conver-
são, simplesmente porque não 
a medem. Você mede consis-
tentemente e de forma exata 
a sua? Quanto foi na última 
hora? Não me lembro de ne-
nhuma empresa que assessorei 
até o momento (já passei das 
centenas) que fi zessem isso de 
forma exata e consistente por 
pelo menos dois anos seguidos.

Aliás, algumas que faziam 
alguma medição, não paravam 
para analisar também consis-
tentemente. Isso se chama 
jogar dinheiro no lixo. Porque, 

no fi nal do dia, prospectar 
custa caro. Além disso, como 
saber o que modificar nas 
abordagens de vendas se não 
sabemos sua efi cácia? Quais 
estratégias usar?

Antes de falar de estratégias 
temos que entender que a taxa 
de conversão mede a efi cácia 
da venda ou do processo de 
venda, mas também a “se-
gurança” ou “confi abilidade” 
que o cliente tem em comprar 
de você. Basicamente, se o 
prospecto “desconfi a” muito 
de você, ele não compra e, 
por tanto, a taxa de conversão 
diminui. 

Mas, uma vez entendido este 
parâmetro, quais estratégias 
aplicar para melhorar? Aqui 
vem a pergunta: por que muitas 
vezes o prospecto compra de 
outro e não de você? Se você 
tem apenas o preço como base 
para converter, então prova-
velmente sua empresa já está 
com difi culdades fi nanceiras, 
ou se não está, estará. E pode 
ser que você pense: “mas você 
não conhece o meu mercado, 
ele é prostituído!”. Essa é a pior 
desculpa que você poderia dar 
a si mesmo.

Uma estratégia simples, mas 
que pode ser muito efi caz, se 
bem aplicada, é a de oferecer 
uma garantia imbatível. Isso 
traz segurança para quem está 
comprando, e se bem-feita, 
será difícil de ser copiada. 
Ocorre que existe uma cren-
ça na cabeça do empresário 
que diz o seguinte: não posso 
fazer isso porque todos vão 
pedir a tal da garantia e vou 
perder dinheiro. Essa crença 
vai paralisar você e voltaremos 
à estaca zero.

Pense então em algo real-
mente muito bom e que seja 
realizável. Tire da cabeça o 
“não dá” e parta para ação. 
Faça bem feito e terá seu po-
tencial de vendas aumentado.

(*) - É empresário e sócio fundador
da ActionCOACH São Paulo

(https://acsaopaulo.com.br/).

Marcos Guglielmi (*)
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Assim como em 2017, as provas deste ano serão realizadas em 

dois domingos seguidos.

O Segundo o Inep, o con-
teúdo das provas do 
Enem é defi nido pelas 

Matizes de Referência, que 
estão disponíveis no portal da 
instituição.

“O documento, de 2009, in-
dica as habilidades que serão 
avaliadas e orienta a elaboração 
das questões da prova, assim 
como a construção de escalas 
de profi ciência que defi nem o 
que e o quanto o aluno realiza 
no contexto da avaliação”, disse 
o instituto em nota. O Inep alerta 
aos interessados em fazer o Enem 
que consultem apenas os canais 
ofi cias do Inep e do Ministério da 
Educação para se informar e tirar 
dúvidas sobre o exame.
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Centenas de manifestantes 
independentistas fecharam on-
tem (27) diversas estradas na 
Catalunha para protestar con-
tra a prisão do ex-presidente 
catalão, Carles Puigdemont. 
Segundo o serviço de tráfego 
local, os bloqueios foram regis-
trados em dois dos principais 
acessos à capital catalã. Os atos 
foram convocados pelos Co-
mitês de Defesa da República 
que anunciaram uma série de 
manifestantes. 

Após a prisão do líder catalão, 
o Comitê de Direitos Humanos 
da ONU registrou uma queixa 
na qual ele denuncia a violação 
de seus direitos por parte do 
governo espanhol. De acordo 
com a porta-voz da ONU, Julia 
Gronnevet, o “registro da co-
municação” ocorreu na noite da 

segunda-feira (26). Ela não re-
velou mais informações porque 
o caso é “confi dencial”. Durante 
encontro com seu advogado de 
defesa, Jaume Alonso Cuevillas, 
na prisão alemã, Puigdemont 
afi rmou não estar arrependido, 
informou a TV3. 

O Tribunal de Neumunster, 
decidiu manter o líder sepa-
ratista sob custódia até que o 
pedido de extradição apresen-
tado pela Espanha seja julgado. 
Puigdemont fora preso no últi-
mo domingo (25), pouco depois 
de ter cruzado a fronteira da 
Dinamarca. Ele é alvo de um 
novo mandado de captura e 
extradição, o que o tornou réu 
por rebelião e mau uso de re-
cursos públicos no processo de 
independência da comunidade 
autônoma (ANSA).

Ônibus contra assédio 
a mulheres

Para evitar casos de abusos se-
xuais, a cidade de Vigo, no norte da 
Espanha, autorizou mulheres que 
andam de ônibus a descer fora do 
ponto para fi carem mais perto de 
casa. A medida da cidade espanhola 
visa fazer com que as mulheres se 
sintam mais seguras na volta para 
a residência durante a madrugada 
após o trabalho ou uma festa.

O sistema funciona desde feve-
reiro em Vigo e as mulheres podem 
descer fora do ponto a partir das 
22h30, em todas as linhas noturnas 
da cidade. Além disso, de acordo 
com o prefeito de Vigo, Abel Ca-
ballero, as mulheres deverão sair 
na parte dianteira do ônibus, na 
porta mais próxima do motorista.

Outras cidades espanholas 
como Barcelona, Zaragoza, Sevilla, 
Bilbao e San Sebastián já estudam 
colocar a novidade em prática. 
Segundo informações do Observa-
tório Contra a Violência Doméstica 
e de Gênero do Conselho Geral do 
Poder Judicial, o número de casos 
de abusos sexuais na Espanha dis-
parou em 2017, chegando a mais 
de 150 mil (ANSA).

Manifestantes independentistas protestam contra a prisão

do ex-presidente catalão, Carles Puigdemont.

Luis Genea/AFP

A Páscoa, que neste ano 
será comemorada no dia 1º 
de abril, é celebrada em di-
versas partes do mundo, com 
distintas tradições culturais. A 
data é conhecida por ser um 
momento de celebração para 
as famílias e, principalmente, 
por resgatar as memórias de 
infância, entre elas a tradição 
de trocar ovos de chocolate. 

A “brincadeira”, além de ser 
uma forma de carinho, ajuda 
a movimentar e a aquecer 
a economia no período. Re-
conhecida como a principal 
data sazonal para o setor de 
chocolates no Brasil, a Páscoa, 
este ano, gerou mais de 23 mil 
empregos temporários, tanto 
para a indústria como para os 
pontos de venda, garantindo 
uma oportunidade signifi ca-
tiva de renda aos brasileiros.    

Em 2017, foram produzidas 

mais de 36 milhões de ovos de 

Páscoa.

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) divulgou um 
comunicado nesta segunda-
-feira (26) exigindo uma in-
vestigação “rápida e imparcial” 
do assassinato da vereadora 
Marielle Franco e do motorista 
Anderson Gomes.

De acordo com os represen-
tantes da ONU, o assassinato de 
Marielle é “profundamente alar-
mante”, pois tem como objetivo 
“intimidar todos aqueles que 
lutam por direitos humanos e 
pelo estado de direito no Brasil”.

Passados mais de 10 dias do 
assassinato de Marielle, a polícia 
do Rio de Janeiro segue ouvindo 
algumas pessoas, mas ainda não 
se pronunciou sobre o caso. 
Pressionado internacionalmen-
te, o governo brasileiro já pediu 
para que seus embaixadores em 
outros países expliquem que as 
investigações da morte da vere-

Entidade considerou o assassinato da vereadora como 

‘alarmante’.
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Provas do Enem não serão mais 
difíceis este ano, garante Inep

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou ontem (27) que 
a ampliação do tempo dado aos candidatos para fazer a prova no segundo dia do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) não signifi ca que o nível de difi culdade do exame vai aumentar

professores e estudantes. De 
acordo com o edital do Enem, 
o primeiro dia da prova, que 
reúne redação e questões de 
linguagens e ciências huma-
nas, terá cinco horas e meia 
de duração e o segundo dia, 
com questões de ciências da 
natureza e matemática, terá 
cinco horas. 

Até o ano passado, o segundo 
dia tinha duração de quatro 
horas e meia. Assim como em 
2017, as provas do Enem deste 
ano serão realizadas em dois 
domingos seguidos: nos dias 
4 e 11 de novembro. As inscri-
ções para o Enem deverão ser 
feitas das 10h do dia 7 de maio 
às 23h59 de 18 de maio (ABr).

Depois da divulgação de que 
os candidatos terão 30 minutos 
a mais no Enem deste ano para 
fazer as provas de exatas, no 
segundo dia do exame, alguns 

alunos manifestaram preocu-
pação nas redes sociais sobre 
o possível endurecimento 
das questões. No entanto, o 
aumento do tempo agradou 

Páscoa resgata tradições familiares 
e movimenta a economia nacional

Brasileira da Indústria de Cho-
colates, Cacau, Amendoim, 
Balas e Derivados - ABICAB.

Em 2017, foram produzidas 
mais de 9 mil toneladas de 
produtos de chocolate, o equi-
valente a 36 milhões de ovos 
de Páscoa. Ainda segundo 
Ubiracy, apesar do volume ser 
menor do que o observado em 
2016, o setor está otimista que 
os números deste ano com-
provarão o amadurecimento 
da indústria e sua capacidade 
de organização em uma eco-
nomia mais estável.

“A indústria preparou mais 
de 120 lançamentos de pro-
dutos de Páscoa para a data, 
temos ovos para cada perfi l de 
consumidor, para que todos 
possam presentear com varie-
dade de escolha”, completa o 
executivo (ABICAB).

“O volume de empregos 
temporários desse ano é con-
siderado positivo pelo setor. 
As empresas ainda se mostram 
prudentes nas contratações, 
mas confi antes nos sinais posi-
tivos de alguns indicadores da 
economia”, afi rma Ubiracy Fon-
seca, presidente da Associação 

ONU exige investigação ‘rápida’ 
sobre morte de Marielle

adora estão sendo realizadas e 
que o Brasil condena o ataque 
contra Marielle.

Marielle Franco era verea-
dora pelo Partido Socialismo 
e Liberdade (PSOL), ativista 

do movimento negro e crítica 
da violência policial no Rio de 
Janeiro. Ela e Gomes foram 
mortos a tiros quando voltavam 
de um evento no dia 14 de 
março (ANSA).

Manifestantes 
protestam na Catalunha

Ameaça 
terrorista 
ainda é alta na 
UE

A Agência Europeia de Guar-
da de Fronteiras e Costeira 
(Frontex) informou ontem 
(27) que “a ameaça terrorista 
ainda é alta” na União Europeia. 
“Não diminuiu, e devemos 
estar certos de que não exis-
tam passagens de fronteira da 
União Europeia sem vigilância, 
porque isso prejudicaria a se-
gurança europeia”, explicou o 
diretor executivo da agência, 
Fabrice Leggeri, em audiência 
no Parlamento Europeu.

Leggeri também disse que 
os aviões da Frontex revela-
ram fl uxos de migrantes não 
interceptados da Argélia e 
da Tunísia, que abrem “pre-
ocupações de segurança”. O 
diretor ainda alertou para o 
“paradoxo” do aumento do 
número de pedidos de refúgio 
na UE, ainda que a quantidade 
de chegadas tenha caído 60%. 
“Estamos trabalhando para 
entender o que está por trás 
disso”, disse.

Para ele, o fenômeno pode 
estar relacionado com diversos 
elementos. “Estas pessoas 
já estavam presentes na UE; 
alguns pedidos foram feitos 
por pessoas que se deslocaram 
para outros países; ou nem 
todas as passagens irregulares 
na fronteira são reveladas”, 
explicou.

Atualmente, um dos prin-
cipais fl uxos migratórios da 
Europa parte da Líbia e vai até a 
Itália, no Mediterrâneo Central 
(ANSA).

Desde o dia 9 de março, mais de 80 mil pessoas 
fugiram de Ghouta Oriental, o principal reduto 
dos opositores ao regime nos arredores de Da-
masco, capital da Síria, em direção a outras áreas, 
seja controladas por rebeldes ou em poder das 
autoridades do país, informou o Escritório das 
Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos 
Humanitários (Ocha) ontem (27).

A Ocha destacou num relatório que, após anos de 
assédio armado e depois do aumento da violência 
nos dois últimos meses, o progresso do governo 
sírio em Ghouta Oriental provocou o deslocamento 
de milhares de pessoas para outras regiões. A 
maioria saiu através de corredores estabelecidos 

pelas autoridades e cerca 13 mil pessoas, quase 
todos combatentes e seus parentes, foram levadas 
a Idlib no noroeste do país, em virtude de "acordos 
locais", segundo o documento.

Dos que saíram pelos corredores para pontos 
nos arredores de Damasco sob o controle do go-
verno, muitos estão em oito refúgios coletivos. Os 
deslocados que estão nesses locais não podem sair 
até que passem por um processo de investigação 
e demonstrem que têm alguém para apoiá-los. O 
Ocha ressaltou que, até o momento, cerca de 30 
mil pessoas já conseguiram a permissão ofi cial para 
sair desses lugares e foram morar com familiares 
em outras partes (ABr/EFE).

Mais de 80 mil pessoas fugiram de Ghouta Oriental
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Criptomoedas – Um novo 
índice de corrupção?

Recentemente, a 

operação Lava Jato 

encontrou evidências 

de lavagem de dinheiro 

usando BitCoins, pelo 

ex-governador do Estado 

do Rio de Janeiro, 

Sérgio Cabral

Estas são notícias que 
eu esperava que já es-
tivessem nas primeiras 

páginas dos jornais há pelo 
menos uns meses. Uma vez que 
a evidência de corrupção no 
Brasil atingiu valores surpre-
endentes, e que agora temos 
certeza que foram dezenas de 
bilhões de dólares, continuo 
me perguntando onde todo 
esse dinheiro foi parar. 

Alguns meses atrás, R$ 51 
milhões foram encontrados 
pela Polícia Federal em um 
apartamento em nome do ex-
-ministro Geddel Vieira Lima. 
Esta tática explica a ponta do 
iceberg do destino do dinhei-
ro. Não é viável esconder a 
quantidade total de corrupção 
nos últimos 14 anos em grana. 
O “advento” da evidência do 
uso da BitCoins explica não 
apenas o destino do dinheiro 
da corrupção brasileira, mas 
até certo ponto, aqueles de 
ditaduras corruptas, como 
Cuba e Venezuela, entre mui-
tos outros. 

Existe uma simetria notável 
entre o início da aplicação de 
medidas como BEPS (Base 
Erosion and Profi t Shifting – 
legislação emitida pela OCDE 
em 2013 para coibir uso inde-
vido de bancos e jurisdições) 
e as restrições ao uso de Pa-
raísos Fiscais, com o aumento 
das moedas criptografadas. 
Pode-se argumentar que as 
criptomoedas não são apenas 

“moedas”, mas “ativos”, o 
que me parece tecnicamente 
correto. Isso leva à próxima 
pergunta: que tipo de “ativo” 
aumenta quase 10.000% de 
valor em 5 anos, e com base em 
o que? A demanda e a oferta 
explicam esse fato – alguém 
quer esse troço. 

Claro que a próxima pergun-
ta é “de onde vem a demanda” e 
como os investidores em geral, 
sempre desconfi ados de tudo 
e todos, podem jogar dinheiro 
em tal “ativo”, mostrando uma 
confi ança que normalmente 
não está disponível para outros 
investimentos mais tangíveis? 
Eu não arriscaria dizer que 
toda essa valoração vem da 
corrupção e do submundo 
do crime, obviamente, mas 
acho que a maior parte deve 
vir de corrupção e evasão de 
impostos, pura e simples. Você 
não precisa ser um gênio para 
deduzir essa aí.

Venho, assim, propor à 
Transparência Internacional 
que comece a monitorar a va-
riação das principais criptomo-
edas em circulação. Talvez isso 
possa dizer muito sobre o nível 
de corrupção no nosso mundo. 
Façam uma checagem dessas 
variações com a quantidade 
de dinheiro originária de cada 
país. Talvez vocês possam ter 
uma ótima oportunidade para 
defi nir um novo indicador de 
corrupção. E confi ável.

Eu não desgosto da cripto-
grafi a sem si. Eu simplesmente 
não penso que teremos um 
mundo melhor sem clareza 
de grandes fundos, mudando 
de mãos sem aviso prévio e 
sob o radar das agências de 
aplicação da lei.

(*) - É Sócio Diretor da empresa
Russell Bedford Brasil e

é YPOer – Capítulo de Curitiba
(www.russellbedford.com).

Wesley Montechiari Figueira (*)

A - Prêmio Literário Infantil 
Continuam abertas as inscrições para o V Concurso Nacional Literário 
Infantil Espantaxim e o Castelinho Mágico, mais conhecido como “Prêmio 
Espantaxim”. Idealizado pela autora e escritora Dulce Auriemo, o Prêmio é 
considerado o “Jabuti” da Literatura Infantil e, na edição deste ano, convida 
as crianças a escreverem sobre o tema: “Futuro – Visão para um Mundo 
Melhor”. Podem se inscrever crianças de 7 a 12 anos, estudantes de escolas 
públicas ou privadas. Os participantes podem escrever uma redação, uma 
poesia ou uma mensagem. As inscrições para o concurso vão até 5 de junho. 
As inscrições podem ser feitas pelo site:(www.espantaxim.com.br), onde  
também é possível consultar outras informações e o regulamento.

B - Captura de Dados 
Objetivando ampliar sua participação no mercado brasileiro, a companhia 
chinesa Newland, participa da maior feira de automação da América 
Latina, a Autocom, de 3 a 5 de abril. A companhia que é a  quarta maior 
fabricante mundial de leitores de códigos de barras, com 2.800 funcio-
nários e um valor de mercado da ordem de 3 bilhões de dólares (portal 
Bloomberg), tem entre seus clientes na América Latina, empresas como 
o Banco do Brasil e a Soriana, segunda maior rede  de supermercados 
do México e, na Ásia, gigantes como a AliPay, líder chinesa em soluções 
para pagamento online, com 520 milhões de usuários e os Correios da 
China, que utilizam atualmente mais de 120 mil coletores de dados 
Newland. Saiba mais em (www.newland.com.br).

C - Entrega Voluntária
O Makro Atacadista tem como missão contribuir com o crescimento 
sustentável do país. Acaba de desenvolver mais uma iniciativa para seus 
clientes, funcionários, parceiros e comunidade: o projeto de Ponto de 
Entrega Voluntária. O programa “Recicla Makro” possibilita que as pessoas 
levem papéis, plásticos, vidros, metais e outros resíduos para reciclagem. 
Todo material recolhido será doado para a You Green, cooperativa de 
catadores que realiza o trabalho de coleta seletiva e fará a triagem, diag-
nóstico e logística reversa dos resíduos coletados. O primeiro Ponto será 
inaugurado no próximo dia 29 (quinta-feira), na loja Makro Butantã. A 
previsão é de que até o fi m do ano mais 15 unidades da rede recebam o 
projeto. Para conhecer mais sobre o projeto acesse: (www.reciclus.org.br).

D - Programa de Estágio 
A Cargill está com mais de 100 vagas abertas para o Programa de Estágio 
2018. As oportunidades são para estudantes de nível superior que irão 

concluir seus cursos de quatro anos entre 12/2018 a 07/2020, nos estados 
da Bahia, DF, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Inscrições até o dia 25 de abril no site (http://novostalentoscargill.com.
br/cargillnovostalentos/). Os cursos de interesses são: Administração, 
Agronomia, Ciências Contábeis e Econômicas, Medicina Veterinária, 
Engenharias (Agronômica, Agrícola, Alimentos, Mecânica, Química, 
Produção), Zootecnia, Ciência Política, Direito e Relações Internacionais. 
O estagiário terá o acompanhamento de um tutor que será responsável 
por seu desenvolvimento.

E - Cibersegurança no Brasil
Foi aberto o primeiro lote para as inscrições da Cyber Security Summit 
Brasil 2018, que acontece nos dias 27 e 28 de julho, no Sheraton Sao 
Paulo WTC Hotel. A mais importante conferência de cibersegurança 
do Brasil promete trazer para a sua segunda edição o que há de mais 
inédito e exclusivo sobre o tema. O evento contará com o apoio do 
CyberEdTalks, do Information Security Media Group (ISMG) - o prin-
cipal provedor de mídia da comunidade de segurança da informação. A 
conferência terá como atrações grandes nomes do Brasil e do mundo, 
com o objetivo de reunir profi ssionais de alto escalão como CEO, CIO, 
CISO, CTO, CRO, funcionários do governo, forças armadas, diretores, 
gerentes e analistas de TI, especialistas em segurança e em tecnologia 
(www.cybersecuritysummit.com.br). 

F - Gestão Contábil
O Sescon-SP, em parceria com a Universidade Mackenzie, acaba de lançar 
o MBA em Controladoria e Gestão de Serviços Contábeis, um curso único 
no Brasil, que alia aprendizagem técnica e competências comportamentais 
e de gestão na área contábil. Terá duração de dois anos, carga de 528 ho-
ras e é composto de disciplinas integradas às áreas de gestão estratégica 
e operações; marketing, governança e empreendedorismo, fi nanças e 
gestão tributária e controladoria e será conduzido por um corpo docente 
da Mackenzie, formado por professores mestres e doutores nas áreas 
contábil, tributária e jurídica. Saiba mais em: (www.unisescon.org.br).

G - Divulgação Científi ca
Graduados e pós-graduados em comunicação social, com experiência 
em jornalismo, rádio, televisão e redes sociais, têm até o dia 2 de abril 
para se inscrever no novo programa do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científi co e Tecnológico (CNPq), voltado para o aprimoramento 

da divulgação científi ca na agência. Os bolsistas podem ter vínculo 
empregatício e deverão se dedicar 20 horas semanais aos projetos, que 
terão prazos e metas a serem cumpridos. O programa foi criado com 
o objetivo de promover a divulgação das ações de impacto do CNPq a 
partir da concessão de bolsas para profi ssionais de diversas áreas da 
comunicação para que desenvolvam projetos específi cos em canais como 
TV, rádio e redes sociais. Saiba mais em (http://www.cnpq.br) e-mail 
(comunicacao@cnpq.br).

H - Técnicas de Mindfulness
O dia 7 de abril é marcado pelo Dia Mundial da Saúde e, para comemorar 
a data, o Hospital Santa Paula realiza a 11ª edição do evento “Cuide-se, 
Viva a Vida Melhor”, das 9h às 15h, no Parque do Povo – zona sul. O 
tema é ‘Estar presente é o melhor presente que você pode dar à sua 
saúde’, em referência à técnica de mindfulness, traduzido para o por-
tuguês como atenção plena. Uma estrutura com 210 m2 vai receber os 
visitantes para uma série de exames de saúde gratuitos como avaliação 
de risco cardiovascular, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, 
teste de colesterol, avaliação de IMC e bioimpedância. Haverá ainda 
orientação sobre AVC, dicas de prevenção ao câncer de pele e orienta-
ções de assistência básica ao paciente com parada cardiorespiratória em 
ambientes públicos. O evento é gratuito. Saiba mais em (https://www.
facebook.com/CuideSeVivaAVidaMelhor).

I - Além da Inovação
A Quality S.A., especialista em Suporte ao TI, negócios e auditoria em 
produtividade, anuncia a 13ª edição do Integrity Forum 2018. Acon-
tece no dia 24 de maio, das 8h30 às 18h30, no hotel Pullman. O tema 
é Governança: Prepare-se para um futuro inteligente, muito além da 
inovação. A abertura contará com a presença do Web ativista, difusor 
de conceitos e atividades ligados à sociedade em rede, colaboração 
humana, economia criativa e inovação, Gil Giardelli. Contará também 
com sala exclusiva para palestras técnicas com especialistas, além de 
apresentação de casos de sucesso. O evento já faz parte do calendário 
do mercado de Tecnologia e a cada ano tem crescido a adesão de um 
público altamente qualifi cado. O evento é gratuito e s incrição pode 
ser feita no link: (http://conteudo.premierit.com.br/integrity-forum).

J - Madeira nas Obras 
Muitas são as variáveis que infl uenciam o bom desempenho da madeira 
nas obras e na mitigação de riscos aos processos no setor imobiliário, como 
especifi cação de espécies com características adequadas ao uso, compra 
do produto especifi cado no projeto, identifi cação e validação no recebi-
mento, garantia de origem, dentre outras. Visando facilitar os processos 
que envolvam escolha, compra e recebimento de produtos madeireiros, 
a Universidade Secovi oferece curso inédito sobre o tema, em parceria 
com o FSC Brasil e o IPT. A iniciativa acontece de 8 a 17 de maio, na 
sede da instituição e também por transmissão simultânea. As aulas serão 
ministradas por docentes das entidades parceiras. Outras informações: 
(http://www.universidadesecovi.com.br/-madeira-no-setor-imobiliario).

A - Prêmio Literário Infantil 
Continuam abertas as inscrições para o V Concurso Nacional Literário 

concluir seus cursos de quatro anos entre 12/2018 a 07/2020, nos estados 
da Bahia, DF, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais Pará Paraná Roraima Santa Catarina São Paulo e Tocantins

O crescimento em relação a 2016 foi de 202,6%,

segundo o banco.

A Caixa Econômica Federal 
registrou lucro líquido recorde 
de R$ 12,5 bilhões, em 2017. 
O crescimento em relação a 
2016 chegou a 202,6%. O lucro 
líquido recorrente alcançou R$ 
8,5 bilhões, aumento de 106,9% 
em 12 meses. Segundo o banco, 
houve redução nas despesas 
com Provisão para Devedores 
Duvidosos (PDD) em 4,2% e 
crescimento nas receitas com 
prestação de serviços em 11,5%, 
totalizando R$ 25,0 bilhões.

O índice de inadimplência 
encerrou o ano com redução 
de 0,6 ponto percentual em 
12 meses, alcançando 2,25%, 
abaixo da média de mercado 
(de 3,25%). Ao fi nal de 2017, 
a carteira de crédito da Caixa 
alcançou saldo de R$ 706,3 
bilhões, apresentando leve 
redução de 0,4% em 12 meses, 
e manutenção da participação 
de mercado em 22,4%. 

“Esse desempenho ocorreu 
devido à retração de 15,3% 
na carteira comercial e foi 
compensado pelo crescimen-
to de 6,3% das operações de 

Confi ança do 
comércio avançou 
1,3 ponto em março

O Índice de Confi ança do Co-
mércio, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) avançou 
1,3 ponto de fevereiro para 
março e chegou a 96,8 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos. Esta foi a sétima alta 
consecutiva, o indicador atingiu 
o maior patamar desde abril de 
2014 (97,8 pontos).

O aumento da confi ança foi 
percebido em empresários de 
sete dos 13 segmentos do co-
mércio pesquisados. Eles estão 
mais confi antes no futuro, já 
que o Índice de Expectativas 
avançou 1,8 ponto e chegou a 
100,2 pontos, voltando a zona 
de otimismo (superior a 100 
pontos).

O Índice de Situação Atual, 
que avalia a confiança dos 
empresários no momento, 
avançou 0,7 ponto e chegou 
a 93,5 pontos, o melhor re-
sultado desde junho de 2014 
(96,5 pontos). De acordo com 
a FGV, apesar da melhora do 
indicador, as expectativas estão 
relativamente estáveis, depois 
da forte alta no fi nal de 2017, 
o que sugere cautela por parte 
dos empresário (ABr).

A Eletrobras fechou 2017 com prejuízo líquido 
de R$ 1,726 bilhão ante um lucro líquido de R$ 
3,5 bilhões em 2016. Em comunicado divulgado 
ontem (27), a estatal informou que o resultado 
foi infl uenciado, principalmente, pelas provisões 
operacionais de R$ 4,646 bilhões e pelo prejuízo 
do segmento de distribuição de R$ 4,179 bilhões. 
Segundo a empresa, a receita operacional líquida 
foi de R$ 37,876 bilhões no ano passado.

Mais cedo, os ministros da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, disseram que o governo espera que 
o projeto que trata da privatização da Eletro-
bras seja aprovado pelo Congresso Nacional 
ainda este ano. Segundo Oliveira, é possível 
que a aprovação ocorra antes das eleições, em 
outubro. A estatal acaba de lançar o Plano de 
Demissão Consensual, que tem como meta o 

desligamento de 3 mil funcionários em todas 
as empresas da holding e uma economia anual 
de R$ 890 milhões.

Uma das iniciativas previstas no plano diretor de 
negócios da estatal, para o período 2018 a 2022, o 
Plano de Demissão Consensual será implantado 
simultaneamente na holding e nas empresas 
Cepel, CGTEE, Chesf, Eletronuclear, Eletronorte, 
Amazonas GT, Eletrosul e Furnas (ABr).

Ministro da Saúde, Ricardo Barros: reator fabricará 

medicamentos usados nos tratamentos de quimioterapia.

O acordo garante inves-
timento de R$ 750 mi-
lhões a serem repassa-

dos pelo governo federal até 
2022. A previsão é de que, ainda 
este ano, R$ 30 milhões sejam 
destinados ao projeto.

A parceria vai contribuir para 
o fi m da dependência externa 
na produção de radioisótopos 
e no fornecimento de radiofár-
macos ao SUS a preço de custo. 
“Esse reator fabrica radiofárma-
cos, produtos que são utilizados 
na quimioterapia e que são, 
portanto, fundamentais para o 
tratamento das pessoas”, expli-
cou o ministro Ricardo Barros.

Ele lembrou que o Brasil já 
conta com um reator mais anti-
go e que muitos medicamentos 
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Saúde vai investir R$ 750 milhões 
em produção de radiofármacos

O Ministério da Saúde fi rmou ontem (27) parceria com a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa para o 
desenvolvimento do primeiro Reator Multipropósito Brasileiro

entretanto, uma estimativa por 
parte do governo sobre redução 
de custos com o projeto.

Desde 2009, o Brasil enfrenta 
difi culdades no abastecimento 
de radioisótopos – utilizados 
em 80% dos procedimentos 
adotados na medicina nuclear. 
O motivo seria a paralisação do 
reator canadense que abastecia 
todo o mercado brasileiro e 
40% do mercado global. Cerca 
de 2 milhões de procedimentos 
médicos utilizam esse tipo de 
tecnologia. Segundo o ministro, 
reator dará ao Brasil autossu-
fi ciência, além de tornar o país 
referência em medicina nucle-
ar. O Reator será desenvolvido 
em Iperó (SP), no centro ex-
perimental da Marinha (ABr).

nessa área ainda são importados. 
A expectativa da pasta é de que, 

em três anos, o novo equipa-
mento esteja operando. Não há, 

Caixa registrou lucro líquido recorde 
de R$ 12,5 bilhões em 2017

habitação e 5,2% das operações 
de saneamento e infraestrutu-
ra. Essas evoluções estão em 
linha com o Plano de Capital 
da Empresa”, disse o banco. A 
instituição bancária manteve a 
liderança no mercado imobiliá-
rio, com 69% de participação.

Em dezembro, a Caixa pos-
suía R$ 2,2 trilhões em ativos 
administrados, avanço de 1,9% 
em 12 meses. Os ativos próprios 

totalizaram R$ 1,3 trilhão, um 
crescimento de 0,4% em 12 
meses. As despesas de pessoal 
alcançaram R$ 22,4 bilhões 
no ano, avanço de 6,6% em 
12 meses, impactadas pelo 
acordo coletivo e pelos planos 
de demissão voluntária, que 
geraram despesas não recor-
rentes de R$ 863,0 milhões, 
com o desligamento de 6,9 mil 
empregados (ABr).

Eletrobras teve prejuízo em 2017

São Paulo - A Itaipu Binacional 
e a Companhia Paranaense de 
Energia (Copel) fi rmaram par-
ceria para a instalação de postos 
de abastecimento para veículos 
elétricos (também chamados de 
eletropostos) no Paraná. No total, 
serão instaladas dez estações de 
recarga em 700 km da BR-277, 
cortando o Estado de Leste a 
Oeste, entre Paranaguá e Foz 
do Iguaçu.

O primeiro eletroposto foi inau-
gurado ontem (27), em Curitiba, 
no km 3 da rodovia. Itaipu vai 
fornecer oito dos dez eletropostos 
e dará suporte técnico; a Copel 
será responsável pelos outros 

dois eletropostos, arcará com os 
custos de instalação e vai fornecer 
a energia elétrica.

Cada eletroposto terá 50 kVA 
(kilovoltampere) de potência, o 
equivalente a dez chuveiros elé-
tricos ligados ao mesmo tempo. 

Além de Curitiba, entrou em ope-
ração o eletroposto em Paranaguá. 
Ainda neste ano serão instaladas 
as unidades de Foz do Iguaçu, 
Medianeira, Cascavel, Laranjeiras 
do Sul, Guarapuava e Irati. Todos 
serão hospedados em postos de 
combustíveis ao longo da rodovia, 
com distância de aproximada-
mente 100 quilômetros entre um 
e outro (AE).

Instalação de postos para 
veículo elétrico
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Brasil: fechado 
para Reformas 

Em ano de eleição o País 

parece estar fechado 

para aguardar, com 

muitas expectativas, o 

próximo governo que 

vai ocupar o Palácio do 

Planalto e dar início 

às reformas que ainda 

precisam acontecer para 

voltar a funcionar

Mais que nunca é pre-
ciso continuar com as 
reformas pendentes 

para atrair mais investimentos 
e tornar o Brasil um mercado 
mais organizado, confi ável e 
competitivo. O primeiro passo 
à frente já foi dado com a im-
plantação da Reforma Traba-
lhista. Porém, por mais que ela 
tenha vindo para modernizar 
e fl exibilizar as ultrapassadas 
leis trabalhistas, o governo 
ainda enfrenta difi culdades 
para esclarecer todos os seus 
pontos.

Evidente que trouxe atua-
lizações importantes, como 
as regras do trabalho remoto 
– agora possível – e também 
a importante possibilidade 
de terceirizar serviços na 
atividade fi m das empresas, 
mas é preciso complementar 
as regras para não deixar 
dúvidas de como as empresas 
devem aplicá-las criando ainda 
mais insegurança jurídica. As 
principais mudanças ainda são 
aguardadas pelas empresas. 

O alto custo da folha de 
pagamento ainda não foi al-
terado e é justamente aí que 
podemos “destravar” o sistema 
e incentivar a geração de novos 
empregos. Isso ainda não teve 
uma solução.

As regras foram alteradas, 
atualizadas, melhoradas, mas 
ainda não se refl etem positi-
vamente sobre os custos de 
contratação de empregados. 
Essa é a grande mudança que 
esperávamos e não aconteceu.

As reformas precisam dei-
xar de simplesmente “tapar 
buracos” para se tronar opor-
tunidades de redução de custo 
e geração de emprego, o que 
movimenta a economia do País. 
Mesmo diante de tantos ajus-
tes - fundamentais para nossa 
economia sair da fase imatura e 
passar a ser o “País do Futuro” 
de fato - vivemos a expectativa 

pela Reforma Tributária, que 
se encontra hoje no momento 
mais alarmante, emperrada 
por falta de ambiente político 
para acontecer. 

Para piorar, a intervenção de 
segurança no Rio de Janeiro 
impede que o governo dê anda-
mento a esse processo, por for-
ça de lei. “Cobrimos um santo” 
e deixamos descoberto todo o 
País. Essa discussão, tão im-
portante para a prosperidade 
do nosso Brasil, infelizmente 
vai ter que esperar o próximo 
governo e o rumo que ele dará 
ao tema.

Às empresas e ao País cabe 
esperar que a discussão migre 
no sentido da simplifi cação 
tributária, com a redução do 
número de alíquotas do PIS 
e da Cofi ns, que variam, atu-
almente, conforme o setor de 
atividade. Os projetos já em 
discussão sugerem mudanças 
em doses homeopáticas e que 
por isso deverão ocorrer a 
longo prazo. Mas, o fato é que 
precisam ser iniciadas o quanto 
antes para voltar a aquecer a 
economia.

Ainda que com uma carga 
tributária injusta, somente 
a retomada da economia vai 
trazer fôlego para aguentar 
essa espera. Do governo que 
virá, devemos exigir uma 
prestação de serviços públicos 
e benefícios compatíveis com 
a arrecadação do país, compa-
rada com países de economias 
mais fortes.

O ideal é que a essa reforma 
traga para o mercado formal 
empresas que estejam à mar-
gem da tributação devido à 
burocracia. Ao mesmo tempo, 
possa benefi ciar as que pro-
curam estar com os impostos 
em dia. Estamos no olho do 
furacão! E para sobreviver 
às incertezas, a sua empresa 
precisa estar se preparando 
para voltar a crescer, de “casa 
arrumada”, com processos de 
redução de custos estrutura-
dos, transparentes e seguros.

É fundamental que a reforma 
também aconteça dentro de 
casa. Então não dá para fi car de 
braços cruzados. Pois, somen-
te com essa base sólida, será 
possível enfrentar o “olho des-
se furacão” sem desmoronar.

(*) -  É vice-presidente da Becomex 
(www.becomex.com.br). 

Rogério Borili (*)

O empresário Flávio Rocha, 
presidente da Riachuelo, assinou 
na manhã de ontem (27), em 
Brasília, a sua fi liação ao PRB para 
concorrer à presidência da Repú-
blica pelo partido. Em reunião 
com a bancada do PRB, no Con-
gresso Nacional, Rocha afi rmou 
aos deputados que sua fi liação 
vem para somar e foi aplaudido 
em meio a um clima de euforia. 
“Quero ser um instrumento 
do partido. O meu propósito 
é agregar. Uma candidatura 
presidencial não teria nenhum 
sentido se não fosse com esse 
propósito. A mudança passa 
pelo parlamento, pelo con-
gresso”, disse o empresário. A 
reunião com a bancada do PRB 

foi comandada pelo presidente 
do partido, Marcos Pereira.  

Rocha assegurou que a fi liação 
à legenda vai muito além do obje-
tivo de cumprir o rito de fi liação 
partidária, até 7 de abril, para os 
concorrentes ao Planalto. “Não 
há dilema entre a prioridade 
parlamentar ou a prioridade nos 
palácios. Nós estamos começando 
uma imensa sinergia. A minha vin-
da soma e reforça esta priorida-
de”, disse Rocha aos deputados, 
minutos antes de assinar a sua 
fi cha de fi liação. 

Agora como pré-candidato 
fi liado ao PRB, Flavio Rocha 
segue com agenda pelo país, 
com visitas já previstas a mais 
de 20 Estados (GBR).

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, afi rmou ontem 
(27) que deve decidir sobre sua 
possível candidatura à Presi-
dência da República até o pró-
ximo dia 3 de abril. Especula-se 
que Meirelles possa se fi liar o 
MDB para concorrer ao Palácio 
do Planalto ou então ser vice em 
uma chapa liderada por Michel 
Temer, que vem dando indícios 
de que tentará um segundo 
mandato.

“Temos um longo fim de 
semana pela frente”, disse o 
ministro, após participar de um 
evento sobre a privatização da 
Eletrobras. Também ontem, o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, garantiu que 
a política econômica não será 
alterada caso Meirelles deixe 
o comando da Fazenda para 
disputar as eleições. “Se ele 
sair, a política econômica é a 
política do presidente Michel 

Processo seletivo 
para próximo 
presidente da Caixa

A força-tarefa da Operação 
Greenfi eld, do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), enviou 
ontem (27) à Presidência da 
República uma recomendação 
para que o próximo presidente 
da Caixa Econômica Federal 
seja escolhido por meio de um 
processo seletivo conduzido por 
empresa especializada. A sele-
ção resultaria em uma lista de 
cinco executivos tecnicamente 
capacitados, a partir da qual o 
presidente Temer nomearia o 
próximo presidente do banco 
público.

“As medidas ora propostas 
visam melhorar a governança 
da Caixa, com adoção de boas 
práticas administrativas à altura 
da instituição”, justifi cou o pro-
curador da República, Frederico 
Siqueira. Ele é um dos cinco 
membro da força-tarefa da Gre-
enfi eld, que investiga desvios no 
banco público. A recomendação 
também foi encaminhada ao 
Ministério da Fazenda, ao Con-
selho Administrativo da Caixa 
e ao atual presidente do banco, 
Gilberto Ochi, fi liado ao PP. 

O MPF também pediu ao Con-
selho Administrativo da Caixa 
acesso a um dossiê preparado, 
a pedido do órgão, sobre o pró-
prio Occhi, feito pelo escritório 
Pinheiro Neto Addvogados, e 
mantido sob sigilo pelo banco. 
Em dezembro do ano passado, 
a força-tarefa da Greenfield 
recomendou que os 12 vice-
-presidentes da Caixa fossem 
afastados, sob a justifi cativa de 
que quatro deles eram investi-
gados pela Polícia Federal.

Os procuradores citaram 
também a relação de alguns 
desses executivos com o ex-
-deputado Eduardo Cunha e o 
ex-ministro Geddel Vieira Lima, 
ambos presos por denúncias de 
corrupção. Alguns dias após a 
recomendação, o presidente 
Temer afastou os quatro vices 
da Caixa investigados, sendo 
que um acabou restituído ao 
cargo pelo Conselho do banco 
público, após demonstrada a 
falta de provas contra ele (ABr). 

Meirelles está próximo de decidir sobre candidatura.
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Por unanimidade, a Segun-
da Turma do STF rejeitou 
ontem (27) denúncia da Pro-
curadoria-Geral da República 
contra o senador Romero Jucá 
(MDB-RR) e o empresário 
Jorge Gerdau pelos crimes 
de corrupção e lavagem de 
dinheiro. De acordo com a 
denúncia, Jucá recebeu R$ 1,3 
milhão do grupo Gerdau em 
doações ofi ciais de campanha, 
entre 2010 e 2014, em troca do 
suposto favorecimento da em-
presa no texto da MP 627/2013 
sobre tributação de empresas 
brasileiras no exterior.

Jucá foi relator da matéria. 
Os valores, segundo a procu-
radoria, foram depositados 
em favor do diretório nacio-
nal e de Roraima do MDB e 
repassados à campanha do 

Jucá foi acusado de receber 

dinheiro do grupo Gerdau.
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O Senado homenageará em 
sessão especial, hoje (28), o 
estudante Edson Luís de Lima 
Souto, morto em 1968 durante o 
período militar. A data da sessão 
marca os 50 anos da morte do 
ícone estudantil.Em março do 
quarto ano do regime militar, 
o falecimento do estudante, 
assassinado por um policial mi-
litar, causou comoção nacional, 
além de ter repercussão imedia-
ta no Senado. Edson Luís, de 
18 anos, foi o primeiro “morto 
público” da ditadura.

Edson morreu durante ação 
da Polícia Militar (PM) no Res-
taurante Central dos Estudantes, 
conhecido como Restaurante 
Calabouço, no Rio de Janeiro. 
O local era conhecido por reu-
nir estudantes engajados com 
a situação política do país e 

interessados em melhorias na 
educação pública. Na tarde do dia 
28 de março de 1968, estudantes 
organizavam um protesto, que 
foi reprimido pela Policia Militar, 
que invadiu o restaurante. Edson 
foi baleado à queima-roupa no 
coração e morreu na hora.

O pedido de realização da 
homenagem é dos senadores 
Lindbergh Farias (PT-RJ), 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
Lídice da Mata (PSB-BA), Re-
gina Sousa (PT-PI), Paulo Paim 
(PT-RS) e Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM). No requerimento, 
os parlamentares classifi caram 
o acontecimento como uma 
“triste tragédia”. Segundo os 
senadores, o objetivo da sessão 
especial é “refl etir sobre este 
evento, para que esta memória 
não se apague” (Ag.Senado).

O senador Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE) manifes-
tou preocupação com o futuro 
político do Brasil, alertando 
que o povo sente cada vez 
mais repulsa diante de seus 
representantes e aumentam 
as manifestações de ódio e 
intolerância. Para Valadares, 
é preciso reconstruir na so-
ciedade a crença na dignidade 
na vida pública e nos valores 
democráticos.

“Acredito que somente aque-
les que conseguirem transmitir 
credibilidade e capacidade 
de enfrentar questões como 
segurança, saúde, educação, 
emprego e honestidade serão 

os escolhidos para os novos de-
safi os. Acredito também que só 
terão êxito os comprometidos 
em levar adiante as reformas 
que este país tanto necessita, 
mas protela”.

O representante de Sergipe 
entende que não é possível 
compactuar com os movimen-
tos que pregam a anulação do 
voto, pois somente as urnas 
podem mudar a realidade polí-
tica. Valadares disse ainda que 
considera tímidas as reformas 
eleitorais empreendidas até 
agora, pois, segundo ele, o país 
continuará submetido à infl uên-
cia do poder econômico e das 
notícias falsas (Ag.Senado).

O corpo de Edson Luís foi levado em passeata à Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro, onde foi velado.

UBES

Entre eles está o que al-
tera a Lei de Execução 
Penal para obrigar os 

presos a ressarcir o Estado 
pelos custos de sua permanên-
cia nos sistemas prisionais. A 
proposta - aberta à opinião da 
população pelo portal do Senado 
na internet - havia recebido até 
segunda-feira (26) quase 40 mil 
manifestações. Mais de 95% dos 
participantes afi rmaram ser fa-
voráveis à aprovação da matéria.

Caso o preso não possua 
recursos próprios para o ressar-
cimento ao Estado, ele deverá 
trabalhar para compensar os 
custos, conforme a proposta 
do senador Waldemir Moka 
(PMDB-MS). Para ele, a grave 
situação do sistema prisional 
brasileiro decorre, principal-

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS), autor da proposta.

Projeto obriga presos a 
arcar com custos na cadeia

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar na hoje (28), uma série de projetos 
relativos à área de segurança pública
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do que será votada em decisão 
terminativa. Se aprovada e 
não houver recursos para sua 
apreciação em Plenário, seguirá 
direto para a Câmara,  

Outro projeto na pauta tor-
na mais severa a concessão 
de progressão de pena para 
condenados pela Lei de Crimes 
Hediondos. É o que propõe 
o senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB). O réu primário 
deve cumprir pelos menos o 
tempo mínimo da pena, ou seja, 
três quintos para a obtenção da 
progressão. Para os reinciden-
tes, o tempo é quatro quintos. 
Na regra atual, a progressão se 
dá após o cumprimento de dois 
quintos da pena, se o apenado 
for primário, e de três quintos, 
se reincidente (Ag.Senado).

mente, da falta de recursos para 
mantê-lo. A contribuição dos 
presos para as despesas com 
assistência material poderia 

ampliar esses recursos e melho-
rar o sistema. O relator na CCJ, 
Ronaldo Caiado (DEM-GO) 
manifestou apoio à proposta 

Rejeitada denúncia contra 
Jucá e Jorge Gerdau

medida provisória resultaram 
em efetiva promessa e do 
recebimento de vantagem 
indevida”, afirmou Fachin. 
O voto do relator foi seguido 
pelos ministros Dias Toffoli e 
Celso de Mello. Gilmar Mendes 
e Ricardo Lewandowski não 
participaram da sessão.

Durante o julgamento, a 
defesa de Jorge Gerdau disse 
que as denúncias são “fruto 
de imaginação” e afirmou 
que o empresário não pode 
ser responsabilizado pelas 
movimentações financeiras 
feitas pelo MDB. “A denúncia 
é uma coletânea de inverda-
des deslavadas”, afi rmou Nilo 
Batista, advogado de Gerdau. 
A defesa de Romero Jucá 
não se manifestou durante o 
julgamento (ABr).

parlamentar. No julgamento, 
com base no voto do ministro 
Edson Fachin, relator do caso, 
a Turma entendeu que não há 
provas na denúncia de que  as 
doações foram feitas exclusiva-
mente como propina ao partido 
e ao parlamentar.

“Entendo que nada há de 
concreto a evidenciar que as 
negociações em torno desta 

Homenagem a estudante 
morto durante

a ditadura militar

Meirelles decidirá sobre 
candidatura até 3 de abril

Temer. Faremos de tudo para 
manter o mesmo rumo”, disse.

Também sonhando com o 
Planalto, o empresário Flávio 
Rocha, dono da Riachuelo, se 
fi liou ao PRB, partido ligado à 
Igreja Universal do Reino de 
Deus, para disputar as eleições. 

Rocha se diz conservador e já 
foi deputado federal por dois 
mandatos. O pré-candidato 
também deve contar com o 
apoio do Movimento Brasil Li-
vre (MBL), que capitaneou os 
protestos pelo impeachment de 
Dilma Rousseff (ANSA).

Flávio Rocha fi lia-se ao 
PRB para concorrer à 

presidência

Reconstruir a crença 
na dignidade

na vida pública
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CARTA DE APRESENTAÇÃO
Empresa pretende conceder carta de apresentação para o funcionário, 
o que deve constar, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA RECEBEU ATESTADO MÉDICO DE 30 DIAS DE FUNCIONÁRIO 
QUE SOFREU ACIDENTE DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS, 
COMO PROCEDER?

Esclarecemos que estabelece o art. 303, §2º da IN INSS nº77/15, que 
quando o segurado empregado entrar em gozo de férias ou licença-prê-
mio ou qualquer outro tipo de licença remunerada, o prazo de espera 
para requerimento do benefício será contado a partir do dia seguinte 
ao término das férias ou da licença. Assim, a data a ser considerada é 
o dia da volta das férias coletivas.

CONTRATAR EM REGIME DE TEMPO PARCIAL
Empresa pretende admitir funcionário para trabalhar 05 horas diárias, 
como proceder para contratar? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Funcionária admitida por contrato determinado de 60 dias renovado 
uma vez por igual período. Pode ser renovado pela segunda vez? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO DIA DO VENCIMENTO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA O 
FUNCIONÁRIO NÃO COMPARECEU PARA ASSINAR A CARTA DE 
DISPENSA, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, orienta-se que a 
empresa envie ao empregado o documento para assinatura para que 
o empregado tenha ciência de que seu contrato será encerrado em 
14/01 e a empresa não tem interesse em continuar com a relação de 
emprego, pois se ele não tomar ciência da dispensa, este contrato no 
dia seguinte será a prazo indeterminado. Orientamos que a empresa 
solicite que alguém leve este documento até o empregado.

• • •

Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, conjunto 809, Vila
Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 12 de abril de 2018, na Rua
Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira
chamada às 18:30h(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às
19:30h(dezenove horas e trinta minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte
horas e trinta minutos), para, nos termos das cláusulas 13ª e 14ª do Contrato Social,
deliberar em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre a seguinte ordem
do dia: (a) prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo: (i) relatório da gestão, (ii) balanço do exercício social
fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017, (iii) análise das demonstrações financeiras,
(iv) análise das demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes,
(v) planos de atividades da Sociedade para o exercício seguinte; (b) destinação do lucro
líquido do exercício social e a distribuição de dividendos; (c) assuntos financeiros de
interesse da sociedade; (d) assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos
administrativos da sociedade; (f) alteração do quadro societário; (g) discussão do estatu-
to social; (h) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a
Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI conta com 60 (sessenta) sócios. São Paulo, 21 de março de 2018.
Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.                              (24, 27 e 28)

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 - NIRE nº 35.300.043.154

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas do Atacadão S.A. (“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das S.A.”), para se reunirem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a serem realizadas no dia 27 de abril de 2018, às 
10h00, no escritório do Grupo Carrefour Brasil, localizado na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, São Paulo, CEP: 05690-000, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: A - Em Assembleia Geral Ordinária: 
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017; (2) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos;
(3) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos; (b) deliberar sobre a caracterização
dos candidatos indicados como conselheiros independentes; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (4) aprovar a
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018. B - Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) alterar
o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia; e (2) aprovar a consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Informações Gerais: 1. O Manual de Participação dos Acionistas contendo a Proposta da Administração e orientações
detalhadas para participação nas AGOE, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas nas AGOE, encontram-se à
disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.grupocarrefourbrasil.
com.br), bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá
ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da
documentação exigida constam do Manual de Participação dos Acionistas. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual de Participação dos
Acionistas, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação nas AGOE: Acionista Presente: Solicita-se que os
Acionistas que optarem por participar pessoalmente das Assembleias efetuem seu cadastramento até o dia 24/4/2018. O Acionista deverá comparecer
às Assembleias munido de documento que comprove a sua identidade. Acionista Representado por Procurador: As procurações poderão ser
outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual de Participação dos Acionistas. O representante legal
do Acionista deverá comparecer às Assembleias munido da procuração e demais documentos indicados no Manual de Participação dos Acionistas,
além de documento que comprove a sua identidade. Via Boletim de Voto a Distância: A Companhia disponibilizará para essas Assembleias o sistema 
de votação a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus
respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações
constantes do Manual de Participação dos Acionistas. 3. Nos termos da Instrução da CVM nº 165/91, conforme alterada, o percentual mínimo de
participação no capital votante para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia é de 5% (cinco por cento), devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia
Geral Ordinária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 141 da Lei das S.A. São Paulo, 27 de março de 2018. Matthieu Dominique Marie Malige - 
Presidente do Conselho de Administração.

Descrição               2017              2016
Ativo  26.453.955,31 26.127.504,20
Ativo Circulante  26.453.955,31  26.127.504,20
Caixa e Equivalentes de Caixa  319,07  365,21
Estoque de Imóveis  26.443.636,24  26.127.138,99
Adiantamentos  10.000,00 –
Ativo não Circulante – –
Descrição               2017              2016
Passivo  26.453.955,31 26.127.504,20
Passivo Circulante  2.568.477,64  3.419.627,16
Terrenistas a Pagar  2.401.652,02  2.325.204,95
Obrigações Sociais a Recolher  152,65  152,65
Obrigações Tributárias a Recolher  3.431,97  614,56
Adiantamento para Futuro Aumento
  de Capital - AFAC  163.241,00  1.093.655,00
Passivo não Circulante              11,46                   –
Rendimentos não Realizado  11,46 –
Patrimônio Líquido  23.885.466,21  22.707.877,04
Capital Realizado  24.775.274,00  23.560.000,00
Resultados Acumulados  (852.122,96)  (655.774,58)
(-) Prejuízo do Exercício  (37.684,83)  (196.348,38)

Demonstração das Mutuações do Patrimônio Líquido (DMPL)
31/12/2017 - (Em Reais)

Capital Prejuízo
           Social    Acumulado               Total

Saldos em 31/12/2015  23.560.000,00 (655.774,58)  22.904.225,42
Prejuízo do Exercício – (196.348,38) (196.348,38)
Saldos em 31/12/2016 23.560.000,00 (852.122,96) 22.707.877,04
Aumento de Capital Social 1.215.274,00 – 1.215.274,00
Prejuízo do Exercício – (37.684,83) (37.684,83)
Saldos em 31/12/2017  24.775.274,00 (889.807,79)  23.885.466,21

Relatário da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas.
as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, da Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A.

Balanço Patrimonial - (Em Reais)

Nota Explicativa às Demonstrações Financeiras em 31/12/2017
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas
contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da lei nº
6.404/76, atualizados pela lei nº 11.638/07 e lei nº 11.941/09. SP, 31/12/17.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos
valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em
R$ 26.453.955,31 (vinte e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e três
mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Silvio Sandoval Filho - Diretor - CPF 598.363.188-87
 Daniel Calderon - CT CRC 1SP229104/O-2.

Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A.
CNPJ: 07.467.887/0001-71

Demonstrações Financeiras
Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/2017 - (Em Reais)

Descrição             2017              2016
Lucro Operacional Bruto
Despesas Operacionais  (36.761,94)  (195.007,01)
Despesas com Pessoal –  (98.370,91)
Despesas Administrativas  (32.065,38)  (96.042,64)
Despesas Comerciais  (4.603,03)  –
Despesas Tributárias  (93,53)  (593,46)
Resultado Financeiro  (922,61)  (1.328,01)
Receitas Financeiras  1,19  55,64
Despesas Financeiras  (923,80)  (1.383,65)
Resultado não Operacional  (0,28)  (13,36)
Provisão para Contribuição Social  sobre o Lucro  (0,10)  (5,00)
Provisão para Imposto de Renda  (0,18)  (8,36)
Resultado Líquido do Exercício    (37.684,83)   (196.348,38)

Demonstração dos Fluxos de Caixa  31/12/2017 - (Em Reais)
Atividades Operacionas            2017              2016
Prejuízo Líquido  (37.684,83)  (196.348,38)
Estoque a Receber  (316.497,25)  (389.608,56)
Despesas Antecipadas  (10.000,00) –
Contas a Pagar  76.447,07  (297.091,69)
Tributos a Recolher  2.817,41  (1.947,08)
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar  11,46 –
Caixa Consumido nas Atividades
  Operacionais  (284.906,14)  (884.995,71)
Atividades de Investimento – –
Caixa Auferido nas Atividades de Investimento  – –
Caixa das Atividades de Financiamento – –
Aumento de Capital  1.215.274,00 –
Adiantamento para Aumento de
  Capital - AFAC  (930.414,00)  877.124,00
Caixa Gerado nas Atividades de
  Financiamento  284.860,00  877.124,00
Aumento (Redução) nas Disponibilidades  (46,14)  (7.871,71)
Disponibilidades no Início do Período  365,21  8.236,92
Disponibilidades no Final do Período  319,07  365,21
Aumento (Redução) nas Disponibilidades  (46,14)  (7.871,71)

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 16 de abril de 2018, as 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2017; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017; c) eleição da Diretoria e fixação da respectiva remuneração. Outrossim, 
acham-se a disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
n° 6.404/76. São Paulo, 27 de março de 2018. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente.   (28,29,30)

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do
dia 09 de abril de 2018, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº
960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
a) - leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial
e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em
31/12/2017; b) eleição dos membros da Diretoria. São Paulo, 26 de abril de 2018.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                                  (28, 29 e 30)

ATIVO R$
Circulante 1.296.611,58
Disponibilidades 454.445,13

Caixa 283.708,55
Bancos Conta Movimento 170.736,58

Disponib. em moeda Estrang. 194.278,61
Espécie 194.278,61

Outros Créditos 614.888,59
Negociação e Interm. Valores 606.593,11
Adiantam. e Antecip. Salariais 3.446,67
Diversos 4.848,81
Imp. e Contrib. a Compensar 298,81
Pagamentos a ressarcir 4.550,00

Outros Valores e Bens 32.999,25
Despesas Antecipadas 32.999,25

Não Circulante 23.647,68
Permanente 23.647,68
Imobilizado de Uso 23.647,68

Imobilizações em Curso 10.681,22
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (37.464,34)

Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada   (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 1.320.259,26

PASSIVO R$
Circulante 515.550,74
Outras Obrigações 515.550,74
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 39.117,62
Fiscais e Previdenciárias 34.528,34

Imposto Renda e Contr.Social 4.167,71
Impostos e Contr. a Recolher 30.360,63

Negociação e Interm. Valores 163.051,13
Diversos 278.853,65

Obrig. p/aquis. bens e direitos  898,47
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 277.955,18

Não Circulante
Patrimônio Líquido 804.708,52
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (257.299,26)

Prejuízo Exercício Anterior (257.299,26)
Contas de Resultado 25.625,92

Receitas Operacionais 687.290,55
Despesas Operacionais (647.873,01)
Receitas não Operacionais   6,95
(-) Despesas não Operacion. -
Imposto Renda e Contr.Social (13.798,57)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 1.320.259,26

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 28 de Fevereiro de 2018

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Ativo Nota 2017 2016
(reapresentado)

Circulante 199.306 194.451
Caixa e equivalentes de caixa 4 45 32
Aplicações financeiras 5 1.117 3.131
Contas a receber 6 4.892 82
Imóveis a Comercializar 7 192.560 191.093
Impostos a recuperar 49 76
Adiantamento a fornecedores 5 6
Despesas antecipadas 8 638 29
Outros créditos – 2
Não circulante 5.778 1.833
Contas a receber 6 249 –
Caução e fiança 75 75
Despesas antecipadas 8 3.753 108
Imobilizado líquido 9 1.701 1.650
Total do ativo 205.084 196.284
Passivo Nota 2017 2016
Circulante 1.802 1.036
Fornecedores 10 889 855
Obrigações sociais e fiscais 25 125
Contas a pagar 29 47
Tributos correntes com recolhimento diferido 15 723 9
Adiantamento de clientes 136 –
Não circulante 10.867 1.999
Adiantamento para futuro aumento de capital 11 10.867 1.999
Patrimônio líquido 192.415 193.249
Capital social 12.1 183.000 183.000
Reserva de capital 12.2 12.164 12.164
Prejuízos acumulados (2.749) (1.915)
Total do passivo e patrimônio líquido 205.084 196.284

2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais (reapresentado)
Prejuízo líquido do exercício (834) (1.495)
Amortização de benfeitorias 399 7
Amortização de corretagem 253 201
Rendimentos das aplicações financeiras (158) (886)
Impostos correntes com recolhimento diferido 714 3
Depreciações e amortizações 11 2
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Imóveis a Comercializar (1.467) (40.686)
Impostos a recuperar 27 11
Adiantamento a fornecedores 1 2.116
Contas a receber (5.059) (82)
Despesas antecipadas (4.906) (137)
Outros créditos 2 (2)
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores 34 (2.595)
Obrigações sociais e fiscais (100) (199)
Contas a pagar (18) (4)
Adiantamento de clientes 136 –
Caixa líquido aplicado nas atividades 
operacionais (10.965) (43.746)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição das aplicações financeiras (7.217) (47.298)
Resgate das aplicações financeiras 9.389 52.081
Aumento de ativo imobilizado (62) (1.807)
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
investimento 2.110 2.976

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 8.868 40.728
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamento 8.868 40.728

Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa e 
equivalentes de caixa 13 (42)

Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 32 74
 No fim do exercício 45 32

1. Contexto operacional – Constituída em 05/10/2011, sob a denominação 
de Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A. tem como objeto social 
o planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, locação e 
especialmente a venda do empreendimento imobiliário em desenvolvimento 
no Município e Estado de São Paulo, na Avenida Manoel Bandeira, nº 291, 
que é objeto da matrícula sob o nº 129.182, registrada no 10º Ofício de 
Registros de Imóveis de São Paulo, bem como o recebimento dos valores 
decorrentes da locação ou alienação das unidades imobiliárias integrantes, 
do referido empreendimento. O endereço da sede da Companhia é na Rua 
Hungria, nº 514 – 10º andar, conjunto 101, sala 7, Jardim Paulistano, CEP 
01455-000, São Paulo-SP. Em janeiro de 2013, o Grupo Tellus III adquiriu 
ações representativas de 1/3 do capital social da Jaguatirica Empreendi-
mento Imobiliário SPE S.A. As demonstrações financeiras são emitidas indi-
vidualmente. A intenção da administração é desenvolver, construir e vender 
um empreendimento comercial de 4 torres com 4 pavimentos cada, totali-
zando uma área locável de 36.860 m² e mais de mil vagas de garagem ao 
longo de um terreno de 28.185 m². O empreendimento foi concluído em julho 
de 2016. Em 31/12/2017 o percentual de área locada era de 53,36% (2,42% 
em 2016). 2. Principais práticas contábeis – 2.1. Base de apresentação: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas 
NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios previstos na legislação socie-
tária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e deli-
berados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação 
utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na 
preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações finan-
ceiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a 
valor presente, assim como da análise de recuperabilidade do Imóvel a 
comercializar e dos demais riscos para determinação de outras provisões. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de esti-
mativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anu-
almente. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Dire-
toria em 15/02/2018. 2.2. Moeda funcional: As demonstrações financeiras 
são apresentadas em milhares de Reais (R$), que é a moeda funcional da 
Companhia. A Companhia não possui transações em moeda estrangeira. 
2.3. Apuração do resultado: As receitas de aluguéis são reconhecidas de 
forma linear com base no prazo dos contratos, levando em consideração o 
reajuste contratual, e a receita de serviços é reconhecida quando da efetiva 
prestação dos serviços. As receitas da Companhia derivam principalmente 
do aluguel referente à locação do empreendimento. Os custos e as despe-
sas são apresentados de acordo com o objeto social específico da Compa-
nhia, seguindo o regime de competência. 2.4. Caixa equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancá-
rios e aplicações financeiras. Para que uma aplicação financeira de curto 
prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibi-
lidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insig-
nificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente 
qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de 
curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aqui-
sição. Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao 
valor justo por meio de resultado”. 2.5. Créditos de clientes: Registradas 
primeiramente pelos valores faturados, com base nos contratos de aluguel e 
de serviços prestados, ajustadas pelos efeitos decorrentes do reconheci-
mento da receita de aluguéis de forma linear, apurada de acordo com o 
prazo previsto nos contratos, incluindo, quando aplicável, rendimentos e 
variações monetárias auferidos. A provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração 
para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber, consi-
derando o seguinte critério: análise individual dos devedores, independente-
mente do período de vencimento. As despesas com a constituição da provi-
são para créditos de liquidação duvidosa são registradas na rubrica “Outras 
despesas operacionais” na demonstração do resultado, quando aplicável. 
2.6. Instrumentos financeiros: De acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 
(R1), o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instrumentos 
financeiros ativos e passivos da Companhia têm como base o custo amorti-
zado. A Companhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor presente 
incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos finan-
ceiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Com-
panhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado atra-
vés do método de juros efetivos. 2.7. Imóvel a comercializar: Composto 
pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos esto-
ques é composto pelo valor do terreno adquirido para incorporação imobiliá-
ria acrescido dos gastos com construção, impostos, taxas e encargos finan-
ceiros. O imóvel a comercializar está apresentado no ativo circulante pois a 
Administração pretende iniciar a venda do imóvel dentro do próximo exercí-
cio. 2.8. Redução ao valor recuperável: Os valores contábeis dos estoques 
são revistos a cada data de apresentação das demonstrações financeiras 
para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o 
valor recuperável estimado, sendo a valor são reconhecidas no resultado. 
2.9. Passivo circulante e não circulante: Compostos pelas obrigações fis-
cais, comerciais e societárias, registradas pelos valores conhecidos e/ou 
calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando aplicáveis e ajus-
tados a valor presente pela taxa efetiva de juros. 2.10. Tributos – Imposto 
de renda, Contribuição social, PIS e Cofins: Conforme facultado pela 
legislação tributária, a Companhia optou pelo regime de tributação com 
base no lucro presumido, cuja base de apuração do imposto de renda e da 
contribuição social é calculada à razão de 32% sobre as receitas brutas 
provenientes da prestação de serviços e 100% das receitas financeiras e 
outras receitas, sobre as quais se aplica a alíquota regular de 15%, acres-
cida do adicional de 10%, para o imposto de renda e de 9% para a contribui-
ção social; por esse motivo, a Companhia contabiliza apenas o imposto de 
renda e a contribuição social correntes com recolhimento diferido sobre as 
diferenças temporárias provenientes das receitas, incluindo a respectiva 
parcela de PIS (“Programa de Integração Social”) e Cofins (“Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social”). Quanto ao PIS e Cofins, a base 
de cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em rela-
ção a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contri-
buição para o PIS e da Cofins são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. 
2.11. Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado de acordo 
com o Artigo 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige que seja apre-
sentado nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido 
do exercício e o seu montante por ação do capital social (Resultado do exer-
cício dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base das 
demonstrações financeiras). 2.12. Reapresentações das demonstrações 
financeiras: A Companhia reavaliou a natureza das aplicações financeiras 
e os conceitos de classificação destes títulos e decidiu por reclassificar para 
fins de melhor apresentação os saldos de caixa e equivalentes de caixa 
apresentados nas demonstrações financeiras referente ao exercício findo 
em 31/12/2016. As reclassificações foram efetuadas e seus reflexos encon-
tram-se demonstrados abaixo:
Balanço Patrimonial 2016 Reclassificação 2016

(reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 3.163 (3.131) 32
Aplicações financeiras – 3.131 3.131
Total 3.163 – 3.163
Demonstração do fluxo de caixa 2016 Reclassificação 2016

(reapresentado)
Prejuízo líquido do exercício (1.495) – (1.495)
Rendimento das aplicações financeiras – (886) (886)
Caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais (42.860) (886) (43.746)

Aquisição de aplicações financeiras – (47.298) (47.298)
Resgate de aplicações financeiras – 52.081 52.081
Caixa líquido das operações de 
investimento (1.807) 4.783 2.976

Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (3.939) 3.897 (42)

3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei-
tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras 
empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de 
cada uma das novas normas e alterações:
Pronunciamento Descrição Vigência
CPC 48 – 
Instrumentos 
Financeiros

Correlação as normas interna-
cionais de contabilidade – IFRS 
9 – Instrumentos Financeiros: 
classificação, mensuração, perda 
por redução ao valor recuperável e 
contabilização de hedge.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 1º de janeiro 
de 2018.

CPC 47 – Recei-
tas de contratos 
com clientes

Correlação as normas interna-
cionais de contabilidade – IFRS 
15 – sobre o reconhecimento de 
receita em transações de contratos 
com clientes.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 1º de janeiro 
de 2018.

IFRS 16 – 
Arrendamento 
mercantil

Refere-se à definição e a orienta-
ção do contrato de arrendamento 
previsto na IAS17.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 1º de janeiro 
de 2019.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social

Nota Integralizado a integralizar Reserva de capital Prejuízos acumulados Total
Saldos em 1˚ de janeiro de 2016 126.000 – 12.164 (420) 137.744
Aumento de capital social 12.1 57.000 (57.000) – – –
Integralização de capital 12.1 – 57.000 – – 57.000
Prejuízo do exercício – – – (1.495) (1.495)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 183.000 – 12.164 (1.915) 193.249
Prejuízo do exercício – – – (834) (834)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 183.000 – 12.164 (2.749) 192.415

Demonstrações do Resultado
Nota 2017 2016

Receita líquida 13 4.864 72
Despesas operacionais
Despesas administrativas 14 (4.294) (1.927)
Depreciação e amortização (264) (203)
Despesas tributárias (690) (11)

(5.248) (2.141)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 
e dos impostos (384) (2.069)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 168 909
Despesas financeiras (12) (44)

156 865
Prejuízo operacional antes do IRPJ e CSLL (228) (1.204)
Imposto de renda e contribuição social 15 (606) (291)
Prejuízo líquido do exercício (834) (1.495)

2017 2016
Prejuízo líquido do exercício (834) (1.495)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício (834) (1.495)

Demonstrações do Resultado Abrangente

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Ações ordinárias
Acionistas unidades Valor Participação
Jaguar Empreendimentos e 
Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 61.000 61.000 33,33%

BV Empreendimentos e Participações S.A. 61.000 61.000 33,33%
Tellus III Holding S.A. Company 61.000 61.000 33,33%
Total 183.000 183.000 100,00%
Em março de 2016 as acionistas decidem aumentar o capital social da Com-
panhia no montante de R$45.000, mediante a emissão de 45.000.000 novas 
ações ordinárias, totalmente subscritas e integralizadas. Em maio de 2016 
as acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia no montante 
de R$12.000, mediante a emissão de 12.000.000 novas ações ordinárias, 
totalmente subscritas e integralizadas. 12.2. Reserva de capital: É com-
posto por valores integralizados na entidade para a subscrição de ações 
cujo saldo é de R$ 12.164. 13. Receita líquida de alugueis – A receita está 
composta da seguinte forma:

2017 2016
Receitas de locações 5.462 82
Impostos (199) (3)
Amortizações de benfeitorias (399) (7)
Total 4.864 72
14. Despesas administrativas 2017 2016
Despesa com condomínio (a) (3.450) (1.062)
Aluguéis (350) (277)
Perdas (b) – (155)
Despesas com corretagem (c) (193) –
Propaganda, anúncios e publicações (122) (153)
Serviços de terceiros (110) (137)
Fretes e carretos (9) (15)
Legais e judiciais (30) (33)
Contribuição Sindical – (65)
Outras despesas (30) (30)
Total (4.294) (1.927)
a) Refere-se ao pagamento de condomínio das áreas não locadas do 
empreendimento comercial. b) Parcela não indenizada pela seguradora 
referente ao furto de materiais que ocorreu no empreendimento. c) O valor 
corresponde aos gastos com comissão incorridos durante a negociação 
da locação dos imóveis do condomínio Atlas Office Park. O saldo de será 
amortizado pelo prazo de vigência do contrato de locação de 10 anos. 15. 
Tributos correntes e tributos correntes com recolhimento diferido – As 
despesas de imposto de renda e contribuição social estão conciliadas às 
alíquotas nominais como segue:

2017 2016
Receita de locação 5.462 82
Base de presunção 32% 1.748 26
Receitas financeiras e outras receitas 168 909
Total da base de cálculo dos tributos 1.916 935
IRPJ e contribuição social debitados ao resultado: 2017 2016
Imposto de renda e contribuição social – 24% (460) (224)
Imposto de renda adicional – 10% (146) (67)
Total (606) (291)
IRPJ e CSLL correntes (77) (285)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido (529) (6)
Total (606) (291)
As despesas de PIS e COFINS estão conciliadas às alíquotas nominais
como segue: 2017 2016
Receita de locação 5.462 82
Total da base dos tributos 5.462 82
Alíquota de PIS e COFINS – 3,65% (199) (3)
PIS e COFINS correntes com recolhimento diferido (184) (3)
PIS e COFINS correntes (15) –
Total (199) (3)
O imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS sobre a dife-
rença entre a receita de linearização de aluguéis apropriada pelo regime 
de competência e aquela submetida à tributação, estão assim apresen-
tados:

2017 2016
PIS 34 –
COFINS 154 3
Imposto de renda 387 4
Contribuição social 148 2
Total 723 9
16. Partes relacionadas – São partes relacionadas os controladores da 
Companhia, informados na Nota Explicativa no 12, bem como as empre-
sas que fazem parte do grupo societário dos controladores. O estatuto 
social da Companhia não prevê remuneração para a sua diretoria e nem 
para os membros do conselho de administração. As operações com par-
tes relacionadas referem-se aos honorários relacionados com serviços de 
gerenciamento e apoio técnico para construção do empreendimento imo-
biliário com a SDI no total de R$471 (R$2.727 no exercício de 2017). 17. 
Instrumentos financeiros – 17.1. Gestão de risco de capital: A Compa-
nhia administra seu capital para assegurar que possa continuar com suas 
atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas 
as partes interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da oti-
mização do patrimônio. 17.2. Gestão de risco de liquidez: A responsa-
bilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração, 
que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco de liquidez para 
o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no 
curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco de liquidez 
mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e linhas de 
crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, por meio 
do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e pela 
combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. 
18. Provisão para demandas judiciais – Atualmente a Companhia não é 
parte integrante em nenhum processo judicial, não registrando, portanto, 
provisão para demandas judiciais em 2017 e 2016.

Aos Acionistas e Administradores da Jaguatirica Empreendimento Imobi-
liário SPE S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Jaguatirica 
Empreendimento Imobiliário SPE S.A. (“Companhia”), 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 exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE 
S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC 
TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outros assuntos – Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016, 
apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros audi-
tores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 
20/03/2017. Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A administração da Companhia é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.
 Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
 CRC 2SP 034.519/O-6
 Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata

 Contador – CRC-1SP 209.240/O-7

 A Diretoria José Carlos Moraes Pinto – Contador – CRC 1SP 061.813/O-2
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 01/01/2018, a todas as empresas 
que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 16 a Admi-
nistração da Companhia aguarda a edição do correspondente normativo no 
Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas demonstra-
ções financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia está aguar-
dando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar os efeitos em 
suas demonstrações financeiras. 4. Caixa e equivalente de caixa – Con-
templam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras 
de liquidez imediata, conforme composição abaixo:

2017 2016
(reapresentado)

Aplicações financeiras 45 32
Total 45 32
As aplicações automáticas e compromissada DI são de curto prazo junto 
ao Itaú Unibanco S.A. de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. A remuneração média destes investimentos variou entre 
97% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
5. Aplicações Financeiras 2017 2016

(reapresentado)
Itaú – Soberano DI LP (i) 1.117 3.131
Total 1.117 3.131
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT).
6. Contas a receber 2017 2016
Contas a receber – aluguéis 444 26
Contas a receber – aluguéis – linearização 4.697 56
Total 5.141 82
Circulante 4.892 82
Não circulante 249 –
O valor de locação para todos os contratos de aluguel será reajustado a 
cada 12 (doze) meses de acordo com a variação do Índice Geral de Pre-
ços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV) e 
somente com índices positivos. Os contratos de aluguel firmados entre a 
Companhia e seus inquilinos não se enquadram como não cancelável. Após 
análise dos recebíveis não foi identificado provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa. O percentual de inadimplência é zero. Abaixo a composição 
dos títulos por vencimentos:
Aging-list 2017 2016
Vencidos de 0 a 30 dias 135 –
A vencer em até 30 dias 166 –
A vencer de 31 a 90 dias 462 18
A vencer de 91 a 180 dias 1.399 64
A vencer de 181 a 360 dias 2.730 –
A vencer a mais de 360 dias 249 –
Total 5.141 82
7. Estoque de imóvel
Tipo de projeto Comercial
Localidade São Paulo-SP
Data de início do projeto Outubro/2012
Início das obras Julho/2014
Percentual do projeto que já foi construído 100%
Data de conclusão do projeto Julho/2016
Composição do custo do imóvel a comercializar 2017 2016
Custos de construção 149.718 148.722
Custo de aquisição – terreno 28.000 28.000
Taxa da administração 11.988 11.517
Custos com impostos e taxas 2.854 2.854
Total 192.560 191.093
A intenção principal da companhia é a venda do imóvel, por essa razão o 
mantém contabilizado como estoque tendo a Companhia iniciado os pro-
cedimentos para a identificação de compradores, a operação de locação 
das unidades tem como objetivo potencializar o valor da venda de mercado 
do imóvel. O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redu-
ção ao valor recuperável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de 
laudos específicos preparados por especialistas do setor imobiliário e que 
levam em conta a expectativa dos resultados futuros a serem obtidos com 
o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de avaliação, a adminis-
tração analisou a recuperabilidade do ativo e não identificou indicadores de 
perda. 8. Despesas antecipadas – Em 2017 as despesas antecipadas no 
valor de R$638 no ativo circulante e R$3.753 no ativo não circulante (R$29 e 
R$108, respectivamente em 2016) correspondem aos pagamentos de ben-
feitorias concedidos aos locatários para locação do imóvel Atlas Office Park 
e serviços de corretagem. Estes valores estão sendo amortizados pelos 
prazos de vigência dos contratos de locações, com prazos estimados de 5 
anos. A amortização do exercício corresponde ao valor de R$ 652, sendo 
R$399 de benfeitorias e R$253 de corretagem (R$208 em 2016, R$7 de 
benfeitoria e R$201 de corretagem).

9. Imobilizado Custo
Depreciação 

acumulada 2017 2016
Benfeitorias em imóveis de terceiros (a) 1.590 – 1.590 1.608
Móveis e utensílios 110 (10) 100 28
Máquinas e Equipamentos 2 – 2 2
Equipamentos de informática 12 (3) 9 12
Total 1.701 1.650
a) Refere-se substancialmente as despesas com benfeitorias realizadas no 
imóvel localizado na Avenida das Nações Unidas, 780 locado pela Com-
panhia que se encontra ao lado do empreendimento construído, o imóvel 
encontra-se em reforma é o prazo de vigência do contrato é até 2026. A 
depreciação e amortização do imobilizado no exercício corresponde ao valor 
de R$11 (R$2 em 2016).
10. Fornecedores 2017 2016
Fornecedores (a) 812 93
Fornecedores (obra) – 148
Retenção caução (b) 77 614
Total 889 855
a) Corresponde ao saldo a pagar por serviços de corretagem na locação 
dos imóveis; b) Referem-se as retenções contratuais junto aos fornecedores 
de serviços prestados na obra; 11. Adiantamento para futuro aumento 
de capital – Em 31/12/2017 e 2016 os saldos de adiantamento para futuro 
aumento de capital está composto da seguinte forma:
Acionistas 2017 2016
Jaguar Empreend. e Desenv. Imob. Ltda. 3.622 666
Tellus III Holding S.A. Company 3.622 666
BV Empreendimentos e Participações S.A. 3.623 667
Total 10.867 1.999
12. Patrimônio líquido – 12.1. Capital social: Em 31/12/2017 e 2016, o 
capital social é de R$183.000 representado por 183.000.000 ações ordiná-
rias sem valor nominal e estão assim distribuídas:
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A recuperação 

econômica do Brasil 

caminha a passos 

lentos. Os recentes 

dados apresentados 

pelo IBGE comprovam 

que a saída defi nitiva 

da recessão está longe 

de acontecer.

O PIB brasileiro cresceu 
0,4 no 4º trimestre de 
2017 e fechou o ano 

com apenas 1%. Apesar do 
número positivo, metade 
desse crescimento veio da 
agropecuária, que registrou 
0,5%, sendo que o setor 
responde por apenas 5% do 
PIB. Outro fator chave para 
explicar a insistência da “sen-
sação de crise” é o mercado 
de trabalho. A taxa de desem-
prego em janeiro fechou em 
12,2% e atinge 12,7 milhões 
de pessoas no Brasil.

Mas se a recuperação 
é tímida, os empresários 
brasileiros vêm mostrando 
confi ança na melhora desse 
cenário e estão apoiados em 
dois dados específicos. A 
FGV divulgou, em janeiro, 
o Indicador Antecedente 
Composto da Economia, que 
avalia o desempenho das 
atividades econômicas, por 
meio de dados de produção 
industrial, vendas no varejo, 
emprego, renda e o índice 
registrou 116,5 pontos, com 
crescimento de 1,3% na com-
paração com janeiro de 2016. 

Outro número que repre-
senta uma melhora vem do 
Varejo. As vendas no comér-
cio varejista brasileiro cresce-
ram 3,3% em 2017, segundo 
o IBGE. Mesmo assim, esses 
números ainda fazem parte 
de um cenário de incertezas 
econômicas e soma-se a esse 
contexto, o fato do Brasil 
ter uma das maiores cargas 
tributárias do mundo, com 
33% do PIB. A sobrecarga de 
tributos no Brasil é um sinal 
de alerta máximo para o setor 
produtivo. 

Por um lado, as empresas 
perdem sua capacidade de 
investimento, que tem como 
consequência a estagnação 
da sua produção e da sua mar-
gem de lucro. Na outra ponta, 
uma vez que o setor privado é 
impactado fi nanceiramente, 
a recuperação econômica 
do país é prejudicada subs-
tancialmente. E diferente de 
países desenvolvidos como os 
da União Europeia, que ado-
taram regime de unifi cação 
de tributos, o contribuinte 
brasileiro ainda sofre com 
regime acumulativo e muitas 
exceções na sua legislação 
tributária. 

Com esse contexto, é fun-
damental para as empresas 
encontrar alternativas para 
reduzir custos e evitar pre-
juízos na sua vida fi nanceira. 
E como superar esse desafi o? 
A melhor estratégia é contar 
com um bom planejamento 
tributário. Trata-se de uma 
ferramenta para reduzir 
gastos, identifi car oportu-
nidades de investimentos, 
mostrar eventuais riscos de 
autuações, além de otimizar 
pagamentos de tributos. 
Diante de um sistema tribu-
tário caótico, as empresas 
acabam pagando mais do que 

deveriam e o ICMS é um bom 
exemplo disso. 

Muitas indústrias do seg-
mento alimentício recolhem 
o imposto como contribuinte 
e como substituto tributário 
no início da cadeia produtiva, 
embutindo o tributo no preço 
fi nal dos produtos e repassan-
do aos demais participantes 
da relação comercial, que por 
sua vez, não pedem ressar-
cimento desses valores em 
casos de não realização do 
fato gerador presumido.

Ou seja, nos casos em que, 
por exemplo, uma indús-
tria, além de recolher o seu 
próprio ICMS, cobra o ICMS 
ST referente à venda de um 
produto sujeito à substituição 
tributária a um determinado 
mercado, produto esse que 
venha ser deteriorado ou 
extraviado. Tal não ressar-
cimento se dá, em parte por 
não se expor a atividade do 
Fisco, ou por simplesmente 
desconhecer a legislação. 

Para evitar esse desarranjo 
nas fi nanças, e para aumentar 
o seu conhecimento, as com-
panhias precisam contar com 
o planejamento tributário 
sólido, que contemple uma vi-
são geral do empreendimen-
to, para eliminar a incidência 
de algumas contribuições ou 
a sua incidência de forma 
reduzida, identifi car quando 
é vantajoso o lucro real ser 
tributado trimestralmente 
ou anualmente e, principal-
mente, fornecer um estudo 
detalhado da peculiaridade 
de cada imposto. 

Estudar a característica 
do tributo é fundamental 
e o motivo é simples: uma 
das bandeiras vermelhas na 
administração de uma em-
presa é a visão equivocada 
dos diversos dispositivos 
legais, fi scais e contábeis, 
existentes atualmente. Por 
isso, uma parte importante do 
trabalho de planejar a gestão 
de pagamento de imposto é 
oferecer uma interpretação 
mais próxima da realidade do 
órgão fi scalizador, evitando 
possíveis penalidades.   

Mas é possível avançar 
ainda mais nesse processo. 
A atividade de planejar a 
gestão de tributos permite 
também, de forma lícita, 
identifi car brechas na legis-
lação tributária. Atualmente, 
temos mais de 200 mil normas 
fi scais em vigência no país, 
sendo que na média, são 30 
novas regras ou atualizações 
por dia, segundo o Instituto 
Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBTP). 

Com tantas regras, nem 
sempre o legislador tem 
condições de abranger todos 
os que deveriam ser alcança-
dos pela lei. E é nesse ponto 
que entra o planejamento 
tributário, que tem função 
de identifi car lacunas, falhas, 
divergências na legislação, 
para gerar uma economia de 
pagamentos de impostos ou 
postergá-los, sempre que for 
permitido pela lei. 

Em suma, o objetivo de um 
bom planejamento tributário 
é estudar todos os caminhos 
legais e tentar descobrir 
meios de pagar menos im-
postos, que vai possibilitar a 
empresa organizar sua vida 
fi nanceira de longo prazo.  

(*) - É Gerente Tributário da Synchro.

Planejamento tributário 
ajuda na recuperação 

econômica do país
Leonel Siqueira (*)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

Página 6 São Paulo, quarta-feira, 28 de março de 2018

Local: Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP. Data: 03/07/2.017. Horário: 10:30hs. Presença: Totali-
dade dos subscritores. Subscritores: Vaney Iori, brasileiro, solteiro, nascido em 10/06/1984. advogado e empresário,
RG 40.892.017-8 SSP-SP, CPF/MF nº 318.156.138-07 domiciliado na Rua Santa Catariana, nº 82, apartamento 34,
Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, Carapicuíba/SP, CEP 06325-020; Luigino Iori Filho, brasileiro,
solteiro, nascido em 20/10/1973, empresário, RG 22.128.477-1 SSP-SP, CPF/MF nº 140.824.828-06, domiciliado na
Rua Engenheiro Cesar Polilo, nº 237, sala 5, Jardim Iracema, Barueri/SP, CEP 06440-200. Mesa: Presidente: Vaney
Iori. Secretário: Luigino Iori Filho. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) foi aprovada, pela totalidade dos
subscritores, sem nenhuma reserva e/ou ressalva, a constituição da Congem Investimentos S/A., a ser regida pelo
Estatuto Social que faz parte integrante da presente como Anexo, o qual foi lido por todos os presentes e aprovado
na sua integralidade; (ii) após a aprovação da constituição da Sociedade, procedeu-se à subscrição de 10.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, representativas da totalidade
do capital social da Sociedade, subscrito e integralizado, neste ato, na forma do boletim de subiscrição parte inte-
grante da presente; aprovado o depósito que se refere o artigo 80, da Lei das S/A, será efetuado nos moldes do Artigo
81, da mecionada Lei; (iii) foi eleita a Diretoria: (i) para o cargo de Diretor Geral Vaney Iori, acima qualificado; (ii) para
o cargo de Diretor sem designação específica Luigino Iori Filho, acima qualificado. Todos os Diretores com man-
dato de 03 anos. Os membros da Diretoria acima qualificados foram eleitos e empossados em seus cargos para
exercerem seu mandato e sua funções até 02/07/2020. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram neste ato, para
todos os fins, que não estão incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantins; (iv)
os presentes determinam que a remuneração global por exercício será de até R$ 2.000.000,00 para gastos com a
remuneração dos Administradores. Encerramento: Formalidades legal registrada na JUCESP sob o NIRE nº
3530050876-9, em 21/09/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Estatuto Social. Capítulo I. Deno-
minação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º - A sociedade é designada pela denominação Congem Investimentos
S/A. Artigo 2º - A Companhia tem sede na Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP, CEP 13974-340,
podendo criar e extinguir, por decisão da Diretoria, filiais, agências e sucursais, escritórios, depósitos, estabeleci-
mentos, departamentos e representações em qualquer ponto do território nacional e no exterior. Artigo 3º - A soci-
edade tem por objeto a prestação de serviços de: (i) o planejamento, desenvolvimento, elaboração, coordenação e
revisão de projetos de concessões públicas, parcerias público privadas, e empreendimentos privados, individualmen-
te ou em conjunto com terceiros; coordenação geral, assessoria e gerenciamneto administrativo, financeiro de pro-
jetos e qualidade, em concessões públicas, parcerias público privadas e empreendimantos privados, (ii) a consultoria
em gestão empresarial e assessoria financeira, e (iii) a participação em outras sociedades, como sócia quotista ou
acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Capítulo
II. Do Capital Social. Artigo 5º - A sociedade possui um capital social subscrito e integralizado de R$ 10.000,00;
dividido por 10.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, cujo preço de emissão da ação para os fins
exclusivo da constituição fica fixado em R$ 1,00. § 1º - As ações da Companhia são registradas em livro próprio,
podendo ser mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, em instituição habilitada a prestar tais
serviços, sem a emissão de certificados, mediante decisão da Diretoria. § 2º - É vedada a emissão de partes
beneficiárias pela Companhia. Artigo 6º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária
nominativa dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único: A Companhia poderá adquirir suas
próprias ações para permanecer em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento. Artigo 7º - O capital social
somente poderá ser modificado com observância deste estatuto social bem como da Lei 6.404/76. Capítulo III. Da
Assembleia Geral. Artigo 8º - A Assembleia Geral é o órgão superior da Companhia, com poderes para deliberar
sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao
desenvolvimento da Companhia. Artigo 9º - A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, cabendo ao seu
Diretor Geral consubstanciar o respectivo ato. Poderá ainda, ser convocada na forma prevista no § Único do artigo
123 da Lei nº 6.404/76. Artigo 10º - A Assembleia Geral será instalada pelo Diretor Geral da Companhia, que proce-
derá à eleição da mesa Diretora, composta de um presidente e um secretário, escolhidos dentre os acionistas pre-
sentes. Na ausência ou impedimento do Diretor Geral, a Assembleia poderá ser instalada por qualquer Diretor presen-
te ao ato, ou por procurador devidamente investido de poderes específico para esse fim. Artigo 11º - Dos trabalhos
e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos
acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. § 1º - A ata
poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos; § 2º - Salvo deliberações em
contrário da Assembleia, as atas serão publicadas e arquivadas no registro do comércio conforme disposto no Artigo
134 § 5º da Lei 6404/76, com omissão das assinaturas dos acionistas. Artigo 12º - Anualmente, nos quatros primeiros
meses subsequentes ao término do exercício social, a Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, para: (i) quais-
quer alterações do Estatuto Social da Companhia; (ii) qualquer modificação (i.e. aumento ou redução) do capital social
ou criação, grupamento ou emissão de quaisquer ações (de qualquer tipo ou classe) ou de qualquer outro título
(inclusive debêntures) pela Companhia (i.e., uma oferta pública inicial ou outra oferta pública de ações ou outros
valores mobiliários, de forma primária ou secundária), assim como a outorga de qualquer opção ou direitos pela
Companhia ou sua conversão em referidas ações ou valores mobiliários; venda de todas as ações da Companhia a
terceiros; modificações aos direitos correspondentes a qualquer classe de ações ou qualquer resgate ou reaquisição
pela Companhia de quaisquer ações; (iii) aquisição ou alienação pela Companhia de quaisquer ações ou participações
em outras sociedades; (iv) a incorporação pela ou da Companhia, cisão da ou na Companhia e reestruturação soci-
etária da Companhia; (v) cessão ou transferência de uma parte relevante ou da totalidade dos ativos da Companhia;
(vi) utilização de reservas de capital; (vii) aprovação das demonstrações financeiras, relatórios da administração,
alocação e distribuição de lucros, assim como outras distribuições (i.e., juros sobre o capital) na Companhia; (viii)
suspensão de exercício dos direitos de acionista nos casos previsto em lei; (ix) avaliação de bens com que o
acionista concorrer para a formação do capital social; (x) transformação, fusão, incorporação, cisão, liquidação,
dissolução, declaração de dividendos, mudança fundamental do objetivo da Companhia; (xi) nomeação, renomeação
e destituição de administradores; (xii) fixação da remuneração dos órgãos da administração, podendo determinar o
montante global anual ou especificar os valores atribuídos a cada um dos membros e/ ou dos administradores indi-
vidualmente; (xiii) investimentos em ativos fixos que não estejam contemplados no plano de negócios aprovado ou
que de outra forma não estejam em conformidade com o plano de negócios; (xiv) contratos relevantes que envolvam
valores que não façam parte da operação refletida no Orçamento e/ou Plano de Negócios; (xv) emissão de quaisquer
instrumentos de dívida, capital ou valores mobiliários e concessão de garantias; (xvi) operações com partes relaci-
onadas, sociedades afiliadas e acionistas; e (xvii) ajuizamento ou liquidação de qualquer litígio ou arbitragem relevan-
te, e declaração de falência ou de qualquer outra medida de recuperação judicial ou extrajudicial. Capítulo IV - Da
Administração. Seção I - Disposições Gerais. Artigo 13º - A Companhia será representada e administrada pela
Diretoria. Artigo 14º - A remuneração global e individual da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral. Artigo 15º -
Os Diretores eleitos serão empossados nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro
de Atas de Reunião da Diretoria e permanecerão no exercício de suas funções até a efetiva posse de seus substi-
tutos. Artigo 16º - A Diretoria será composta por no mínimo 02 e no máximo 04 membros, acionistas ou não, eleitos
e destituíveis pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. § 1º - O prazo de Mandato dos Diretores é de 03 anos,
estendento-se até a Assembleia Geral Ordinária. § 2º - Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no

CONGEM INVESTIMENTOS S/A.
CNPJ/MF nº 28.696.715/0001-40 - NIRE 35300508769

Extrato da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima Fechada
exercício dos cargos até a posse dos novos Diretores. Artigo 17º - Compete aos Diretores: (i) a administração e
gestão dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, res-
salvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral;
(ii) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social; (iii) coordenar o andamento das atividades normais da
Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias
Gerais e nas suas próprias reuniões; (iv) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou
necessários; (v) elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício; (vi) elaborar e executar
planos de negócios, política de investimentos e de desenvolvimento e respectivos orçamentos; (vii) controle e aná-
lise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com vistas aos resultados esperados;
(viii) criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os níveis de remuneração pessoal; e (ix) obser-
vado o quanto disposto neste Estatuto Social, em especial em seu artigo 12 e 20, transigir, renunciar, desistir, fazer
acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, hipotecar, empenhar ou
de qualquer forma onerar bens móveis ou imóveis e conceder garantias assinando os respectivos termos e contratos.
Artigo 18º - A diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão toma-
das por maioria simples de votos, observado o quórum de instalação de 2 Diretores, sendo obrigatória a presença do
Diretor Geral. Artigo 19º - A representação ativa e passiva da Companhia será exercida conjuntamente por 2 Direto-
res, salvo se de outra forma previsto neste Estatuto Social ou por dois procuradores devidamente nomeados pela
Companhia, com poderes específicos e limitados à execução do respectivo ato. § Único - Salvo para medidas e
ações judiciais e para defesa da Companhia em processos e procedimentos administrativos em geral, todas as
procurações outorgadas pela Companhia terão prazos de vigência determinados, não superiores a 01 ano. Artigo 20º
- Os Diretores serão investidos de todos os poderes para representação da Companhia e para a prática de todos os
atos necessários para assegurar o pleno desempenho de suas funções, sendo que, entretanto, aludidos poderes
deverão ser exercidos de forma a propiciar a consecução do objeto social, observadas as disposições fixadas pela
Assembleia Geral, assim como as prescrições legais e estatutárias. Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 21º - A
companhia terá um Conselho Fiscal não permanente composto por 03 membros efetivos e 03 membros suplentes. O
Conselho Fiscal deverá funcionar somente no exercício fiscal em que for instalado pelos acionistas, nos termos do
artigo 161 e seguintes da Lei das S.A. § 1º - Os membros do Conselho Fiscal perceberão os honorários fixados pela
Assembleia Geral que os eleger. § 2º - O Conselho Fiscal exercerá as atribuições e os poderes conferidos pela lei,
e estabelecerá, por deliberação majoritária, o respectivo regimento interno. Capítulo VI - Exercício Fiscal e Destina-
ção de Lucros. Artigo 22º - O exercício social coincidirá com o ano civil, levantando-se em 31 de dezembro de cada
ano o balanço geral e as respectivas demonstrações financeiras exigidas por lei. Os resultados serão aplicados da
seguinte maneira: (i) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 189 da Lei das S.A., 5% serão apli-
cados na constituição da reserva legal de que trata o artigo 193 da Lei das S.A; e (ii) do lucro líquido remanescente,
25% serão aplicados para a distribuição, entre os acionistas, do dividendo obrigatório. § 1º - As demonstrações
financeiras da Companhia serão anualmente auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de
Valores Mobiliários. § 2º - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, a
Companhia deverá preparar demonstração financeira temporária para propósitos fiscais ou de distribuição de dividen-
dos intermediários. A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio. Capítulo VII - Liquidação. Artigo 23º - A
Companhia será dissolvida nos casos previsto em lei, e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido
na Lei das S.A. Capítulo VII - Disposições Gerais. Artigo 24º - Em caso de abertura de capital da Companhia, tal
operação será realizada no segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de
balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa. Artigo 25º - A Com-
panhia disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, em prazo não superior a 5 dias, contados
do recebimento do respectivo requerimento, cópia de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e
programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da companhia.
Para fins deste Estatuto Social, compreende-se por partes relacionadas: (i) o cônjuge ou parentes de até 2º grau, ou
o cônjuge destes, dos acionistas; (ii) qualquer pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, seja controlada pelos
acionistas; e (iii) qualquer pessoa que, em conjunto com um ou mais dos acionistas, detenha o controle de qualquer
pessoa jurídica. Capítulo VIII - Resolução de Conflitos. Artigo 26º - Os acionistas se obrigam a submeter toda e
qualquer controvérsia, para a qual não for possível uma solução amigável, ao juízo arbitral da Câmara de Arbitragem
e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá - CAM/CCBC, e terá sede na cidade de São Paulo/SP, cujo laudo,
a ser vazado, por escrito, será inteiramente acatado, de forma irrecorrível, contanto que cumpridas as regras da Lei
Federal nº 9.307/96. Artigo 27º - A arbitragem a ser conduzida pela entidade eleita no artigo acima correrá em sigilo
e deverá ser realizada por 1 árbitro de reconhecida capacidade técnica no assunto relacionado com a matéria objeto
da disputa ou controvérsia, sendo escolhido pelas partes de comum acordo, dentre aqueles que compõem o quadro
da instituição arbitral. Caso as partes, no prazo máximo de 10 dias, a contar da data da decisão de submeterem a
controvérsia à instituição arbitral, não consigam chegar a um consenso sobre a escolha do árbitro, a arbitragem
deverá então ser conduzida por 3 árbitros e cada uma das partes indicará um árbitro, ficando a cargo da instituição
arbitral designar um terceiro, que atuará como presidente do conselho de arbitragem. Artigo 28º - A arbitragem estará
sujeita às leis do Brasil e será conduzida no idioma português, prevalecendo o regulamento da referida câmara arbitral
para todos os fins de direito, especialmente para a instalação, processamento e conclusão do juízo arbitral. Artigo
29º - Sem prejuízo do disposto nos subitens precedentes, para a ressalva de seus direitos imediatos, nenhuma das
partes estará impedida de recorrer ao Poder Judiciário, ajuizando as medidas judiciais de natureza cautelar que
entender pertinentes, na hipótese de ameaça de lesão a quaisquer das prerrogativas estabelecidas neste instrumen-
to ou na legislação aplicável, cuja neutralização não possa ser obtida através de pronunciamento arbitral, não se
configurando, nessa hipótese, qualquer infração às regras ora estabelecidas. As matérias que comportem execução
específica e direta de suas obrigações terão a mesma prerrogativa. Artigo 30º - Os custos relativos ao procedimento
arbitral e às medidas judiciais acautelatórias, quando necessários, inclusive os honorários dos árbitros e dos advo-
gados que atuarem na arbitragem ou demanda, serão imputados à parte vencida ou, não havendo vencedor, rateados
na forma prevista pelo regulamento da instituição arbitral, se for o caso, ou ainda, quando aplicável, determinados
pelo juízo de conformidade com as regras do Código de Processo Civil. Artigo 31º - As partes elegem o foro da
comarca de São Paulo/SP, para fazer cumprir o laudo arbitral eventualmente expedido ou para o processamento de
medidas cautelares que se façam necessárias, bem como para a execução específica de obrigações, como acima
estabelecido. Boletim de Subscrição. Nome Qualificação e Domicílio:  Vaney Iori, brasileiro, solteiro, nascido em
10/06/1984, advogado e empresário, RG 40.892.017-8 SSP-SP, CPF/MF nº 318.156.138-07 domiciliado na Rua
Santa Catariana, nº 82, apartamento 34, Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, Carapicuíba/SP, CEP
06325-020, Quantidade de ações subscritas: 9.900, Valor da subscrição (por ação): R$ 1,00, Valor e forma de
integralização: R$ 9.900,00 sendo 10% (R$ 990,00) integralizada nos moldes da Lei das S/A e o saldo de
R$ 8.910,00 será integralizado até 20/10/2017; Nome Qualificação e Domicílio: Luigino Iori Filho, brasileiro, sol-
teiro, nascido em 20/10/1973, empresário, RG 22.128.477-1 SSP-SP, CPF/MF nº 140.824.828-06, domiciliado na Rua
Engenheiro Cesar Polilo, nº 237, sala 5, Jardim Iracema, Barueri/SP, CEP 06440-200, Quantidade de ações subscri-
tas: 100, Valor da subscrição (por ação): R$ 1,00, Valor e forma de integralização: R$ 100,00 sendo 10% (R$ 10,00)
integralizada nos moldes da Lei das S/A e o saldo de R$ 90,00 será integralizado até 20/10/2017.

Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 16.644.735/0001-98

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Balanços Patrimoniais Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Ativo Nota 2017 2016
(reapresentado)

Circulante 11.073 8.944
Caixa e equivalentes de caixa 4 20 21
Títulos e valores mobiliários 5 256 193
Estoque de imóveis 6 10.722 8.547
Adiantamentos 70 179
Impostos a recuperar 5 4
Não circulante 16 16
Depósitos judiciais 16 16
Total do ativo 11.089 8.960
Passivo Nota 2017 2016
Circulante 5 186
Fornecedores – 173
Obrigações sociais e fiscais 5 13
Patrimônio líquido 11.084 8.774
Capital social 7.1 15.000 15.000
(-) Capital social a integralizar 7.1 (2.688) (5.276)
Prejuízos acumulados (1.228) (950)
Total do passivo e patrimônio líquido 11.089 8.960

Capital social

Nota
Integra-

lizado
a inte-

gralizar
Prejuízos 

acumulados Total
Saldo em 01/01/2016 500 (274) (641) (415)
Aumento de capital social 7 14.500 (14.500) – –
Integralização de capital – 9.498 – 9.498
Prejuízo do exercício – – (309) (309)
Saldos em 31/12/2016 15. 000 (5.276) (950) 8.774
Integralização de capital – 2.588 – 2.588
Prejuízo do exercício – – (278) –
Saldos em 31/12/2017 15.000 (2.688) (1.228) 11.084

André Ferreira de Abreu Pereira – Diretor
Alexandre Henrique Borges – Contador CRC 1SP 217.243/O-3

1. Contexto operacional – Constituída em 30/07/2012 sob a denominação 
de Refedin SPE Empreendimentos e Participações Ltda., alterou a deno-
minação para Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Compa-
nhia”) em 15/02/2016 e transformou o tipo jurídico de sociedade limitada 
para anônima, bem como elegeu para os cargos de Diretores os Srs. Arthur 
José de Abreu Pereira, André Ferreira de Abreu Pereira e Narciso Manuel 
Afonso Marques Da Silva. A Companhia tem sede na Rua Hungria, nº 514 
– 10º andar, conjunto 102, sala 16, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, São 
Paulo-SP e tem como atividade principal (i) Incorporação De Empreendi-
mentos Imobiliários; (ii) Aluguel De Imóveis Próprios; e (iii) Compra e Venda 
de Imóveis Próprios. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. Base de 
apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e 
médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios previstos 
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e 
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 
02/03/2018. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em 
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti-
mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras 
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento 
da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e 
pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise de recupe-
rabilidade do Imóvel a comercializar e dos demais riscos para determinação 
de outras provisões. A liquidação das transações envolvendo essas estima-
tivas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos regis-
trados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas 
e premissas pelo menos anualmente. 2.2. Moeda funcional: As demons-
trações financeiras são apresentadas em milhares de Reais (R$), que é a 
moeda funcional da Companhia. A Companhia não possui transações em 
moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: A Companhia encontra-se 
em fase de desenvolvimento do empreendimento imobiliário, portanto, não 
apresenta receitas da atividade fim, somente despesas necessárias à sua 
constituição e manutenção, bem como receitas financeiras as quais foram 
reconhecidas seguindo o regime de competência. 2.4. Caixa equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depó-
sitos bancários e aplicações financeiras. Para que uma aplicação financeira 
de curto prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele precisa ter 
conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito 
a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento 
normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem 
vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da 
data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos 
financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.5. Instrumentos finan-
ceiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o reconhecimento, a 
mensuração e a evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e passi-
vos da Companhia têm como base o custo amortizado. A Companhia reco-
nhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo o pagamento 
dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma 
parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer cus-
tos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método de juros 
efetivos. 2.6. Estoque de imóveis: Composto pelo menor valor entre o custo 
e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto pelo valor do 
terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido dos gastos com 
construção, impostos, taxas e encargos financeiros. O imóvel a comercia-
lizar está apresentado no ativo circulante pois a Administração pretende 
iniciar a venda das unidades dentro do próximo exercício. 2.7. Redução ao 
valor recuperável: Os valores contábeis dos estoques são revistos a cada 
data de apresentação das demonstrações financeiras para apurar se há 
indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o 
valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor 
recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável 
estimado, sendo a valor são reconhecidas no resultado. 2.8. Passivo circu-
lante: Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, regis-
tradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos 
financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva 
de juros. 2.9. IRPJ e CSLL: A Companhia optou pelo regime de tributação 
do lucro presumido, o qual é aplicável às sociedades cujo faturamento anual 
do exercício imediatamente anterior tenha sido inferior a R$ 78.000. Nesse 
contexto, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL são calculadas à razão de 
32% para receitas de aluguéis e 100% para receitas financeiras, sobre as 
quais se aplicam as alíquotas regulares dos respectivos impostos e contri-
buição (15% para o IRPJ, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tribu-
tável excedente de R$240, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido). A despesa com IRPJ e CSLL  compreende os 

Demonstrações do Resultado
Despesas operacionais Nota 2017 2016
Despesas gerais e administrativas 8 (185) (153)
Despesas tributárias (103) (95)

(288) (248)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro e dos impostos
Resultado financeiro: Receitas financeiras 19 10
Despesas financeiras (4) (68)
Prejuízo operacional antes do IRPJ e da CSLL (273) (306)
Imposto de renda e contribuição social (5) (3)
Prejuízo líquido do exercício (278) (309)
Prejuízo líquido por ação (0,02) (0,02)

2017 2016
Prejuízo líquido do exercício (278) (309)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício (278) (309)

Demonstrações do Resultado Abrangente
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo do exercício (reapresentado)
Rendimentos das aplicações financeiras (278) (309)
Imposto de renda e contribuição social (19) (10)

5 3
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Adiantamentos 110 (179)
Estoque de imóveis (2.175) (1.244)
Impostos a recuperar (1) (1)
Depósitos judiciais – (16)
Diminuição de passivos operacionais:
Adiantamento de clientes – (35)
Obrigações sociais e fiscais (8) 11
Fornecedores (173) 170
Imposto de renda e contribuição social pago (5) (3)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
operacionais (2.544) (1.613)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição das aplicações financeiras (45) (143)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (45) (143)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 2.588 1.773
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamento 2.588 1.773

Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa e 
equivalentes de caixa (1) 17

Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 21 4
 No fim do exercício 20 21

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

IRPJ correntes, os quais são reconhecidos no resultado. O imposto corrente 
é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável do exercício, a taxas 
de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apre-
sentação das demonstrações financeiras. Em 2016 a Companhia optou pelo 
regime de tributação Lucro Real. 2.10. Resultado por ação: O resultado por 
ação foi calculado de acordo com o Artigo 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, 
o qual exige que seja apresentado nas demonstrações do resultado (DRE), 
o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital 
social (Resultado do exercício dividido pela quantidade de ações em circula-
ção na data-base das demonstrações financeiras). 2.11. Reapresentações 
dos saldos correspondentes: A Companhia reavaliou a natureza das apli-
cações financeiras e os conceitos de classificação destes títulos e decidiu 
por reclassificar para fins de melhor apresentação dos saldos de caixa e 
equivalentes de caixa apresentados nas demonstrações financeiras refe-
rente ao exercício findo em 31/12/2016. As reclassificações foram efetuadas 
e seus reflexos encontram-se demonstrados abaixo:
Balanço Patrimonial 2016 Reclassificação 2016

(reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 214 (193) 21
Títulos e valores mobiliários – 193 193
Total 214 – 214
Demonstração do fluxo de caixa 2016 Reclassificação 2016

(reapresentado)
Prejuízo do exercício (309) – (309)
Rendimento das aplicações 
financeiras – (10) (10)

Caixa líquido aplicado nas ativi-
dades operacionais (1.603) (10) (1.613)

Aquisição de aplicações financeiras – (143) (143)
Caixa líquido das operações de 
investimento – (143) (143)

Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa 170 (153) 17

3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei-
tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras 
empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de 
cada uma das novas normas e alterações:
Pronunciamento Descrição Vigência
CPC 48 – 
Instrumentos 
Financeiros

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 9 – Instru-
mentos Financeiros: classificação, 
mensuração, perda por redução ao 
valor recuperável e contabilização de 
hedge.

Exercícios 
anuais inicia-
dos a partir de 
1º/01/2018.

CPC 47 – Recei-
tas de contratos 
com clientes

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 15 – sobre o 
reconhecimento de receita em transa-
ções de contratos com clientes.

Exercícios 
anuais inicia-
dos a partir de 
1º/01/2018.

IFRS 16 – 
Arrendamento 
mercantil

Refere-se à definição e a orientação 
do contrato de arrendamento previsto 
na IAS17.

Exercícios 
anuais inicia-
dos a partir de 
1º/01/2019.

O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2018, a todas 
as empresas que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 
16 a Administração da Companhia aguarda a edição do correspondente nor-
mativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas 
demonstrações financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia 
está aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar 
os efeitos em suas demonstrações financeiras. 4. Caixa e equivalente de 
caixa – Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações 
financeiras de liquidez imediata, conforme composição abaixo:

2017 2016
(reapresentado)

Caixa, bancos e aplicações financeiras 20 21
Total 20 21
5. Títulos e valores mobiliários 2017 2016

(reapresentado)
Títulos e valores mobiliários 256 193
Total 256 193
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT) e operações compromissadas.
6. Estoque de imóveis
Tipo de projeto Industrial
Localidade Seropédica-RJ
Início das obras Outubro de 2018
Percentual do projeto que já foi construído 0%
Previsão de conclusão do projeto Setembro 2019
Composição do custo do estoque 2017 2016
Construções em andamento – Obras 1.212 1.158
Construções em andamento – Serviços 4.642 2.521
Construções em andamento – Arquitetura 702 702
Terrenos para Incorporações 4.166 4.166
Total 10.722 8.547

A intenção da administração é a de venda do imóvel, por essa razão o man-
tém contabilizado como estoque no ativo circulante. O valor dos estoques 
é avaliado anualmente para fins de redução ao valor recuperável (“impair-
ment”). A avaliação é efetuada através de laudos específicos preparados por 
especialistas do setor imobiliário e que levam em conta a expectativa dos 
resultados futuros a serem obtidos com o empreendimento imobiliário. Com 
base no laudo de avaliação, a Administração analisou a recuperabilidade 
do ativo e não identificou indicadores de perda. 7. Patrimônio líquido – 
7.1. Capital Social: Em 31/12/2017 e 2016, o capital social é de R$15.000 
representado por 15.000.000 ações ordinárias sem valor nominal e estão 
assim distribuídas:

Acionistas
Quantidade de ações 
ordinárias (unidades) Participação

SDI Administração de Bens Ltda. 5 0,0001%
Tellus IV Participações S.A. 14.999.995 99,9999%
Total 15.000.000 100,0000%
Em 15/02/2016, a SDI DES detentora de 450.000 ações, cede e transfere a 
totalidade de suas ações, retirando-se da sociedade, para a sócia Tellus III. 
A SDI Administração de Bens detentora de 50.000 ações, cede e transfere 
49.995 de suas ações para a sócia Tellus III. Ademais, os acionistas apro-
varam o aumento do capital social da Companhia em R$14.500, mediante 
a emissão de 14.500.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal 
e com direito a voto. 7.2. Destinação do resultado: Não houve destinação 
no exercício devido a Companhia ter apresentado prejuízo. De acordo com o 
estatuto social da Companhia, o lucro líquido apurado em cada balanço terá 
a destinação que a Assembleia Geral estabelecer. 8. Despesas adminis-
trativas – A composição das despesas administrativas é conforme segue:
Descrição 2017 2016
Serviços de terceiros (55) (72)
Anúncios e publicações (34) (14)
Viagens e Estádias (20) (38)
Doações (a) (42) –
Luz e água (15) –
Outras despesas administrativas (19) (29)
Total (185) (153)
(a) As doações referem-se a adaptação de dois veículos convertidos em 
ambulâncias, para a prefeitura de Seropédica. 9. Partes relacionadas – O 
estatuto social da Companhia não prevê remuneração para a sua Diretoria 
nem para os membros do Conselho de Administração. As operações com 
partes relacionadas referem-se aos honorários relacionados com serviços 
de gerenciamento e apoio técnico para construção do empreendimento 
imobiliário com a SDI no total de R$333 (R$188 no exercício de 2016). 10. 
Instrumentos financeiros – 10.1. Gestão de risco de capital: A Compa-
nhia administra seu capital para assegurar que possa continuar com suas 
atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas 
as partes interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da oti-
mização do patrimônio. 10.2. Gestão de risco de liquidez: A responsa-
bilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração, 
que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco de liquidez para 
o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no 
curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco de liquidez man-
tendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e linhas de crédito 
para captação de empréstimos que julgue adequados, por meio do monito-
ramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e pela combinação 
dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. Em 31/12/2017 
e 2016 a Companhia não possuía instrumentos financeiros derivativos. 11. 
Provisão para demandas judiciais – Atualmente a Companhia não é parte 
integrante em nenhum processo judicial, não registrando, portanto, provisão 
para demandas judiciais em 2017 e 2016.

Aos Acionistas e Administradores da 
Refedin Empreendimentos Imobiliários S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Refedin Empre-
endimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), 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 exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Refedin Empreendimentos Imobiliários S.A. em 31/12/2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas 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 financei-
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos 
– Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os valo-
res correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016, apresentados para 
fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes, 
que emitiram relatório sem modificação, datado de 10/03/2017. Respon-
sabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 

empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidade 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 a 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 decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 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 condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 2 de março de 2018.

 Ernst & Young Auditores  Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
 Independentes S.S. Contador
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
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Enfi m os varejistas 

podem realmente se 

animar

Com a expectativa de 
retomada da economia 
confi rmada em 2017 e 

a queda dos juros e do de-
semprego no início de 2018, 
tudo leva a crer que o ritmo de 
crescimento se manterá. Mas 
não se engane! Paralela a um 
mercado nacional que recuou 
cerca de 10% em 2015 e 2016, 
uma revolução acontecia no 
mundo do varejo. 

Marcas que diziam ser na-
tivamente “.com” planejavam 
ter lojas físicas e neste ano 
elas finalmente saíram no 
papel. O que isso tem a ver 
com o seu negócio? Tudo! 
Esses estabelecimentos já 
são nativamente “digitais” 
e precisam nos inspirar a 
executar pontos de vendas 
mais integrados, que não nos 
permitam enxergar o limite 
entre os mundos on e offl ine.

Depois de estar na NRF Big 
Show no início do ano, pensei 
em 5 pontos altos que devem 
ser levados em consideração 
por qualquer varejo, não mais 
do futuro, mas do presente, 
do real. Pois é! Não se tem 
mais tempo para pensar no 
que “será da loja”, mas sim, 
no que ela já se tornou.
 1. Minimize atrito e torne 

a experiência do clien-
te ainda melhor - Eu 
não posso continuar 
buscando tecnologias 
que me ajudem na 
gestão dos problemas, 
eu preciso acabar com 
eles. Você prefere gas-
tar implantando um 
gerenciador de filas 
ou um self checkout 
que evite que elas sur-
jam? Deixar o cliente 
mais independente, 
sem perder a interação 
e a experiência, são os 
reais desafi os.

 2. Omni Canal não é mais 
uma escolha - Posso 
comprar no e-com-
merce e retirar na loja, 
ou comprar na loja e 
receber em casa, ou até 
comprar numa marca e 
buscar em outra. Quan-
to mais conveniente eu 
for, mais atrativo eu 
serei. O cliente escolhe 
e é a gente que tem que 
dar um jeito pra exe-
cutar. A Zara Londres, 
por exemplo, criou um 
espaço temporário en-
quanto a loja ofi cial de 
4500 metros quadrados 
está em reforma para 
se tornar um case de 
varejo tecnológico. 

O local terá por volta de 
200 m² e contará com um mí-
nimo inventário apenas para 
experimentação. As compras 
são fi nalizadas pela internet, 
assim como um checkout 
de e-commerce - algo muito 
parecido com o que já é feito 
pela Amaro.com no Brasil, 
mas claro que numa propor-
ção bem maior. O que vale 
aqui não é a grandeza da Zara 
ou os grandes investimentos 
que estão sendo feitos para 
as novas lojas, mas sim como 
a marca está se reinventando 
para se tornar ainda mais 
atrativa ao consumidor e o 
principal - não perder receita 
no meio dessa transição.
 3. Entregue diferenciação 

- Não é preciso pensar 
em planos mirabolantes 
ou tecnologias ultra 
caras para surpreender 
o cliente - fazer do seu 
ambiente de venda um 
local em que o consu-

midor se sinta bem, 
já é um bom começo. 
Claro que plataformas 
estão disponíveis no 
mercado para ajudar 
- imagine reconhecer 
o cliente antes mesmo 
dele ir ao PDV? Pois é, 
isso já é possível. E o 
mais valioso neste caso 
é pode medir efi ciência 
além do faturamento, 
ou seja, quantos clien-
tes foram à loja e não 
compraram? O quan-
to estou deixando de 
vender? Qual é de fato 
problema - atendimen-
to, ruptura, escala? 

Caso eu faça uso de pla-
taformas como essa ainda 
é possível informar ao ven-
dedor que o cliente “x” está 
na loja e dar informações 
relevantes sobre a sua última 
compra ou o seu perfi l. Até 
mesmo enviar ao próprio 
consumidor uma mensagem 
de desconto ou mimo que 
será feito “especialmente” 
para ele já que estamos na 
era da customização.
 4. Inove modelos - Como 

comentei no início do 
texto, até a Amazon está 
indo para o mundo físi-
co. Olhar para a Amazon 
Books e Amazon Go faz 
todo mundo repensar, 
até porque projetos que 
pareciam totalmente 
antagônicos hoje são 
reais e parecem triunfar. 
Se antes as pessoas pro-
curavam por produtos, 
agora são os produtos 
que procuram pelas pes-
soas - basta olhar como 
o modelo de publicidade 
mudou e, consequen-
temente, como atingir 
o consumidor parece 
ter fi cado mais fácil e 
barato, mas não menos 
complicado, afi nal, as 
opções são infi nitas e 
logo, a concorrência 
também. 

Outro exemplo é a Minute 
Clinic, uma iniciativa da CVS, 
um dos maiores grupos de 
farmácia do mundo, que agora 
possui espaços de atendimen-
to clínico dentro das suas pró-
prias lojas. Os mais diversos 
serviços são oferecidos, in-
clusive exames e vacinas a um 
preço bastante competitivo e 
acessível à população. Bem 
complementar, certo? Sair 
da consulta e já ter um local 
para comprar tudo o que eu 
preciso garante conveniência 
para um lado e incremento de 
receita para o outro. Vale dizer 
que no sistema farmacêutico 
brasileiro já está em aprovação 
a aplicação de vacinas nas pró-
prias farmácias. Repare, esse 
pode ser um começo por aqui.
 5. O sucesso não está nos 

dados, mas na decisão 
que se toma através 
deles -

Veja o Waze. Ele não só 
mostra quais ruas estão mais 
movimentadas ou onde há 
ocorrências, ele simplesmente 
diz: “vá por aqui”, “vire ali”... 
ou seja, mesmo que você tenha 
informação, faça alguma coisa 
com ela! Tome decisões, arris-
que, tente. É como eu disse 
anteriormente: a tecnologia 
está disponível e “deve” ser 
usada, mas não desperdice 
tempo apenas analisando - aja, 
faça, experimente.

E para todos os pontos 
citados acima: seja rápido, 
erre rápido, aprenda mais 
rápido ainda. E fi nalmente, 
perca o medo!

(*) - É COO na FX Retail Analytics, 
empresa que oferece inteligência 

para o varejo por meio do 
monitoramento de fl uxo.

Afi nal, o que será da loja 
a partir de agora?

Flavia Pini (*)
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Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.397.311/0001-00

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais Demonstrações do Resultado

Ativo Nota 2017 2016
Circulante 87.386 87.060
Caixa e equivalentes de caixa 3 383 183
Aplicações financeiras 4 1.121 1.269
Créditos de clientes 5 1.866 1.693
Impostos a recuperar 3 3
Imóvel a comercializar 6 83.664 83.664
Despesas antecipadas 7 349 248
Não circulante 2.578 1.401
Crédito de clientes 5 430 –
Despesas antecipadas 7 1.484 797
Aplicações financeiras 4 607 547
Depósitos judiciais 57 57
Total do ativo 89.964 88.461

Passivo Nota 2017 2016
Circulante 2.155 916
Fornecedores – 8
Obrigações sociais e fiscais 180 179
Contas a pagar 8 1.242 86
Dividendos a pagar 9.c 733 643
Não circulante 917 826
Tributos correntes com recolhimento diferido 14 310 222
Depósito-caução 4 607 547
Contas a pagar – 57
Patrimônio líquido 86.892 86.719
Capital social 9.a 86.470 86.470
Reserva legal 9.b 422 249
Total do passivo e patrimônio líquido 89.964 88.461

1. Contexto operacional – A Abiu SPE Empreendimentos e Participações 
S.A. (“Companhia”), constituída em fevereiro de 2008, atualmente sob a 
forma de sociedade anônima, tem por objeto social planejar, promover, 
desenvolver, incorporar, construir, locar e/ou vender futuras unidades a 
serem construídas no terreno localizado na cidade de Santos, SP, na Ave-
nida Ana Costa, 433, Gonzaga. O endereço da sede social da Companhia é 
na Rua Hungria, 514 – 10º andar, conjunto 102, sala 5, Jardim Paulistano, 
São Paulo-SP. O Edifício Parque Ana Costa consiste em duas torres, sendo 
a torre A subdividida em 3 andares e composta por 6 unidades locáveis e a 
torre B com 53 unidades composta e subdividida em 2 subsolos, 3 sobres-
solos, 1 pavimento, 17 andares tipo e 1 duplex, totalizando 15.406 m2 de 
área locável e 295 vagas de garagem. O empreendimento possui heliponto, 
11 elevadores e Certificação Green Building, sendo que a obra foi concluída 
e o habite-se foi expedido em 07/03/2013. Em 31/12/2017 das 60 unidades 
locáveis havia 40 unidades alugadas. 2. Principais práticas contábeis – 
2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios 
previstos na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
– CFC. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Direto-
ria em 15/02/2018. As demonstrações financeiras foram elaboradas com 
base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. 
As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 
financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros 
pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como da 
análise de recuperabilidade do Imóvel a comercializar e dos demais riscos 
para determinação de outras provisões. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao trata-
mento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.2.2. Moeda 
funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), 
que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não possui transa-
ções em moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: As receitas de 
aluguéis são reconhecidas de forma linear com base no prazo dos contratos, 
levando em consideração o reajuste contratual, e a receita de serviços é 
reconhecida quando da efetiva prestação dos serviços. As receitas da Com-
panhia derivam principalmente do aluguel referente à locação do empreen-
dimento. Os custos e as despesas são apresentados de acordo com o objeto 
social específico da Companhia, seguindo o regime de competência. 2.4. 
Caixa equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que 
uma aplicação financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente 
de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido 
de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Por-
tanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa 
somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses 
ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas 
na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.5. 
Créditos de clientes: Registradas primeiramente pelos valores faturados, 
com base nos contratos de aluguel e de serviços prestados, ajustadas pelos 
efeitos decorrentes do reconhecimento da receita de aluguéis de forma 
linear, apurada de acordo com o prazo previsto nos contratos, incluindo, 
quando aplicável, rendimentos e variações monetárias auferidos. A provisão 
para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante conside-
rado suficiente pela Administração para cobrir as prováveis perdas na reali-
zação das contas a receber, considerando o seguinte critério: análise indivi-
dual dos devedores, independentemente do período de vencimento. As 
despesas com a constituição da provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa são registradas na rubrica “Outras despesas operacionais” na demons-
tração do resultado, quando aplicável. 2.6. Instrumentos financeiros: De 
acordo com o pronunciamento técnico para pequenas e médias empresas 
– CPC PME, o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instru-
mentos financeiros ativos e passivos da Companhia têm como base o custo 
amortizado. A Companhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor pre-
sente incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a 
Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. 
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconheci-
mento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amorti-
zado através do método de juros efetivos. 2.7. Imóvel a comercializar: 
Compostos pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O 
custo dos imóveis a comercializar é composto do valor pago pelo terreno 
adquirido para incorporação imobiliária, acrescido dos impostos e taxas, 
taxa de administração e gastos para a construção do imóvel. O imóvel a 
comercializar está apresentado no ativo circulante, pois a Administração 
envidando todos os esforços para realizar sua alienação. 2.8. Redução ao 
valor recuperável: Os valores contábeis do imóvel a comercializar são 
revistos a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indi-
cação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o 
valor recuperável estimado, sendo a perda de valor reconhecida no resul-
tado. 2.9. Passivos circulante e não circulante: Compostos pelas obriga-
ções fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos valores conhecidos 
e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando aplicável, e 
ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. 2.10. Tributos – 
Imposto de renda, Contribuição social, PIS e Cofins: Conforme facultado 
pela legislação tributária, a Companhia optou pelo regime de tributação com 
base no lucro presumido, cuja base de apuração do imposto de renda e da 
contribuição social é calculada à razão de 32% sobre as receitas brutas 
provenientes da prestação de serviços e 100% das receitas financeiras e 
outras receitas, sobre as quais se aplica a alíquota regular de 15%, acres-
cida do adicional de 10%, para o imposto de renda e de 9% para a contribui-
ção social; por esse motivo, a Companhia contabiliza apenas o imposto de 
renda e a contribuição social correntes com recolhimento diferido sobre as 
diferenças temporárias provenientes das receitas, incluindo a respectiva 
parcela de PIS (“Programa de Integração Social”) e Cofins (“Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social”). Quanto ao PIS e Cofins, a base 
de cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em rela-
ção a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contri-
buição para o PIS e da Cofins são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. 
2.11. Lucro por ação: O resultado por ação foi calculado de acordo com o 
Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige que seja apresentado 
nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exer-
cício e o seu montante por ação do capital social (Resultado do exercício 
dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base das demons-
trações financeiras). 2.12. Novas normas e interpretações ainda não ado-
tadas: As práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e 
continuo processo de revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas con-
tábeis, auxiliando o leitor no processo de leitura, entendimento e análise 
comparativa com outras empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a 
natureza e a vigência de cada uma das novas normas e alterações:
Pronunciamento Descrição Vigência

CPC 48 – 
Instrumentos 
Financeiros

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 9 – Instru-
mentos Financeiros: classificação, 
mensuração, perda por redução ao 
valor recuperável e contabilização de 
hedge.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.

CPC 47 – Recei-
tas de contratos 
com clientes

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 15 – sobre 
o reconhecimento de receita em tran-
sações de contratos com clientes.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.
IFRS 16 – 
Arrendamento 
mercantil

Refere-se à definição e a orientação 
do contrato de arrendamento previsto 
na IAS17.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2019.

Nota 2017 2016
Receita líquida de aluguéis 10 6.013 5.378
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 11 (376) (212)
Despesas tributárias 12 (428) (447)
Outras despesas operacionais 13 (1.159) (1.222)

(1.963) (1.881)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 
e dos impostos 4.050 3.497

Resultado financeiro
Receitas financeiras 175 198
Despesas financeiras (4) (2)

171 196
Lucro operacional antes do IRPF e da CSLL 4.221 3.693
Imposto de renda e contribuição social 14 (758) (673)
Lucro líquido do exercício 3.463 3.020
Lucro líquido por ação 2.11 0,040 0,033

2017 2016
Lucro líquido do exercício 3.463 3.020
Resultado abrangente total do exercício 3.463 3.020

Demonstrações do Resultado Abrangente

Nota
Capital 
social

Reserva 
legal

Lucros/
(prejuízos) 
acumulado Total

Saldos em 01/01/2016 86.470 98 – 86.568
Lucro líquido do exercício – 3.020 3.020
Constituição de Reserva legal 9.c – 151 (151) –
Dividendos propostos 9.c – (2.869) (2.869)
Saldos em 31/12/2016 86.470 249 – 86.719
Lucro líquido do exercício – – 3.463 3.463
Constituição de Reserva legal 9.c – 173 (173) –
Dividendos propostos 9.c – (3.290) (3.290)
Saldos em 31/12/2017 86.470 422 – 86.892

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro líquido do exercício 3.463 3.020
Ajustes por:
Amortização de benfeitorias 382 199
Amortização da taxa de administração 14 10
Amortização despesa com corretagem 18 6
IRPF e CSLL correntes com recolhimento diferido 66 (3)
Impostos sobre a receita – PIS e COFINS correntes com 
recolhimento diferido 22 (1)

Rendimentos das aplicações financeiras (163) (179)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Créditos de clientes (603) 90
Adiantamento a fornecedores – 3
Despesas antecipadas (1.202) (541)
Depósitos judiciais – (57)
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores (8) (39)
Obrigações sociais e fiscais 1 17
Contas a pagar 1.099 144
Adiantamento de clientes – (223)
Deposito caução – 221
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais 3.089 2.667

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição das aplicações financeiras (3.080) (3.793)
Resgate das aplicações financeiras 3.391 3.331
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 311 (462)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (Nota 8.c) (3.200) (2.550)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
financiamento (3.200) (2.550)

Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa 200 (345)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 183 528
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 383 183

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 01/01/2018, a todas as empresas 
que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 16 a Admi-
nistração da Companhia aguarda a edição do correspondente normativo no 
Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas demonstra-
ções financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia está aguar-
dando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar os efeitos em 
suas demonstrações financeiras. 3. Caixa e equivalente de caixa – Con-
templam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras
de liquidez imediata, conforme composição abaixo: 2017 2016
Caixa, bancos e Aplicação financeira 383 183
Total 383 183
Referem-se substancialmente a aplicações financeiras remuneradas pelo 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com taxa média de 98% a 99% 
do CDI e com possibilidade de resgate imediato e/ou com vencimentos infe-
riores a 90 dias com perdas insignificantes no valor.
4. Aplicações financeiras 2017 2016
Itaú – Soberano DI LP (a) 1.121 1.269
Conta poupança (b) 607 547
Total 1.728 1.816
Circulante 1.121 1.269
Não Circulante 607 547
(a) A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). (b) Refere-se a depósito-caução para 
garantir as obrigações do contrato de locação firmado entre a Companhia 
(locadora) a Maersk Brasil Ltda., Tupi Nordeste Operações Marítimas Ltda. e 
OOGTK Libra Prod. de Petróleo (locatárias). Ao término da locação, prevista 
contratualmente, a Companhia devolverá o depósito caução para o locatá-
rio, mediante a devolução das chaves do imóvel e uma vez quitadas todas as 
obrigações contratuais de responsabilidade da locatária, a locadora devol-
verá a quantia dada como garantia, acrescida dos rendimentos financeiros.
5. Créditos de clientes 2017 2016
Contas a receber – aluguéis – vencimento até 30 dias 180 481
Contas a receber – aluguéis – linearização 2.116 1.212
Total 2.296 1.693
Circulante 1.866 1.693
Não circulante 430 –
O valor de locação para todos os contratos de aluguel será reajustado a 
cada 12 meses de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de 
Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV) e somente 
com índices positivos. Os contratos de aluguel firmados entre a Abiu e seus 
inquilinos não se enquadram como não cancelável. Após análise dos rece-
bíveis não foi identificado provisão para créditos de liquidação duvidosa. O 
percentual de inadimplência é zero. 6. Imóvel a comercializar
Tipo de projeto Comercial
Localidade Santos-SP
Data de início do projeto Junho de 2008
Percentual do projeto que já foi construído 100%
Data de conclusão do projeto Março de 2013
Composição do custo do imóvel a comercializar 2017 2016
Custos de construção 65.418 65.418
Custo de aquisição – terreno 10.600 10.600
Taxa de administração – SDI (a) 5.458 5.458
Custos com impostos e taxas 2.188 2.188
Total 83.664 83.664
a) O valor corresponde aos honorários relacionados com serviços de geren-
ciamento e apoio técnico para construção do empreendimento imobiliário, 
pagos à SDI Desenvolvimento Imobiliário (“SDI”). Os honorários, pagos à 
SDI a título de taxa de administração, são calculados com base na taxa de 
8% sobre o custo total e efetivo da construção do empreendimento, bem 
como sobre os gastos com incorporação, gastos sobre os custos com o 
projeto de arquitetura e demais projetos envolvidos e gastos com promo-
ção e marketing do empreendimento (como anúncios e mídia, se houver), 
excluídas as despesas incorridas com a compra do imóvel onde ocorreram 
as obras do empreendimento, impostos (Imposto sobre a Propriedade Terri-
torial e Predial Urbana – IPTU do terreno) e emolumentos. O valor do imóvel 
a comercializar é avaliado anualmente para fins de redução ao valor recu-
perável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de laudos específicos 
preparados por especialistas do setor imobiliário e que levam em conta a 
expectativa dos resultados futuros a serem obtidos com o empreendimento 
imobiliário. Com base no laudo de avaliação, a Administração analisou a 
recuperabilidade do ativo e não identificou indicadores de perda. A Adminis-
tração possui a intenção, bem como vem executando ações contínuas para 
alienação do imóvel, sendo que as operações de locações de unidades tem 
o objetivo de potencializar gradativamente o valor de mercado do imóvel.
7. Despesas antecipadas 2017 2016
Benfeitorias (a) 1.700 907
Comissões (b) 133 138
Total 1.833 1.045
Circulante 349 248
Não Circulante 1.484 797
(a) As despesas antecipadas correspondem aos pagamentos de benfeito-
rias concedidos aos locatários para locação do imóvel. Estes valores estão 
sendo amortizados pelos prazos de vigência dos contratos de locações, 
com prazos estimados entre 5 a 10 anos. A amortização total das despe-
sas antecipadas no exercício corresponde ao valor de R$ 382 (R$199 em 
2016). (b) O valor corresponde aos gastos com comissão incorridos durante 
a negociação da locação dos imóveis Parque Ana Costa. O valor de R$133 
será amortizado pelo prazo de vigência do contrato de locação de 10 anos. 
8. Contas a pagar – O saldo de contas a pagar esta basicamente repre-
sentado pelo reembolso a pagar para a Cia. Libra de Navegação no mon-
tante de R$1.183 a serem liquidadas referente as obras de adequação e 
benfeitorias no imóvel, conforme condições contratuais firmadas. O saldo 
de R$59 corresponde aos valores a pagar para prestadores de serviços 
contratados pela administração. 9. Patrimônio líquido – a) Capital social: 
Em 31/12/2017 e 2016, o capital social integralizado da Companhia é de 
R$86.470 representado por 86.470 ações ordinárias sem valor nominal e
estão assim distribuídas:
Acionistas

Quantidade de ações 
ordinárias (unidades)

Tellus Real Estate – Fundo de Investimento em Participações 69.176
Rassum – Empreendimentos e Participações Ltda. 8.647
Singular Partners Empreendimentos e Participações Ltda. 4.323
Victoria Patrimonial Ltda. 4.324
Total 86.470
b) Reserva de legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação 
de 5% do lucro líquido do exercício, que não excederá a 20% do capital 
social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social 
e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capi-
tal. c) Distribuição de dividendos: Conforme Acordo de Acionistas firmado 
em 01/04/2009, a Companhia deverá distribuir anualmente 100% do lucro 
apurado no respectivo exercício após a compensação de prejuízos, obser-
vadas as reservas e limitações legais. A Companhia poderá, por deliberação 
da Diretoria, levantar balanços e demonstrações financeiras em períodos 
menores, podendo declarar, por deliberação das Acionistas, dividendos à 
conta de lucros apurados nesses balanços, observando o disposto no artigo 
204 da Lei das S.A. A destinação do resultado para o exercício findo em
31/12/2017 e 2016 foi a seguinte: 2017 2016
Lucro líquido do exercício 3.463 3.020
Reserva legal – 5% (173) (151)
Lucro líquido antes da absorção de prejuízos 3.290 2.869
Dividendos propostos – 100% 3.290 2.869
Dividendos pagos antecipadamente no exercício (2.557) (2.226)
Dividendos a pagar 733 643
10. Receita líquida de alugueis
A receita está composta da seguinte forma: 2017 2016
Receitas de locações 6.478 5.651
Receita de locação – Garage Inn 159 138
Impostos (242) (212)
Amortizações de benfeitorias (382) (199)
Total 6.013 5.378
11. Despesas gerais e administrativas – A composição das despesas
gerais e administrativas é conforme segue: 2017 2016
Serviços de terceiros (115) (133)
Manutenções e reparos (191) (6)
Propaganda anúncios e publicações (40) (52)

2017 2016
Legais e judiciais (1) (6)
Comissão (18) (6)
Outras despesas administrativas (11) (9)
Total (376) (212)
12. Despesas tributárias – A composição das despesas tributárias 
é conforme segue: 2017 2016
IPTU (425) (442)
Outras despesas (3) (5)
Total (428) (447)
13. Outras despesas operacionais – As outras despesas operacionais 
referem-se as despesas de condomínio dos imóveis não alugados e estão
compostas da seguinte forma: 2017 2016
Condomínios (1.159) (1.222)
Total (1.159) (1.222)
14. Tributos correntes e tributos correntes com recolhimento diferido – 
As despesas de imposto de renda e contribuição social estão conciliadas às
alíquotas nominais como segue: 2017 2016
Receita bruta 6.637 5.789
Base de cálculo pelo lucro presumido – 32% 2.124 1.852
Receitas financeiras e outras receitas 175 198
Total da base de cálculo dos tributos 2.299 2.050
IRPF e contribuição social debitados ao resultado:
Imposto de renda e contribuição social – 24% (552) (492)
Imposto de renda adicional – 10% (206) (181)
Total (758) (673)
IRPJ e CSLL correntes (692) (676)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido (66) 3
Total (758) (673)
As despesas de PIS e COFINS estão conciliadas às alíquotas nominais
como segue: 2017 2016
Receita de locação 6.637 5.789
Total da base dos tributos 6.637 5.789
Alíquota de PIS e COFINS – 3,65% (242) (212)
PIS e COFINS correntes com recolhimento diferido (22) 1
PIS e COFINS correntes (220) (213)
Total (242) (212)
O imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS sobre a dife-
rença entre a receita de linearização de aluguéis apropriada pelo regime de 
competência e aquela submetida à tributação, estão assim apresentados:

2017 2016
PIS 15 11
COFINS 69 51
Imposto de renda 160 111
Contribuição social 66 49
Total 310 222
15. Instrumentos financeiros derivativos – 15.1. Gestão de risco de 
capital: A Companhia administra seu capital para assegurar que possa 
continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maxi-
miza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas ope-
rações por meio da otimização do patrimônio. 15.2. Gestão de risco de 
liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é 
da Administração, que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco 
de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão 
de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco 
de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e 
linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, por 
meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e 
pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financei-
ros. 16. Partes relacionadas – O estatuto social da Companhia não prevê 
remuneração para a sua Diretoria nem para os membros do Conselho de 
Administração As operações com partes relacionadas referem-se aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário com a SDI, conforme divulgado 
na Nota Explicativa 6. 17. Provisão para demandas judiciais – Atualmente 
a Companhia não é parte integrante em nenhum processo judicial com 
probabilidade de perda provável, não registrando, portanto, provisão para 
demandas judiciais em 2017 e 2016. Em 2016 a Companhia era parte inte-
grante em apenas um processo cível, no valor de R$420 cuja probabilidade 
de perda era possível, o processo foi transitado em julgado e sentença foi 
favorável a Companhia.

Aos Acionistas e Administradores da
Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da (“Companhia”), 
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 exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Abiu SPE Empreendimen-
tos e Participações S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e 
médias empresas NBC TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa audito-
ria 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 audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração e 
da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, 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 inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
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avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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 represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avalia-
mos 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 con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação 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. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 15/02/2018.
Ernst & Young
Auditores Independentes S.S.  Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
CRC - 2SP 034.519/O-6 Contador CRC - 1SP 209.240/O-7

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Relatório da Administração

Ativo 2017 2016   
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 177.984,52 117.754,32
Adiantamento a fornecedores 2.400,00 -

180.384,52 117.754,32
Não Circulante
Imobilizado 4.000.000,00 4.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

Total do Ativo 4.180.384,52 4.117.754,32

Passivo 2017 2016    
Circulante
Fornecedores 940,00 883,00
Obrigações tributárias 34.989,56 32.853,18
Obrigações sociais 7.321,50 2.119,20
 43.251,06 35.855,38
Patrimônio Líquido
Capital social 4.001.000,00 4.001.000,00
Reserva de lucros 136.133,46 80.898,94
 4.137.133,46 4.081.898,94
Total do Passivo 4.180.384,52 4.117.754,32

SBIC ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CNPJ/MF: 04.757.453/0001-18

Demonstrações dos Resultados para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
2017 2016   

Receita operacional bruta 1.337.739,18 1.330.600,98
Deduções
Impostos sobre as vendas (48.827,49) (48.566,91)
Receita operacional líquida 1.288.911,69 1.282.034,07
Lucro bruto 1.288.911,69 1.282.034,07
Despesas operacionais
Administrativas e gerais (53.003,66) (46.998,09)
Tributárias (1.237,94) (825,64)

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 1.112.417,96 1.112.902,31
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores (2.400,00) -
 (2.400,00) -
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores 57,00 92,00
Obrigações tributárias 2.136,38 (5.546,12)
Obrigações sociais 5.202,30 228,00
 7.395,68 (5.226,12)
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 1.117.413,64 1.107.676,19
Atividades de fi nanciamentos
Distribuição de dividendos (1.057.183,44) (1.079.573,40)
Caixa líquido (aplicado) proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (1.057.183,44) (1.079.573,40)
Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade 60.230,20 28.102,79
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 117.754,32 89.651,53
Saldo no fi nal do exercício 177.984,52 117.754,32
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 60.230,20 28.102,79

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
Capital Social Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total       

Saldo em 1º de janeiro de 2016 4.001.000,00 - - 4.001.000,00
Lucro líquido do exercício - - 1.112.902,31 1.112.902,31
Distribuição de lucros - - (1.079.573,40) (1.079.573,40)
Constituição da reserva de lucro - 80.898,94 (33.328,91) 47.570,03
Saldo em 31 de dezembro de 2016 4.001.000,00 80.898,94 - 4.081.898,94
Lucro líquido do exercício - - 1.112.417,96 1.112.417,96
Distribuição de lucros - - (1.057.183,44) (1.057.183,44)
Constituição da reserva de lucro - 55.234,52 (55.234,52) -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.001.000,00 136.133,46 - 4.137.133,46

A Diretoria
Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC 1SP085590/O-0

Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
São Paulo, 26 de março de 2018.  A Diretoria

As Demonstrações Financeiras completas estão
à disposição na sede da Companhia.

Resultado fi nanceiro (706,10) (538,65)
Lucro operacional 1.233.963,99 1.233.671,69
Lucro antes do imposto de renda e
 contribuição social 1.233.963,99 1.233.671,69
IRPJ e CSLL corrente (121.546,03) (120.769,38)
Lucro líquido do exercício 1.112.417,96 1.112.902,31
Quantidade de ações 4.001.000 4.001.000
Lucro por ação - R$ 0,28 0,28

 2017 2016    

 2017 2016    

SPM Participações S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral ordinária, que se realizará
no dia 26 de abril de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre
as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) destinação 
do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos membros da
diretoria. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações
pertinentes às matérias a serem deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 28 de março de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir em assembléia geral ordinária, que 
se realizará no dia 26 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 
153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2017; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fixação da verba global 
destinada à remuneração anual dos membros da diretoria. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores
acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 28 de março de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor
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Especial

A taxa básica de juros, a Selic, pode 
voltar a ser reduzida na próxima 
reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central 
(BC), marcada para maio

Kelly Oliveira/Agência Brasil

É o que sinaliza a ata da última reunião do comitê, rea-
lizada na última semana, quando a Selic foi reduzida 
em 0,25 ponto percentual, para 6,5% ao ano. A ata 

foi divulgada ontem (27), no site do BC. Nessa reunião a 
Selic passou pelo 12º corte seguido.

“A evolução do cenário básico tornou adequada a redução 
da taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual nesta 
reunião. Para a próxima reunião [em maio], o comitê vê, 
neste momento, como apropriada uma fl exibilização mone-
tária moderada adicional [redução da Selic de 0,25 ponto 
percentual]”, diz a ata.

Para o comitê, uma nova redução da Selic reduz o risco 
de a infl ação demorar a chegar ao centro da meta. O Copom 
lembra que as expectativas de mercado para a infl ação em 
2018 estão em torno de 3,6%. Para 2019 e 2020, as proje-
ções estão em cerca de 4,2% e de 4%, respectivamente. 

A meta de infl ação, medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA,) é de 4,5% neste ano, 4,25% 
em 2019 e 4% em 2020. O intervalo de tolerância é de 1,5 
ponto percentual para cima ou para baixo.

Entretanto, o comitê ressalta que essa visão de nova 
redução na Selic na próxima reunião pode mudar e o ciclo 
de cortes ser interrompido em maio, caso não seja mais 
necessário reduzir o risco de que a infl ação demore a che-
gar à meta. Caso o cenário atual se mantenha, o Copom 
sinalizou para junho a interrupção do ciclo de cortes na 
Selic, “visando avaliar os próximos passos”.

Ajustes nas perspectivas
Na ata, o Copom lembrou que anteriormente, chegou a 

sinalizar que poderia interromper o ciclo de cortes neste mês. 
Entretanto, os diretores do BC avaliaram que a evolução da 
conjuntura tornou clara, ao longo do tempo, a necessidade 
de “um ajuste da política monetária [redução da Selic] em 
relação ao movimento que havia sido sinalizado como mais 
provável na reunião anterior”.

“Parte desse ajuste pôde ser implementado pela redu-
ção da taxa Selic para 6,5% ao ano, que já estava refl etida 
nas projeções de analistas”, disse o comitê. “Entretanto, 
os membros do Copom concluíram pela necessidade de 
tornar a política monetária um pouco mais estimulativa”, 
acrescentou. Para o Copom, a recuperação da economia 
brasileira é consistente. “À medida que a atividade econô-

Para o comitê, uma nova redução da Selic reduz o risco de a infl ação demorar a chegar ao centro da meta.
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Decisão sobre a taxa de juros dependerá de nova avaliação do cenário econômico.
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BC: Selic deve voltar a ter redução em 
maio e cortes se encerram em junho

mica se recupera, a infl ação tende a voltar gradualmente 
para a meta”, diz a ata.

Na ata, o comitê avalia ainda que há risco de a infl ação 
fi car abaixo do esperado. Por outro lado, diz o Copom, 
uma frustração das expectativas sobre a continuidade 
das reformas e ajustes necessários na economia brasileira 
pode elevar a trajetória de infl ação. “O Copom entende que 
tem que balancear essas duas dimensões, tendo em vista 
a incerteza quanto às defasagens do impacto de estímulos 
monetários na trajetória da infl ação”, diz a ata em relação 
aotempo que leva para as reduções na Selic gerarem efeito 
na infl ação.

“Isso envolve reagir para assegurar que a infl ação con-
virja para a meta numa velocidade adequada e ao mesmo 
tempo garantir que a conquista da infl ação baixa perdure, 
mesmo diante de choques adversos. O Copom reafi rma que 
tem fl exibilidade para reagir a riscos de ambos os lados”, 
destaca o documento.

A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos 
públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia 
(Selic) e serve de referência para as demais taxas de juros 
da economia. A redução da taxa Selic estimula a economia 
porque juros menores barateiam o crédito e incentivam a 

produção e o consumo em 
um cenário de baixa ativida-
de econômica. Para cortar a 
Selic, o BC precisa estar se-
guro de que os preços estão 
sob controle e não correm 
risco de subir.

Cenário externo
Na ata, o Copom avaliou 

que “a evolução da economia 
global tem sido favorável, 
com crescimento econômi-
co bastante disseminado”. 
“Já surgem sinais de que as 
condições no mercado de 
trabalho começam a elevar 
os salários em algumas eco-
nomias centrais. Há também 
perspectiva de retorno das 
taxas de inflação nessas 

economias para patamares mais próximos de suas metas”, 
diz o Copom. Para o comitê, isso reforça o cenário de con-
tinuidade do processo de normalização das taxas de juros, 
de forma gradual.

Esses dados sobre emprego e infl ação em países como 
Estados Unidos são importantes para a tomada de decisão 
sobre a taxa de juros. Se a elevação norte-americana de juros 
for mais agressiva, isso afeta os mercados de outros países.

Juros mais altos nos Estados Unidos estimulam que os 
investidores vendam ações na bolsa de valores e comprem 
títulos do Tesouro norte-americano, considerados os papéis 
mais seguros do planeta. Da mesma forma, propiciam a 
fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil, para 
cobrir prejuízos em mercados de economias avançadas.

O Copom avalia que a “trajetória prospectiva da infl ação 
de preços e salários [nos países desenvolvidos] pode tornar 
esse processo mais volátil [com mais oscilações] e produzir 
algum aperto das condições fi nanceiras globais”.

Os membros do comitê também avaliaram que medidas 
protecionistas podem gerar impactos no crescimento global 
e oscilações nos mercados. “Nesse contexto, os membros do 
Copom voltaram a destacar a capacidade que a economia 
brasileira apresenta de absorver eventual revés no cenário 
internacional, devido à situação robusta de seu balanço de 
pagamentos e ao ambiente com infl ação baixa, expectativas 
ancoradas e perspectiva de recuperação econômica”, diz 
a ata.
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Ricardo Molina (*)

As altas taxas de juros praticadas 

por anos no mercado brasileiro 

geraram distorções tanto na postura 

dos investidores quanto nas dos 

consumidores e empresários. 

Os recentes cortes da Selic, que hoje se 
encontra a 6,5% ao ano, alteram este 

comportamento pontualmente, mas a cultura 
pela busca do ganho fácil ainda demorará a ser 
modifi cada. A retração dos juros levou ao au-
mento do consumo e à busca por investimentos 
alternativos, mas sabe-se que a economia do país 
é uma gangorra e, muitas vezes, os ciclos de altas 
e baixas são muito rápidos, o que compromete 
planejamentos. 

Vide que os juros reais de longo prazo ain-
da estão em nível elevado. Não há convicção 
de que os juros baixos vieram para fi car. 

Historicamente, a Selic acima de dois dígitos 
viciou os brasileiros. Muitos, por exemplo, 
ao se acostumarem com os elevados ganhos 
nominais da renda fi xa, esquecem os ganhos 
reais e, ao fazerem esta conta, identifi cam uma 
rentabilidade muito menor do que esperada. 
Hoje, a taxa real de juros no Brasil de curto 
prazo está ao redor de 3% ao ano. No longo, o 
percentual fi ca em 5%.

Esta postura difere muito da realidade mun-
dial, onde os investimentos nominais rendem 
menos, mas, com preços muito mais estáveis, 
proporcionam uma remuneração real maior 
e mais previsível. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, um investimento imobiliário gera 
um retorno nominal ao redor de 6% ao ano, o 
que corresponde a um ganho real de 5,5% em 
dólares. 

Claro que a conta espelha a realidade bra-
sileira atual. Mas o fato é que, enquanto o 
estrangeiro prefere um ganho menor e cons-
tante, o brasileiro habituou-se à busca por 

mais e mais, mesmo que em uma gangorra 
ilusória. Ontem ganhou muito e, agora, é órfão 
de alternativas.

A Selic sempre foi um fator de controle e 
de estímulo da recessão no Brasil, vide o que 
aconteceu nos últimos meses. Após a queda dos 
juros, o consumo aumentou, inclusive no turis-
mo. O mercado reaqueceu fortemente depois 
do início do ciclo de cortes. No segmento de 
aluguel de casas de temporada, por exemplo, 
há uma recuperação das perdas provocadas 
pela instabilidade política e econômica dos 
últimos anos.

Além disso, investidores com perfi l con-
servador, avessos aos riscos da renda va-
riável, passaram a observar oportunidades 
em outros mercados, como a compra de 
imóveis no exterior voltados para aluguel de 
temporada. Os Estados Unidos são um dos 
principais destinos desses aportes e, não por 
coincidência, o mercado onde os aplicativos 
voltados à locação de imóveis mais cresceram. 

Naquele país, no início de 2016, havia mais de 
100 sites especializados em hospedagem por 
temporada, com mais de 4 milhões de ofertas 
para locação.

Enquanto mudam o mercado de hospedagem, 
aplicativos como o Airbnb e seus pares também 
elevam signifi cativamente a lucratividade de 
proprietários que destinam seus imóveis para 
aluguel. Além da remuneração ser bem superior 
à de um contrato convencional de locação, o 
uso dessas ferramentas propicia que o tempo 
de vacância do imóvel seja signifi cativamente 
reduzido. Em cidades como Orlando, na Flórida, 
o retorno chega aos 12% anuais.

A busca por ativos desta natureza se intensi-
fi cou entre os jovens brasileiros, que assumem 
a administração do patrimônio das famílias e 
lançam mão da tecnologia para ampliar seus 
ganhos. Esta é uma pequena mudança de pos-
tura para um país envenenado pelos juros altos.

(*) - É CEO da Talent Realty.

Juros ainda envenenam o país
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As tendências para 
melhorar a saúde através 

de informação e tecnologia

Fazer um overview do 

que pude ver na HIMSS 

2018, em Las Vegas, é 

praticamente impossível 

pela quantidade de 

novidades

Um verdadeiro showroom 
de tecnologia e soluções 
para a saúde contempo-

rânea, mais de 300 sessões de 
educação, 1300 expositores, 
centenas de programas espe-
ciais, atraindo mais de 45 mil 
profi ssionais da área da saúde. 
Tudo em busca de um ambien-
te de saúde mais prático, mais 
efi ciente e de certa forma mais 
gentil para os pacientes.

O que envolve tudo isso é 
uma verdadeira imensidão de 
soluções tecnológicas que se 
tornam um verdadeiro desa-
fi o para nós profi ssionais da 
tecnologia na área de saúde. 
Existe uma grande preocupa-
ção para que possamos estar 
sempre atualizados com essas 
tendência e principalmente 
sabermos avaliar a usabilidade 
no nosso país.

A realidade dos Estados Uni-
dos e Europa ainda caminha 
em passos divergentes dos nos-
sos. Muito do que vi são temas 
que já estão em evidência por 
aqui, porém ainda demandam 
de regulamentações e investi-
mentos signifi cativos.

Privacidade, segurança ci-
bernética, integração de da-
dos, interoperabilidade e troca 
de informações de saúde foram 
temas de várias palestras e que 
têm um alto grau de importân-
cia no contexto tecnológico 
atual.

Análise de dados e Business 
Intelligence, estão remodelan-
do os conceitos tradicionais 
de gestão hospitalar, trazendo 
benefícios enormes com os 
indicadores gerados.

Saúde conectada e telemedi-
cina, soluções já bem amadu-
recidas e recursos avançados 
para o tratamento de baixa 
complexidade. Dessa forma o 
hospital torna-se o local para 
o tratamento de doenças de 
maior complexidade.

Inteligência Artifi cial, machi-
ne learnings, soluções precisas 
e sem intervenção humana. 
Utilizando essas soluções po-
demos através de informações 
já conhecidas como genética, 
hábitos e outras informações, 
trabalharmos com o preventivo 
descobrindo a probabilidade 
de desenvolvermos uma do-
ença e até em que momento.

Mobilidade - A solução 
do Meridien da Aruba para 
atender hospitais e centros 
de saúde, oferece tags de 

tamanho reduzido que fazem 
o rastreamento de posições e 
deslocamento de equipamen-
tos importantes, profi ssionais 
e até pacientes dentro da ins-
tituição. Orientação interna e 
notifi cações automáticas com 
localização diretamente nos 
smartphones.

Imagem como  fonte de 

informação -  A Axis empresa 
sediada na Suécia, fabricante 
de câmeras, as quais até pouco 
tempo atrás serviam apenas 
como videomonitoramento, 
estão se tornando dispositivos 
de captura de dados e comuni-
cação na rede, o que reforça a 
tão mencionada satisfação do 
paciente. Em um futuro bem 
próximo, os hospitais terão 
câmeras de videomonitora-
mento que captarão dados de 
forma contínua para aferir 
riscos, gerar alertas automá-
ticos, agilizar processos sem 
intervenção humana, analisar 
grandes volumes de dados e 
cruzar informações, com in-
teligência. O responsável por 
todas essa inteligência nos 
sistemas de segurança são os 
vídeos analíticos.

Na HIMSS, a Axis apresen-
tou um terminal móvel  com 
uma câmera que pode se 
movimentar para qualquer 
lugar do hospital, resolvendo 
problemas comuns dos hos-
pitais, pacientes em estado 
crítico ou que precisam de 
uma observação em tempo 
integral, fazendo registros 
sobre o estado de saúde do pa-
ciente, ou mesmo acompanhar 
algum procedimento de forma 
remota. É possível ter vários 
terminais desses no hospital 
ou em outras unidades e uma 
única central de observação.

Hoje, no Brasil, vários hospi-
tais já aderiram à certifi cação 
da HIMSS e muitos outros 
estão em processo de certi-
fi cação, isso mostra um setor 
já bem mais maduro nas boas 
práticas de TI e experiência 
do paciente, com foco na se-
gurança.

Para nós, que trabalhamos 
como provedores de infraes-
trutura de TI, é importantís-
simo conhecer todas essas 
tecnologias a fundo para que 
possamos ajudar os hospitais e 
instituições de saúde a defi nir 
os requisitos mínimos para 
a adoção das tecnologias de 
base, para que os projetos, 
principalmente os mais inova-
dores, sejam bem-sucedidos e 
possam estar preparados para 
as tecnologias que já estão aí, 
assim como as promissoras 
como IOMT e Blockchain. 

(*) É diretora executiva da Teleinfo 
Soluções.

Luciana Cartocci (*)

News@TI
Inscrições abertas para o Simpósio Brasileiro 
de Redes de Computadores

@Estão abertas as inscrições para participar do Simpósio Brasileiro 
de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC) 2018. 

Coordenado pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC) da USP, em São Carlos, e pelo departamento de computação da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o 36º SBRC será realizado 
de 6 a 10 de maio em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Reco-
nhecido como o mais importante evento científi co nacional em redes de 
computadores e sistemas distribuídos, o SBRC é promovido anualmente 
pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e pelo Laboratório 
Nacional de Redes de Computadores (LARC). Esta é a primeira vez 
que a iniciativa será realizada em Campos do Jordão e também marca 
a volta do evento ao estado de São Paulo após 21 anos. As inscrições 
devem ser feitas por meio do link icmc.usp.br/e/dcee4 até 2 de maio.

Redes obsoletas tornam concessionárias 
elétricas mais vulneráveis a ameaças

@"A maior parte das empresas elétricas mundiais está com suas 
estruturas pouco efi cientes e vulneráveis a ataques do cibercrime 

e do ciberterrorismo, mesmo em países avançados, como é o caso dos 
EUA". A afi rmação é do especialista israelense em segurança ciber-
nética de infraestruturas críticas, Amir Barnea, um dos convidados 
a palestrar no Congresso Internacional do Utilities Telecom Council 
(UTCAL 2018), que acontece entre 03 e 06 de abril no Rio de Janeiro. 
Ele diz que o próximo passo para a modernização das concessionárias 
é realizar a conversão de suas estruturas inteligentes, hoje alicerçadas 
no paradigma IT (de Tecnologia da Informação), para o paradigma OT 
(de tecnologia de operação, que integra a monitoração de eventos, pro-
cessos e dispositivos num console único de observação e intervenção). 
Segundo Barnea, que é líder em tecnologias de infraestrutura crítica da 
fabricante de redes seguras RAD, nada menos que dois terços (67%) 
das concessionárias elétricas norte-americanas identifi cam o combate 
às vulnerabilidades como o principal vetor de seus investimentos em 
tecnologia. "Para sair dessa situação, as operadoras necessitam acelerar 
a migração de suas estruturas analógicas (padrão TDM) para tecnologias 
digitais (Carrier Ethernet e MPLS), que são uma precondição para que 
elas adotem estratégias efi cientes de segurança cibernética", afi rma 
ele (http://www.utcamericalatina.org/summit2018/).

Há poucos dias o mundo 
soube por meio da imprensa 
sobre uma operação da Cam-
bridge Analytica que, depois 
de realizar um teste de perso-
nalidade via Facebook, reuniu 
informações de mais de 270 
mil usuários e seus contatos 
para criar uma base com deta-
lhes sobre aproximadamente 
50 milhões de pessoas e usa-la 
para campanhas eleitorais. 
Isso causou ao Facebook uma 
desvalorização de US$49,6 
bilhões na bolsa de valores em apenas dois dias. 

Muitas pessoas se assustaram ao descobrir que reunir tais 
dados é algo comum às redes sociais e feito de acordo com o 
regulamento de uso. Ou seja, os usuários aceitaram que isso 
acontecesse quando - com ou sem conhecimento – concorda-
ram com os termos e condições e, assim, forneceram acesso às 
suas informações. Além disso, muitas pessoas alegavam não ter 
conhecimento que esses dados poderiam ser transferidos para 
outras empresas para fi ns diversos. 

Independentemente do destino dado pela empresa de pesqui-
sa, o dado inicial, disponível nas contas do Facebook, é passível de 
utilização por terceiros, de acordo com cláusula de propriedade 
intelectual. Em relação ao conteúdo com direitos de propriedade 
intelectual, como fotos e vídeos, a rede social solicita em seus 
termos de adesão que o usuário conceda licença não exclusiva 
e transferível, com a possibilidade de ser inclusive outorgada 
a terceiros, isenta de direitos autorais e aplicável globalmente 
para usar qualquer conteúdo de propriedade intelectual que 
forem postados no Facebook ou em conexão com Facebook. A 
licença termina ao excluir o conteúdo ou a conta, a menos que 
o conteúdo tenha sido compartilhado com terceiros e eles não 
tenham sido removidos por estas pessoas.

No que diz respeito a manutenção de informações por parte 

dos aplicativos, a rede social 
explica em seus termos que 
um aplicativo terceiro “pode 
pedir permissão para acessar 
seu conteúdo e informações, 
bem como o conteúdo e as 
informações que outras pes-
soas compartilharam com 
você”. O que signifi ca que, ao 
assinar o serviço do Facebook, 
o usuário concede a permissão 
para a utilização de seu nome, 
imagem de perfi l, conteúdo e 
outras informações. 

Tudo isso parece bastante assustador para um usuário co-
mum e desavisado. No entanto, é importante saber que redes 
sociais como o Facebook e outras sempre deixam claro em seus 
termos que, quando o usuário seleciona um público específi co 
para seu conteúdo ou informação, essa escolha será respeitada. 
Portanto, ao entrar nas confi gurações do aplicativo e adequar 
suas preferências de privacidade, isso protegerá a maior parte 
de suas informações pessoais.

Para evitar situações desconfortáveis, é fundamental e im-
prescindível primeiramente a informação. Os usuários precisam 
ter conhecimento dos termos e condições que estão aceitando 
ao usar qualquer aplicativo ou enviar informações pessoais 
em uma rede social. A ideia não é se tornar paranoico, mas 
simplesmente estar ciente do que acontece com a informação 
e agir em conformidade. Os usuários devem saber onde eles 
compartilham dados e quais permitem que sejam expostos.

A questão é ser inteligente na utilização das mídias sociais, 
optando por confi gurações de privacidade que protejam suas 
informações de terceiros e também estar sempre ciente de 
termos e condições de cada uma das contas que possui, para 
assim evitar surpresas desagradáveis.

(Fonte: Camilo Gutierrez, Chefe do Laboratório da ESET América Latina).

 Quais são os limites para o compartilhamento 
de dados nas redes sociais

Aplicativo permite conversação em tempo real em diferentes idiomas
A falta de fl uência ou conhecimento em 

um idioma muitas vezes pode atrapalhar 
uma nova parceria de trabalho ou adiar uma 
amizade com um estrangeiro. A solução para 
que isso não se torne um problema está no 
aplicativo Greengow, que traduz ligações e 
mensagens em tempo real. Com essa ferra-
menta, empresas e pessoas comuns podem 
ter contato no mundo inteiro sem perder 
grandes chances por não falar a língua local.

A plataforma permite, por exemplo, que 
uma pessoa na Irlanda se comunique com uma 
brasileira e outra francesa ao mesmo tempo. 

Um diferencial do aplicativo Greengow é 
manter a entonação pelo áudio, considerando 
a emoção da conversa.

As empresas que abrem uma conta no apli-
cativo adquirem um número Greengow que 
pode ser repassado aos clientes de qualquer 
parte do mundo. Assim, um estrangeiro pode 
entrar em contato falando a língua local dele e 
a empresa receber a tradução em seu idioma. 
"Esta opção permite que estabelecimentos 
aumentem suas vendas e negociações sem 
nenhuma barreira com o idioma ou custos 
de ligações."

"A ideia é usar a tecnologia para eliminar 
barreiras de distância e idioma. Assim, você 
pode conhecer ou trabalhar com com pes-
soas do mundo inteiro sem precisar viajar 
ou saber falar uma outra língua, facilitando 
a comunicação e aumentando parcerias ou 
vendas através do Greengow", conta Carlos 
Tanaka, diretor da Greengow.

O aplicativo que permite conversas em 
até 10 idiomas diferentes, é gratutito e está 
disponível para download no sistema Android 
através do Google Play ou IOS pelo sistema 
Apple Store.

Tom Canabarro (*)

Esta crença tem fundamento, mas é um pouco distorcida: 
há outras razões para que um consumidor conteste uma 
transação e solicite o dinheiro de volta, e uma delas pode 

ser o simples fato de como o nome de uma loja é lançado na 
fatura de cobrança. A boa notícia é que este problema é muito 
fácil de ser contornado.

É importante relembrar que, por contrato, todo portador de 
cartão tem o direito de solicitar junto ao banco emissor ou à 
operadora o cancelamento de alguma transação não-reconhecida 
e que foi aprovada sem a validação por senha (também chamada 
de transação de cartão não presente). Isso abre uma brecha 
muito grande para fraudadores, que obtêm dados de cartão de 
terceiros (número, data de validade e código CVV) e os utilizam 
para compras on-line. Quando o dono legítimo do plástico se dá 
conta do golpe e solicita o reembolso da compra, a loja virtual 
provavelmente já despachou o produto e arcará com aquele 
prejuízo do chargeback.

Segundo estudo recente da Konduto, tentativas deste tipo 
de golpe ocorrem a cada 5 segundos na internet brasileira e 
correspondem a 3% de todos os pedidos feitos no e-commerce 
nacional – cabe às ferramentas antifraude identifi car as tran-
sações fraudulentas e barrar estes pedidos. Entretanto, alguns 
chargebacks podem ocorrer não necessariamente por má fé, mas 
por conta de uma simples falha de comunicação.

São poucos os clientes que conferem diariamente o extrato do 
cartão de crédito. A maioria deles se limita a conferir a lista uma 
vez por mês, correndo grosseiramente os olhos sobre os vários 
lançamentos dos últimos 30 dias. Provavelmente o consumidor 
não se lembrará de todas aquelas transações, mas boa parte delas 
não lhe levantará suspeita. Afi nal, ele pode haver se "esquecido" 
de que gastou R$ 50 no supermercado certa vez ou que pagou 
R$ 8 em um café logo depois do almoço em um dia de trabalho. 
Só que e quanto a um lançamento de R$ 200 em um estabeleci-
mento chamado ABC Comm Mod Masc Lj Web, sobre o qual ele 
nunca ouviu falar?

Provavelmente este cliente não se lembrará do presente que ele 
mesmo comprou para um amigo em um e-commerce cujo nome 

Como o nome da loja na 
fatura do cartão pode evitar 
prejuízos ao e-commerce?

Há uma tendência no mercado de e-commerce em acreditar que todo chargeback (quando o 
comerciante é obrigado a estornar o valor de uma venda ao consumidor) seja ocasionado por uma 
fraude de clonagem de cartão de crédito

fantasia é Camisas ABC. Mas, receoso de ter sofrido um golpe, 
ele não hesitará em contestar aquele pedido junto ao banco.

Isso acontece por conta da forma como o nome da loja virtual 
foi lançado na fatura: aparece ali a razão social, que, além de 
estar abreviada, é menos conhecida e ligeiramente diferente do 
nome fantasia do empreendimento. Há outros casos ainda mais 
confl itantes para o cliente, quando o estabelecimento utiliza um 
intermediário de pagamento – e é o nome desta empresa que 
aparece na fatura, e não do e-commerce em si.

Neste caso, o portador do cartão entra em contato com o 
banco, solicita o estorno e o lojista sofre o chargeback. Não foi 
uma fraude "clássica", mas uma "fraude amiga", impossível de 
ser detectada por sistemas antifraudes porque não houve má fé 
do cliente, apenas um desacordo.

No entanto, há uma maneira relativamente simples de contornar 
esta situação. Adquirentes e subadquirentes oferecem um serviço 
chamado soft descriptor, que permite alterar e personalizar a 
maneira como o nome da loja virtual é lançada em um extrato 
de cartão de crédito. Esta atividade, inclusive, já é muito mais 
desenvolvida em outros mercados fora do Brasil: há empresas 
que colocam telefone do SAC ou até oferecem descontos em 
uma próxima compra.

Caso não seja possível a utilização de um soft descriptor, ainda 
há uma alternativa para tentar evitar uma "fraude amiga". Basta 
avisar o cliente como aquela compra será lançada na fatura. No 
caso das Camisas ABC, que usamos como exemplo anteriormen-
te, poderia ser um aviso como: "Você verá no seu extrato uma 
cobrança em nome de ABC Comm Mod Masc Lj Web".

É crucial trabalhar para evitar contestações e prejuízos desne-
cessários, como por exemplo como o nome da sua loja é lançado 
em uma fatura de cartão. Afi nal, seja uma fraude clássica ou uma 
fraude amiga, lidar com chargebacks é uma tarefa nada amigável.

(*) É co-fundador da Konduto, sistema antifraude inovador e inteligente para 
barrar fraudes na internet sem prejudicar a performance das lojas virtuais.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: 

http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quarta é o décimo segundo dia da lunação. De manhã a Lua tem aspectos positivos com Vênus e Urano que trazem disposição 

e novidades nas relações. Desde às 06h55 a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Virgem às 11h31. Podem ocorrer atrasos 

e mudanças de planos durante este período. Vênus em mau aspecto com Urano à noite pode gerar confl itos e disputas nos 

relacionamentos, a mudança é necessária para seguir uma nova fase de mais estabilidade e segurança. A Lua em bom aspecto 

com Marte traz estímulos e pode deixar o sono agitado. É melhor canalizar essa energia de forma positiva, através do sexo ou 

de alguma atividade física.
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De manhã a Lua tem aspectos 
positivos com Vênus e Urano que 
trazem disposição e novidades nas 
relações. Sua afetividade o levará 
amar e demonstrar o que sente por 
alguém. Podem ocorrer atrasos e 
mudanças de planos durante este 
período. 45/145 – Verde.

As transformações devem começar 
dentro de si mesmo. Aproveite as 
boas oportunidades, mas espere o 
momento certo para agir. Enfrentará 
provações e obstáculos no trabalho 
e no lar aumentando a tendência a 
rancores e ressentimentos, abalando 
os ânimos. 88/388 – Azul.

Momento de dar mais atenção ao que 
se passa no nível emocional. Novos 
pensamentos geram sonhos e ideais 
diferentes que antes não existiam. 
Fique perto de suas amizades e 
do ambiente social. Os projetos e 
sonhos podem se tornar realidade. 
54/554 – Branco.

Pode criar uma base mais sólida nas 
questões fi nanceiras. O Sol em Áries 
atinge a casa dez que infl uencia o 
destino, a profi ssão e as questões 
materiais. Possibilidade de novas 
aspirações através do aprendizado. 
Pode sofrer perdas por atitudes 
impensadas. 26/126 – Cinza.

O final de março traz maior 
autoconfi ança, criatividade e novas 
aspirações. Termine o mês saindo 
da rotina, fazendo viagens ou 
perseguindo um novo ideal. É 
preciso uma atitude serena e de paz 
para se resguardar da tendência a 
discussões. 82/182 – Amarelo.

Desde às 06h55 a Lua fi ca fora de 
curso até ingressar em Virgem às 
11h31. Podem ocorrer atrasos e 
mudanças de planos durante este 
período. Novas experiências serão 
vividas e ajudarão a encontrar 
um novo caminho. Alguém irá 
se aproximar e mexer com suas 
emoções. 67/867 – Verde.

É tempo de dedicação ao trabalho 
rotineiro, podendo resolver qualquer 
situação. Um encontro importante 
pode acontecer estimulando os 
sentimentos amorosos. Mesmo 
assim, emoções fortes à tarde 
aumentam a tendência a rancores e 
ressentimentos, abalando os ânimos. 
48/448 – Escuras.

De manhã pode sentir-se vago e confuso, 
pois falta clareza e discernimento. O 
seu lado conquistador está a mil com 
o Sol transitando em Áries. A Lua 
em bom aspecto com Marte traz 
estímulos. É melhor canalizar essa 
energia de forma positiva, através do 
sexo ou de alguma atividade física. 
56/356 – Branco.

Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida. Seus sonhos fi cam 
mais próximos e algum deles pode 
tornar-se realidade neste mês. Início 
do dia irritadiço podendo levar a 
brigas e discussões com danos graves 
para as relações. 46/746 - Marrom

Vênus em mau aspecto com Urano à 
noite pode gerar confl itos e disputas 
nos relacionamentos, a mudança é 
necessária para seguir uma nova fase 
de mais estabilidade e segurança. 
Logo mais à tarde os impedimentos 
começam a se dissipar aos poucos. 
32/832 – Vermelho.

O Sol na casa dois favorece as 
aquisições e as vendas. Cuide 
melhor de quem ama e demonstre 
o que sente por alguém. À tarde 
podem surgir implicâncias e atritos 
e será preciso se esforçar para 
manter o astral alto, sendo melhor 
se esforçar para manter o bom astral. 
42/142 – Cinza.

O Sol em Áries ativa a casa do 
casamento e das sociedades, que 
começam a se tornar importantes. 
Por isso, poderá fi rmar importantes 
alianças e parcerias ou rompê-las 
definitivamente. Unindo-se aos 
demais receberá uma energia 
poderosa. 38/338 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 28 de Março de 2018. Dia de São Sixto III, São Guntrano, 
São João de Capistrano, São Malco, São Castor, e Dia do Anjo Haziel, 
cuja virtude é a bondade. Dia do Diagramador e Dia do Revisor. 
Hoje aniversaria o escritor Mário Vargas Llosa que faz 82 anos, a cantora 
Zizi Possi que nasceu em 1956, a atriz Mônica Carvalho que chega aos 
46 anos e a cantora Lady Gaga que nasceu em 1986.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau difi cilmente promete o que não 
pode cumprir. Sua maneira de agir, madura e sensata, atrai a atenção 
e o apoio dos mais velhos. A força de vontade indica que com calma e 
paciência você poderá ser bem-sucedido. Mas há tendência à discussão 
levar até à violência. Desconfi a de quem não conhece bem, mas tem o 
hábito de perdoar sempre, mesmo aos mais ferrenhos inimigos. No lado 
negativo pode ser sarcástico e cortante no modo de falar.

Dicionário dos sonhos DENTES – Arranca-
los indica que está 

perdendo a chance de uma grande realização profi ssional. 
Que caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar de 
você inesperadamente. Dentes superiores indicam sexo 
masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, 
doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: 
acidente. Números de sorte: 15, 29, 47, 78 e 89.

Simpatias que funcionam
Para atrair muito dinheiro: Simpatia para atrair dinheiro, 
fortunas, heranças esquecidas, ganhar na loteria, enfi m, tudo 
aquilo que possa lhe proporcionar rendimentos e ótimos negócios. 
Pegue seis grãos de pimenta preta, arroz cru, duas velas comuns, 
dois frascos de vidro. Faça numa terça onde tenha toda a calma 
do mundo para realizar essa simpatia. Esterilize devidamente os 
frascos de vidro e após secá-los coloque o arroz e a pimenta. Na 
frente de cada frasco com os ingredientes que acabou de colocar 
o arroz e a pimenta, acenda a vela (uma para cada frasco). Deixe 
ali nesse estado por uma hora, depois as apague com spray de 
água ou qualquer outra coisa que não seja soprando. Parece 
estranho, tome muito cuidado. Você deve colocar um frasco na 
cozinha e o outro na sala, em locais que consiga observar, porém 
escondidos, bem longe dos olhares dos curiosos.
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Tirullipa, que tem mais de 10 
milhões de seguidores e é fi lho do 
cantor, compositor, humorista Tiriri-
ca, apresenta o stand-up “Taquipariu 
Doido. Além de comemorar seus 
vinte anos de carreira Tirullipa trará 
ao palco histórias que relembram sua 
trajetória. A apresentação conta com 
diversos estilos de humor: stand-up 
comedy, piadas, paródias, causos, 
imitações, dublagens, música, fi guri-
no arrojados e muito mais. Indicado 
para todos os tipos de público, o show 
conta com situações do cotidiano, 
além das mais engraçadas imitações 
de diversos personagens, cantores e 
celebridades. Com Tirullipa, Tripa 
e Angelo. 

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Barra Funda. Sábado (14), às 21h e 
domingo (15) às 20h. Ingressos: de R$ 70 
a R$ 120.

Tirullipa apresenta seu stand 

up inédito e comemora

20 anos de carreira.

v

“Palpitação”, do 
Pequeno Teatro de 
Torneado, volta aos 
palcos para mais 
uma temporada com 
reestreia dia 3 de abril

Com Pitty Santana e 
William Costa Lima, 
que também assina 

a direção e a dramaturgia, 
montagem busca referências 
no livro As Cidades Invisíveis, 
do escritor cubano Italo Calvi-
no (1923-1985), e o conceito 
de modernidade líquida, do 
filosofo polonês Zygmunt 
Bauman. Pitty Santana e o 
dramaturgo e diretor William 
Costa Lima estão em cena em 
um instigante jogo, amparados 
pelo olhar e pelo treinamento 
em Teatro-Dança. A ilumina-
ção propõe um sensível jogo de 
olhares para territórios como 
o centro, a periferia e a ideia 
contemporânea de margem. 
A peça conta a relação entre 

Cena da peça “Palpitação”.
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Transformações

uma prostituta e um marinheiro 
e a transformação de um vila-
rejo em uma cidade ao longo 
de vários anos. O abandono 
da pesca pela industrialização 
do vilarejo em uma cidade de 

processamento de arroz traz 
um questionamento sobre a 
expansão dos territórios e a 
infl uência dos processos de mo-
dernização diante da natureza 
e suas infl uências nos lugares 

intuitivos e afetivos do homem 
contemporâneo.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça 
Franklin Roosevelt, 158,  Consolação, tel. 
3258-4449. Terças e quartas às 21h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 25/04.

Homenagem de Fabiana Cozza interpretando clássicos 
de Dona Ivone Lara. A cantora é acompanhada pelo vio-
lonista Alessandro Penezzi. O show inaugura o projeto 
“Samba Imenso”, que apresentar, mensalmente, a dis-
cografi a de nomes consagrados do samba brasileiro por 
meio da voz de um intérprete da nossa música, sempre 
em uma formação intimista. Idealizada por Fabiana e 
Penezzi, esta apresentação celebra parte do cancioneiro 
de Dona Ivone e seus parceiros, com destaque para o 
mais “reluzente” na opinião de Fabiana: o poeta Délcio 
Carvalho, entre as canções que serão apresentadas desta 
parceria, destaque para “Nasci para Sonhar e Cantar”, 
“Sonho Meu” e “Liberdade”.

Serviço:  Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sábado (31) às 21h e domingo (01/04) 
às 18h. Ingresso: R$ 30.

Fabiana Cozza

Fabiana Cozza canta 
Dona Ivone Lara

D
iv

ul
ga

çã
o

À beira de uma estrada, em plena 
Inglaterra medieval, uma mulher 
de vasta experiência e de ardorosa 
oratória conta a história de sua vida 
exemplar, universal e única: seus amo-
res incansáveis, seus rancores, suas 
paixões e vinganças, suas traições e sua 
grandeza, seu conhecimento profundo 
do pecado, da salvação e do espírito 
humano. E ela o faz sem poupar nin-

guém, nem a si própria. As coisas são 
ditas como são, sem enfeites, de forma 
clara, irreverente, e simples. A Mulher 
de Bath é uma mulher à frente de sua 
época, e deixará de queixo caído as 
feministas da atualidade. Com Maitê 
Proença e Alessandro Persan.

Serviço: Teatro FAAP, R. Alagoas, 903, Higienópo-
lis, tel. 3662-7232. Sextas e sábados às 21h e domingos 
às 18h. Ingresso: R$ 70. Até 01/04.

Feminista medieval

Maitê Proença
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Decisão
Neste dia de sua vida querido(a) 

amigo(a), acredito que Deus quer que 
você saiba ... Que chegou a hora de ter 
clareza sobre quem você é e o que você 
escolhe. Na vida de todas as pessoas 
existem momentos que uma decisão é 

necessária. Uma grande decisão. Uma 
escolha importante. Este momento é 
agora. O que você tem que escolher, hoje, 
é quem você é e quem você escolhe ser, 
e o que você deseja experienciar em sua 
vida. Lembre-se, não decidir é decidir. 
Amor, Seu Amigo. Neale Donald Walsch.

Comédia 
Ary Toledo é um artista Brasileiro internacionalmente 

conhecido, lotando teatros por onde se apresenta, seja no 
Brasil ou exterior como Portugal, Japão e Estados Unidos. 
É sem dúvida, o maior humorista brasileiro de todos! No 
seu novo show, comemorando 54 anos de carreira, Ary 
Toledo irreverente fala do cenário político do Brasil e 
do mundo, brinca com bom humor falando de sogras, 
parentes e crianças.

Serviço: Teatro BTC, R. Santa Cruz, 2105, Saúde, tel. 2935-4120. Sextas 
às 21h30 e sábados às 21h. Ingresso: R$ 80. Até 28/04.

Stand-Up



Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

O ano de 2018 está 

encerrando seu 

primeiro trimestre e o 

clima otimista, vivido 

nos últimos meses, já 

começa a dar sinal de 

resultados em vários 

mercados

O varejo anunciou a pro-
jeção de abrir mais de 
20 mil novas lojas em 

2018. Segundo a Confedera-
ção Nacional do Comercio 
de Bens, Serviço e Turismo 
(CNC) esse é o melhor resul-
tado em cinco anos. 

Alguns indicadores po-
sitivos já mostram que as 
contratações voltaram a 
acontecer, os empresários 
(no singular parece que você 
falará de alguém específi co), 
que representaram demanda 
nos últimos anos de crise, 
fi nalmente se sentem mais 
confortáveis para tirar os pés 
do freio. 

Nesse cenário, os pro-
fissionais que estiverem 
preparados têm muito mais 
chances de alavancar a car-
reira nos próximos meses. 
Historicamente o segundo 
e terceiro trimestre do ano 
costumam ser os melhores 
para contratação para média 
e alta gerência no mercado de 
marketing e vendas.

Uma coisa eu posso garan-
tir, por mais que a economia 
continue melhorando as 
vagas não surgem do nada, é 
preciso fazer um movimento 
em prol dessas novas oportu-
nidades. Manter o networking 
aquecido, sem dúvida, é a 
melhor maneira de fi car pron-
to para ser encontrado nos 
próximos meses.

Esquentar os contatos, que 
estão sendo negligenciados 
há muito tempo, não é tarefa 
impossível. Acredite, o mais 
importante é começar de 
dentro para fora. Ou seja, 
comece contatando as pes-
soas mais próximas, amigos 
e colegas, pessoas com quem 
trabalhou no passado. A pri-
meira camada da sua rede 
precisa saber quais são suas 
movimentações, são essas 
pessoas que irão pulverizar 
seu nome pelos quatro can-
tos. Sem falar que as pessoas 
mais próximas serão as mais 
dispostas a te ajudar.

Intensificar atividades 
nas redes sociais, é o se-
gundo passo para começar 
a esquentar esses contatos. 
É indispensável ativar sua 
participação nas redes de 
negócios, como por exemplo 
o LinkedIn. A plataforma irá 
te manter atualizado sobre 
as movimentações feitas por 
outros profi ssionais, além de 
espalhar mais rapidamente 
suas próprias mudanças. A 
internet tem o poder de nos 
fazer presentes em qualquer 
lugar do mundo, ela é uma 
ferramenta poderosa para 
conectar pessoas difíceis 
de encontrar pessoalmente. 

Outra maneira muito natu-
ral de aumentar o networking 
é participando de eventos 
e fazendo cursos. Ninguém 
acha estranho quando você 
se aproxima, e quer saber 
mais sobre a atuação de uma 

pessoa, quando ambas estão 
partilhando a mesma sala de 
aula. A mesma naturalidade é 
percebida em eventos, quan-
do abordamos outro partici-
pante para conversar, trocar 
experiências e até cartões de 
visitas. A conexão é natural e 
orgânica.

Participar de eventos e 
iniciar um curso de exten-
são são formas de manter-
-se atualizado e investir em 
suas capacidades técnicas. 
Informação e conteúdo são 
indispensáveis para estrei-
tar relacionamentos. Afi nal 
networking é mais do que 
trocar cartões de visitas, você 
precisa aprofundar o assunto, 
suas ideias devem ganhar 
destaque, e é nessa hora que 
o marketing pessoal tem a 
chance de brilhar. 

A conexão com pessoas im-
portantes do seu mercado de 
atuação estará toda baseada 
em conteúdo e no que você 
tem para oferecer. Esteja 
atento ao mercado, de modo 
geral você precisa ser capaz 
de conversar sobre o que 
as empresas estão fazendo, 
quais são as maiores novida-
des, quais fusões e aquisições 
estão sendo negociadas. Es-
ses assuntos serão gatilhos 
para iniciar uma conversa e se 
manter interessante durante 
um bate papo de carreira.

Ao invés de esperar que 
uma vaga perfeita surja para 
você, descubra esses pontos 
de contato entre você e o 
restante do mercado. Essa é 
uma das melhores formas de 
criar oportunidades. Saber 
sobre as movimentações 
gerais também te ajudam a 
mirar mercados que estejam 
crescendo e contratando. O 
que me leva para a próxima 
dica.

Tão importante quanto 
abrir seu leque de opções 
é ter foco para o que você 
deseja conseguir. Sem dúvida 
quanto mais pessoas você 
conhecer, maior será sua rede 
e mais chances você poderá 
criar. Mas, em alguns casos, 
vale mais a pena descobrir 
o que você quer e ter foco 
para conquistar essa meta, 
do que atirar para todos os 
lados. Nesse caso você pode 
começar fazendo uma lista 
das empresas onde gostaria 
de trabalhar e comparar, den-
tro da sua rede, quem pode 
te deixar mais perto desse 
objetivo. 

Apesar do otimismo apon-
tando para um horizonte 
menos nebuloso, sempre vale 
a ressalva de que o cenário 
político e econômico no Brasil 
é instável, e ao menor sinal 
de abalo sísmico tudo pode 
mudar. As empresas calculam 
movimentos cuidadosamente 
e ao menor sinal de ventania, 
tudo pode se abalar. 

Mas atuar no universo de 
carreiras, é isso, torcemos 
sempre pelo melhor, pois em 
toda crise é possível enxergar 
grandes oportunidades!

(*) - É bacharel em psicologia e 
possui MBA em Gestão Estratégica. 

Com experiência no recrutamento 
especializado nas áreas de 

marketing e vendas, é diretor da 
Trend Recruitment (https://www.

trendrecruitment.com/pt).

Como ativar o networking 
para aproveitar

as oportunidades do 
segundo trimestre

Marcelo Olivieri (*)
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Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 12.954.711/0001-84

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais Demonstrações do Resultado

Ativo Nota 2017 2016
(reapresentado)

Circulante 95.988 87.108
Caixa e equivalentes de caixa 4 69 28
Aplicações financeiras 5 3.235 1.509
Estoque de imóveis 6 92.305 85.205
Outros créditos 379 366
Não circulante 55 53
Depósitos judiciais 53 53
Imobilizado líquido 2 –
Total do ativo 96.043 87.161
Passivo Nota 2017 2016

(reapresentado)
Circulante 257 1.127
Fornecedores 7 196 1.038
Obrigações sociais e fiscais 3 81
Contas a pagar 58 8
Não circulante 411 692
Adiantamento para futuro aumento de capital 8 411 692
Patrimônio líquido 95.375 85.342
Capital social 9 96.500 86.000
Prejuízos acumulados (1.125) (658)
Total do passivo e patrimônio líquido 96.043 87.161

1. Contexto operacional – Constituída em 22/11/2010, atualmente sob a 
forma de sociedade anônima, a Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários 
S.A. tem como atividade principal o planejamento, a promoção, desenvol-
vimento, incorporação, construção, locação e especialmente a venda do 
empreendimento imobiliário que será desenvolvido no imóvel situado como 
Gleba de Terras nº 68 (antiga gleba 5) estrada municipal do Lot. Chacará 
São Martinho da cidade de Campinas/SP, compreendendo o Sítio Cabreu-
vinha, A administração da Companhia tem sede na Rua Hungria, nº 514 
– 10º andar, conjunto 102, sala 12, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, São 
Paulo-SP. Em janeiro de 2013, o Grupo Tellus III adquiriu ações represen-
tativas de 99,9% do capital social da Gilbeá SPE Empreendimentos Imo-
biliários S.A. As demonstrações financeiras são emitidas individualmente. 
O empreendimento contempla um condomínio industrial compacto de dois 
edifícios, com 13 módulos, com cerca de 44 mil metros quadrados e cinco 
edifícios de apoio, com cerca de 2 mil metros quadrados. Em abril de 2015, 
as obras foram iniciadas com tempo de duração de cerca de 24 meses, o 
empreendimento foi concluído em 2017. 2. Principais práticas contábeis 
– 2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princí-
pios previstos na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade – CFC. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada 
pela Diretoria em 02/03/2018. As demonstrações financeiras foram elabo-
radas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas 
contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demons-
trações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado 
a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financei-
ros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como 
da análise de recuperabilidade do Imóvel a comercializar e dos demais ris-
cos para determinação de outras provisões. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tra-
tamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 2.2. Moeda 
funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares 
de Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não 
possui transações em moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: A 
Companhia encontra-se em fase de desenvolvimento do empreendimento 
imobiliário, portanto, não apresenta receitas da atividade fim, somente des-
pesas necessárias à sua constituição e manutenção, bem como receitas 
financeiras as quais foram reconhecidas seguindo o regime de competência. 
2.4. Caixa equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que 
uma aplicação financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente 
de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido 
de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Por-
tanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa 
somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses 
ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas 
na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.5. 
Instrumentos financeiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o 
reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instrumentos financei-
ros ativos e passivos da Companhia têm como base o custo amortizado. A 
Companhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo 
o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais pas-
sivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento ini-
cial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através 
do método de juros efetivos. 2.6. Estoques: Composto pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto 
pelo valor do terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido dos 
gastos com construção, impostos, taxas e encargos financeiros. O imóvel 
a comercializar está apresentado no ativo circulante pois a Administração 
envidando todos os esforços para realizar sua alienação. 2.7. Redução ao 
valor recuperável: Os valores contábeis dos estoques são revistos a cada 
data de apresentação das demonstrações financeiras para apurar se há 
indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o 
valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor 
recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperá-
vel estimado, sendo a valor são reconhecidas no resultado. 2.8. Passivo 
circulante e não circulante: Compostos pelas obrigações fiscais, comer-
ciais e societárias, registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis 
acrescidos dos encargos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor 
presente pela taxa efetiva de juros. 2.9. Imposto de renda e contribuição 
social: Conforme facultado pela legislação tributária, em 2017 a Companhia 
optou pelo regime de lucro presumido. A base de cálculo do imposto de 
renda é calculada à razão de 8% e a contribuição social sobre o lucro líquido 
à razão de 12% sobre as receitas brutas e 100% das receitas financeiras, 
sobre as quais se aplicam às alíquotas regulares do respectivo imposto e 
contribuição. 2.10. Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado 
de acordo com o Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige que seja 
apresentado nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro ou prejuízo 
líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social (Resultado 
do exercício dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base 
das demonstrações financeiras). 2.11. Reapresentações dos saldos cor-
respondentes: A Companhia reavaliou a natureza das aplicações financei-
ras e os conceitos de classificação destes títulos e decidiu por reclassificar 
para fins de melhor apresentação dos saldos de caixa e equivalentes de 
caixa apresentados nas demonstrações financeiras referente ao exercício 

Despesas operacionais Nota 2017 2016
Despesas administrativas 10 (533) (183)
Despesas com vendas (72) (15)
Despesas tributárias (4) (4)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 
e dos impostos (609) (202)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 203 383
Despesas financeiras (12) (48)
Lucro/(prejuízo) operacional antes do IRPF e CSLL (418) 133
Imposto de renda e contribuição social 11 (49) (108)
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (467) 25
Lucro/(prejuízo) líquido por ação  (0,005) 0,0003

2017 2016
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (467) 25
Resultado abrangente do exercício (467) 25

Demonstrações do Resultado Abrangente

Capital social

Nota
Integra-

lizado
a inte-

gralizar
Prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 1º/01/2016 70.000 (27.295) (683) 42.022
Aumento de capital social 9 16.000 (16.000) – –
Integralização de capital – 43.295 – 43.295
Lucro líquido do exercício – – 25 25
Saldos em 31/12/2016 86.000 – (658) 85.342
Aumento de capital social 9 10.500 – – 10.500
Prejuízo do exercício – – (467) (467)
Saldos em 31/12/2017 96.500 – (1.125) 95.375

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais (reapresentado)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (467) 25
Rendimentos das aplicações financeiras (197) (383)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Estoque de imóveis (7.100) (48.947)
Outros créditos (13) 248
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores (842) 775
Obrigações sociais e fiscais (11) (86)
Contas a pagar 50 8
Imposto de renda e contribuição social pagos (67)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais (8.647) (48.360)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado (2) –
Aquisição das aplicações financeiras (7.930) (34.430)
Resgate das aplicações financeiras 6.401 38.100
Caixa líquido aplicado atividades de investimento (1.531) 3.670
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 10.219 43.987
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de financiamento 10.219 43.987

Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa e 
equivalentes de caixa 41 (703)

Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 28 731
No fim do exercício 69 28

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

findo em 31/12/2016. As reclassificações foram efetuadas e seus reflexos
encontram-se demonstrados abaixo:
Balanço Patrimonial 2016

Reclas-
sificação 2016

(reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 1.537 (1.509) 28
Aplicações financeiras – 1.509 1.509
Total 1.537 – 1.537
Demonstração do fluxo de caixa
Lucro líquido do exercício 25 – 25
Rendimento das aplicações financeiras – (383) (383)
Caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais (47.977) (383) (48.360)

Aquisição de aplicações financeiras – (34.430) (34.430)
Resgate de aplicações financeiras – 38.100 38.100
Caixa líquido das operações investimento – 3.670 3.670
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (3.990) 3.287 (703)

3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei-
tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras 
empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de 
cada uma das novas normas e alterações:
Pronunciamento Descrição Vigência

CPC 48 – 
Instrumentos 
Financeiros

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 9 – Instrumen-
tos Financeiros: classificação, men-
suração, perda por redução ao valor 
recuperável e contabilização de hedge.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.

CPC 47 – Recei-
tas de contratos 
com clientes

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 15 – sobre o 
reconhecimento de receita em transa-
ções de contratos com clientes.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.
IFRS 16 – 
Arrendamento 
mercantil

Refere-se à definição e a orientação 
do contrato de arrendamento previsto 
na IAS17.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2019.
O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2018, a todas 
as empresas que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 
16 a Administração da Companhia aguarda a edição do correspondente nor-
mativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas 
demonstrações financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia 
está aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar 
os efeitos em suas demonstrações financeiras. 4. Caixa e equivalente de 
caixa – Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações 
financeiras de liquidez imediata, conforme composição abaixo:

2017 2016
(reapresentado)

Caixa e bancos 2 16
Aplicações financeiras 67 12
Total 69 28
As aplicações automáticas e compromissada DI são de curto prazo junto 
ao Itaú Unibanco S.A. de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. A remuneração média destes investimentos variou entre 
97% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
5. Aplicações financeiras 2017 2016

(reapresentado)
Itaú – Soberano DI LP (a) 3.235 1.509
Total 3.235 1.509
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). 6. Estoques de imóveis
Tipo de projeto Industrial
Localidade Campinas-SP
Data de início do projeto Outubro de 2013
Início das obras Abril de 2015
Percentual do projeto que já foi construído 99,99%
Data de conclusão do projeto Fevereiro de 2018

2017 2016
Custo de aquisição – Terreno 11.363 11.363
Custos com projetos 76.322 69.760
Custos com impostos e taxas 347 347
Taxa de administração SDI (a) 4.273 3.735
Total 92.305 85.205
O valor de R$4.273 em 2017 (R$3.735 em 2016) corresponde aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário, pagos à SDI Desenvolvimento 
Imobiliário (SDI). Os honorários pagos à SDI a título de taxa de administra-
ção são calculados com base na taxa de 5.5% durante as obras do empre-
endimento e um adicional de 0,5% na conclusão das obras aplicados sobre 
o custo total e efetivo da construção do Empreendimento, bem como sobre 
os gastos com incorporação, gastos sobre os custos com o projeto de arqui-
tetura e demais projetos envolvidos, gastos com promoção e marketing do 
Empreendimento, excluídas as despesas incorridas com a compra do imó-
vel onde se darão as obras do empreendimento, impostos (IPTU do terreno) 
e emolumentos. A intenção da administração é a de venda do imóvel, por 
essa razão o mantém contabilizado como estoque. O valor dos estoques 
é avaliado anualmente para fins de redução ao valor recuperável (“impair-
ment”). A avaliação é efetuada através de laudos específicos preparados 
por especialistas do setor imobiliário e que levam em conta a expectativa do 
valor de transação do imóvel quando completamente edificado descontado 
dos custos e despesas incorridas e a serem incorridas até a sua concretiza-
ção. Em 31/12/2017 e 2016 não havia expectativa de perda em relação ao 
valor recuperável dos estoques a ser registrado nas demonstrações finan-
ceiras. 7. Fornecedores – Os saldos de fornecedores, substancialmente, 
referem-se aos gastos com os serviços e materiais adquiridos e aplicados 
diretamente na obra. 8. Adiantamentos para futuro aumento de capital – 
O saldo de adiantamento para futuro aumento de capital está composto da
seguinte forma: 2017 2016
Tellus III Holding S.A. Company 411 692
Total 411 692
9. Patrimônio líquido – 9.1. Capital Social: Em 31/12/2017 o capital social 
é de R$96.500 (R$86.000 em 2016) representado por 96.500 (86.000 em 

2016) ações ordinárias sem valor nominal e estão assim distribuídas:

Acionistas
Quantidade de ações 
ordinárias (unidades) Participação

SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 97 0,10%
Tellus III Holding S.A. Company 96.403 99,90%
Total 96.500 100,00%
Em 16/11/2016, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia de 
R$70.000 para R$86.000, ocasionado por um aumento de R$16.000. Tellus 
III Holding S.A. Company (“Tellus III”) subscreve 15.984.000 ações, parcial-
mente integralizadas por meio de conversão de adiantamento para futuro 
aumento de capital (“AFAC”) realizado pela Tellus III e; SDI Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda. (“SDI”) subscreve 16.000 ações, parcialmente integraliza-
das por meio de conversão de adiantamento para futuro aumento de capi-
tal (“AFAC”), realizado pela SDI. Em 22/11/2017, foi aprovado o aumento 
do capital social da companhia de R$86.000 para R$96.500, resultado no 
aumento de R$10.500. 9.2. Reserva Legal: A reserva legal é constituída 
mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, que não excederá 
a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade 
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e 
aumentar o capital. 9.3. Constituição de dividendos: Os Acionistas con-
cordam que a Companhia deverá distribuir anualmente 100% do lucro apu-
rado no respectivo exercício, observadas as reservas e limitações legais, 
bem como recursos comprometidos com o cronograma de aportes da Com-
panhia, e pagamento de financiamentos contraídos pela Companhia, con-
forme previsto no plano de negócios aprovado. A Companhia poderá, por 
deliberação da Diretoria, levantar balanços e demonstrações financeiras em 
períodos menores, podendo declarar, por deliberação das Acionistas, divi-
dendos à conta de lucros apurados nesses balanços, observando o disposto 
no artigo 204 da Lei das S.A. 10. Despesas administrativas – A composi-
ção das despesas administrativas é conforme segue: 2017 2016
Condomínio (a) (339) –
Serviços de terceiros (84) (101)
Anúncios e publicações (68) (26)
Outras despesas (42) (56)
Total (533) (183)
(a) Com a conclusão do empreendimento, a partir de julho de 2017, as des-
pesas necessárias para administração do condomínio foram pagas pela 
companhia. 11. Imposto de renda e contribuição social – As despesas 
de imposto de renda e contribuição social estão conciliadas às alíquotas
nominais como segue: 2017 2016
Receitas financeiras e outras receitas 203 383
Total da base de cálculo dos tributos 203 383
IRPF e contribuição social debitados ao resultado:
Imposto de renda e contribuição social – 24% (49) (92)
Imposto de renda adicional – 10% – (16)
Total (49) (108)
IRPJ e CSLL correntes (49) (108)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido – –
Total (49) (108)
12. Partes relacionadas – O estatuto social da Companhia não prevê remu-
neração para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de admi-
nistração. As operações com partes relacionadas referem-se aos honorários 
relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para constru-
ção do empreendimento imobiliário com à SDI Desenvolvimento Imobiliário 
(SDI), conforme divulgado na nota explicativa nº 5. 13. Instrumentos finan-
ceiros – 13.1. Gestão de risco de capital: A Companhia administra seu 
capital para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, ao 
mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações por meio da otimização do patrimônio. 13.2. 
Gestão de risco de liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento 
do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropriado 
de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de 
captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia 
gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 
bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue ade-
quados, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos 
e reais e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos 
financeiros. Em 31/12/2017 e 2016 a Companhia não possui instrumentos 
financeiros derivativos. 14. Provisão para demandas judiciais: Atualmente 
a Companhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não 
registrando, portanto, provisão para demandas judiciais em 2017 e 2016.

Aos Acionistas e Administradores da
Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Gilbeá SPE 
Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), 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 exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. 
em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 
1000 (R1). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros 
assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016, apresenta-
dos para fins de comparação, foram auditados por outros auditores inde-
pendentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 10/03/2017. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demons-
trações financeiras: A administração da Companhia é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às peque-

nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções 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 de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para 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, con-
luio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações 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 Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos traba-
lhos. São Paulo, 02 de março de 2018.

Ernst & Young

Auditores Independentes S.S.  Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
CRC - 2SP 034.519/O-6  Contador CRC -1SP 209.240/O-7

Arthur José de Abreu Pereira – Diretor
José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061.813/O-2

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  39.191.847,54 33.784.583,42
Bancos com Movimento  245,15 691,51
Arrendamentos a Receber  29.227,00 16.000,00
Imóveis a Venda  38.121.229,49 32.726.746,01
Tributos a Recuperar  1.041.145,90 1.041.145,90
Não Circulante  555.297,76 547.578,20
Realizável a Longo Prazo
Creditos a Receber  251.975,38 231.406,93
Titulos a Receber  100.627,66 100.627,66
Depósitos e Cauções  22.229,38 33.474,38
Investimentos
Investimentos p/Iniciativa Própria  144.825,14 144.825,14
Investimentos de Incentivos Fiscais  35.195,03 36.798,92
Imobilizado
Moveis e Utensilios  54.233,24 54.233,24
(-) Depreciações Acumuladas  (54.233,24) (54.233,24)
Intangível
Marcas e Patentes  445,17 445,17
Total do Ativo  39.747.145,30 34.332.161,62

Passivo  2017/R$ 2016/R$

Circulante  863.877,53 855.606,52

Obrigações Tributarias  863.877,53 855.606,52

Não Circulante  70.636.579,59 62.548.407,49

Creditos de Pessoas Ligadas  64.367.829,71 54.700.614,71

Tributos Parcelados  6.268.749,88 7.847.792,78

Passivo a Descoberto  (31.753.311,82) (29.071.852,39)

Capital Social  7.214.664,00 7.214.664,00

(-)Prejuizos Acumulados  (38.967.975,82) (36.286.516,39)

Total do Passivo  39.747.145,30 34.332.161,62

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2017
  2017/R$ 2016/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  1.793.228,00 1.648.744,00
(-) Impostos Sobre Arrendamentos  65.471,15 60.178,97
Receita Operacional Liquida  1.727.756,85 1.588.565,03
Lucro Bruto  1.727.756,85 1.588.565,03
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  307.075,58 397.374,29
Impostos e Taxas  956.930,55 1.287.620,50
Despesas Financeiras  2.991.199,91 3.164.383,47
Outras Receitas/Despesas  25.947,30 9.838,19
Prejuizo Operacional  (2.501.501,89) (3.250.975,04)
Prejuizo Antes Dos Efeitos Fiscais  (2.501.501,89) (3.250.975,04)
Contribuição Social e 
 Imposto de Renda  179.957,54 158.716,38
Prejuizo Líquido do Exercício  (2.681.459,43) (3.409.691,42)

Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuizo Líquido do Exercício  (2.681.459,43) (3.409.691,42)
3- Prejuizos Acumulados  2.681.459,43 3.409.691,42
4- Saldo no Fim do Exercicio  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a 
Lei 11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são re-
conhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- As de-
preciações e amortizações foram calculadas pelo método linear 
as taxas permitidas pela legislação tributária . 4- O Capital Social 
é de R$ 7.214.664,00 totalmente integralizado e representado pôr 
5.194.518.554 ações ordinárias sem valor nominal. 5- O imposto de 
Renda e Contribuição Social  são apurados com base no lucro pre-
sumido.  6- A entidade suspendeu definitivamente suas atividades
industriais em Outubro de 1997.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2017.

COMPANHIA NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - C.N.P.J. 61.339.917/0001-00
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de
2017. Estamos à disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 23 de Fevereiro 2018

A Diretoria
Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Relatório da Administração

Demonstrações dos Resultados para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

As Demonstrações Financeiras completas
estão à disposição na sede da Companhia.

Ativo 2017 2016    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 749.719,05 766.302,14
Adiantamento a fornecedor 10.655,25 -
Partes relacionadas 220.980,42 220.980,42    
 981.354,72 987.282,56
Não Circulante
Imobilizado 10.293.059,70 10.293.059,70    
 10.293.059,70 10.293.059,70    

Total do Ativo 11.274.414,42 11.280.342,26    

Passivo 2017 2016    
Circulante
Fornecedores 1.874,00 1.760,00
Obrigações tributárias 201.436,90 200.932,79
Obrigações sociais 3.916,66 1.962,00    
 207.227,56 204.654,79
Patrimônio Líquido
Capital social 8.810.491,87 8.810.491,87
Reserva de lucros 2.256.694,99 2.265.195,60    
 11.067.186,86 11.075.687,47    
Total do Passivo 11.274.414,42 11.280.342,26    

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF 05.619.906/0001-02

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
   Reserva de Lucros      
 Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total          
Saldo em 1º de janeiro de 2016 8.810.491,87 1.762.098,37 458.339,62 - 11.030.929,86
Lucro líquido do exercício - - - 5.486.897,93 5.486.897,93
Distribuição de dividendos - - - (5.442.876,48) (5.442.876,48)
Constituição da reserva de lucros - - 44.757,61 (44.021,45) 736,16
Saldo em 31 de dezembro de 2016 8.810.491,87 1.762.098,37 503.097,23 - 11.075.687,47
Lucro líquido do exercício - - - 5.887.511,58 5.887.511,58
Distribuição de dividendos - - - (5.896.012,19) (5.896.012,19)
Absorção da reserva de lucros - - (8.500,61) 8.500,61 -
Saldo em 31 dezembro de 2017 8.810.491,87 1.762.098,37 494.596,62 - 11.067.186,86

 2017 2016    

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. São Paulo, 26 de março de 2018.  A Diretoria.

 2017 2016    
Receita operacional bruta 6.934.607,13 6.471.073,56
Impostos sobre as vendas (253.113,15) (236.194,25)
Receita operacional líquida 6.681.493,98 6.234.879,31
Lucro bruto 6.681.493,98 6.234.879,31
Administrativas e gerais (61.674,86) (65.939,43)
Tributárias (390,94) (1.175,07)
Resultado fi nanceiro (961,90) (152,53)

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 5.887.511,58 5.486.897,93
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores (10.655,25) -
 (10.655,25) -
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores 114,00 1.760,00
Obrigações tributárias 504,11 16.128,94
 2.572,77 17.888,94    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 5.879.429,10 5.504.786,87    
Atividades de fi nanciamentos
Distribuição de dividendos (5.896.012,19) (5.442.876,48)    
Caixa líquido (aplicado) proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (5.896.012,19) (5.442.876,48)    
Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade (16.583,09) 61.910,39
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 766.302,14 704.391,75
Saldo no fi nal do exercício 749.719,05 766.302,14
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades (16.583,09) 61.910,39

A Diretoria

Carlos Roberto Bertola
Contador - CRC 1SP085590/O-0

 2017 2016    
Lucro operacional 6.618.466,28 6.167.612,28
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 6.618.466,28 6.167.612,28
Imposto de renda e contribuição social (730.954,70) (680.714,35)
Lucro líquido do exercício 5.887.511,58 5.486.897,93
Quantidade de ações 881.049.187 881.049.187
Lucro por ação - R$ 0,01 0,01
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Página 12 São Paulo, quarta-feira, 28 de março de 2018

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELIESER SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR, profi ssão: motorista, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 08/05/1968, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elieser Santos 
de Almeida e de Marta Rodrigues de Almeida. A pretendente: ELISABETE SIMÃO 
DA SILVA, profi ssão: secretária executiva, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 03/10/1971, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sezerino Simão da Silva e de 
Vicentina de Jesus.

O pretendente: MARCELO VALVERDE VALEZI, profi ssão: empresário, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Brás- SP, data-nascimento: 17/07/1970, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norival Valezi e de Iolanda Valverde 
Valezi. A pretendente: JULIANA BERTARELLI CABRERA, profi ssão: analista adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 
14/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Braz 
Cabrera e de Iara Bertarelli Cabrera.

O pretendente: FELIPE DA SILVA PEREIRA RODRIGUES, profi ssão: médico veterinário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos- SP, data-nascimento: 12/05/1988, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Luiz Pereira Rodrigues 
e de Roseli da Silva Pereira Rodrigues. A pretendente: THAÍS VASCONCELLOS, profi s-
são: médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital,Consolação - SP 
data-nascimento: 11/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Carlos Vasconcellos e de Laura Villano Vasconcellos.

O pretendente: RAFAEL VENTURINI DE LIMA, profi ssão: assistente técnico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé- SP, data-nascimento: 16/03/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Osvaldo 
de Lima e de Sonia Regina de Carvalho Lima. A pretendente: SILVANA APARECIDA 
MURARI, profi ssão: técnica em edifi cações, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, data-nascimento: 13/07/1970, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Miguel Murari e de Marlene Monteiro Murari.

O pretendente: WELLINGTON GUIMARÃES DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, data-nas-
cimento: 15/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Nilton Francisco de Souza Nascimento e de Danizeti Aparecida Guimarães Nascimento. 
A pretendente: SARAH HELENA DA SILVA, profi ssão: auxiliar técnico em eletrônica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Pouso Alegre - MG, data-nascimento: 05/09/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Demétrio Elpidio da 
Silva e de Maria Jorgina Cirino da Silva.

O pretendente: CARLOS PEIXOTO DE LANA, profi ssão: bancário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 11/06/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Pinto de Lana e de Maria Dionizia Peixoto. A 
pretendente: SABRINA CUPERTINO ALVES, profi ssão: bancária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis- SP, data-nascimento: 05/08/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel de Lima Alves e de Marcia Cupertino Alves.

O pretendente: FELIPE GOMES DELICIO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 30/07/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Delicio 
e de Cremilda Gomes Morato Delicio. A pretendente: VANESSA PESSOA BEZERRA, 
profi ssão: secretaria, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital,Santo Amaro - SP, 
data-nascimento: 06/12/1989, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha 
de Jose Cleudo Peixoto Bezerra e de Maria Vanderleia Pessoa.

O pretendente: KAIQUE MESSIAS SANTOS, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 22/11/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cosme Messias Santos e de Maria Aparecida 
dos Santos. A pretendente: FERNANDA ANGELICA MANOEL DA SILVA, profi ssão: 
operadora de teleatendimento, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André (1º 
Subdistrito) - SP, data-nascimento: 07/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alberto da Silva e de Nair Manoel.

O pretendente: CASSY JONES CORREIA DA SILVA MACEDO, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Roque - SP, data-nascimento: 31/05/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Henrique Rodrigues Macedo 
e de Marinalva Correia da Silva. A pretendente: DEISIANE SALES LINHARES, profi ssão: 
auxliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em Jequié - BA, data-nascimento: 
16/09/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Silva 
Linhares e de Vera Lucia Santos Sales.
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: LUIZ PAULO MACHADO DE CARVALHO MAURO, profi ssão: 
gerente de loja, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-
nascimento: 01/12/1989, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Antonio de Carvalho Mauro e de Tatiana Araujo Machado Mauro. A pretendente: 
CIBELLY TORRES BATISTA SANTOS, profi ssão: auxiliar odontológica, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Belezinho, SP, data-nascimento: 18/03/1989, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Albenar Batista dos 
Santos e de Sandra Torres da Silva.

O pretendente: ANDERSON CONCON, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1978, residente 
e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, filho de Elizeu Concon e de Maria 
Aparecida de Melo Concon. A pretendente: ROMILDA MACHADO DE OLIVEIRA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Mantena, MG, data-nascimento: 07/04/1971, residente e domiciliada no Sítio 
Pinheirinho, São Paulo, SP, filha de Gerson Luiz Machado e de Ana de Oliveira 
Machado.

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:

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: DONIZETI DE ALMEIDA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em Suzano, SP, no dia (27/04/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Donizeti de Almeida e de Maria Madalena de Almeida. A pretendente: 
TÁBATA SALVIONI DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vanderlei de Souza e de Maria Aparecida Salvioni de Souza.

O pretendente: KEVEN WALLACE ARAUJO DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Alencar de Santana e de Ivonete Araujo Alves 
de Souza. A pretendente: CLAUDIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão , nascida em São Paulo, SP, no dia (05/03/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Oliveira de Jesus e de Katia Maria do Nascimento.

O pretendente: JOELSON GONÇALVES LEMES, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joel Monteiro Lemes e de Ivanete Gonçalves da Silva Lemes. 
A pretendente: ESTER CRISTINE COELHO HENRIQUE, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/06/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Bastos Henrique e de Maria de Fatima Ferreira 
Coelho Henrique.

O pretendente: ALECSANDRO SANTOS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/02/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Germano Rodrigues Moreira e de Maria Santos Rodrigues. 
A pretendente: MARIA DANIELA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
copeira, nascida em Araçuai, MG, no dia (01/06/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adalberto Francisco dos Santos e de Leoniza dos Santos Souza.

O pretendente: EDIEL AGUIAR DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
cabeleireiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (14/02/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Martins da Silva e de Geni Aguiar de Jesus Silva. A 
pretendente: SHIRLEY ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/02/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose da Silva e de Noeme Araujo da Silva.

O pretendente: VAGNER LOPES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão segurança 
de escolta, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdevino Lopes de Almeida e de Edis da Silva Almeida. 
A pretendente: MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco Cavalcanti e de Maria Anunciada 
Cavalcanti.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/09/1972), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Soares dos Santos e de Judite Francisco do Nascimento. A 
pretendente: GENILDA MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Patu, Patu, RN, no dia (18/03/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Martins e de Maria Ridete.

O pretendente: SEBASTIÃO INÁCIO FILHO, estado civil viúvo, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em Quatiguá, PR, no dia (05/02/1952), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Inácio e de Ana Maria de Jesus. A pretendente: 
RITA RAFAEL SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Porto 
de Pedras, AL, no dia (23/06/1953), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Rafael dos Santos Neto e de Benedita Maria dos Santos.

O pretendente: RUBENS SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/09/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz João do Nascimento e de Maria Helena Cabral da 
Silva Nascimento. A pretendente: SCARLET ALVES DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/01/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Gilson de Araujo e de Eliana Alves Pereira.

O pretendente: JANILTON RIBEIRO CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jordélio Neves Cardoso e de Aureni Ribeiro dos Santos Cardoso. A 
pretendente: JULIANA DOS SANTOS LIMA, estado civil divorciada, profi ssão arquivista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/06/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Rodrigues Lima e de Luciene Maria dos Santos.

O pretendente: SAMUEL BELOTTI SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Sizino Alves Santos e de Marlene Belotti Santos. A pretendente: 
CLÁUDIA FABIANE ARAÚJO DE VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Calheiros de Vasconcelos e de Shirley Xavier Araujo de 
Vasconcelos.

O pretendente: GILSON ROSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de esto-
que, nascido em Itiuba, BA, no dia (24/11/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Nascimento da Silva e de Sinesia Rosa da Silva. A pretendente: 
ISABEL DOS SANTOS VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em 
Januária, MG, no dia (01/02/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Pereira Vieira e de Rita Alves dos Santos Vieira.

O pretendente: GILVANEI ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (15/01/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves dos Santos e de Lindaura Maria Gertrudes. A 
pretendente: VERONICA CRAVEIRO BATISTA, estado civil divorciada, profi ssão cuida-
dora de idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/02/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Batista e de Maria Valquiria Craveiro Batista.

O pretendente: RICARDO DA COSTA RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de portaria, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abilio Antonio Rodrigues e de Maria Aparecida da 
Costa Rodrigues. A pretendente: SIMONE STRAMARO, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/03/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelo Stramaro e de Verica Stojanovic.

O pretendente: TIAGO VITAL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Bezerros, PE, no dia (08/11/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Vital da Silva e de Miriam Maria da Silva. A pretendente: 
FERNANDA DE JESUS MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (04/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Moreira Neto e de Rosalina Maria de Jesus Moreira.

O pretendente: JOÃO JOSÉ DE ASSIS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Pedro do Piaui, PI, no dia (25/02/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João José Ribeiro e de Maria de Lourdes de Assis Ribeiro. A 
pretendente: DARCY MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em Timbaúba, PE, no dia (01/05/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Severino Caetano da Silva e de Edite Maria de Lima.

O pretendente: FRANCISCO PINHEIRO DE AGUILAR, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermano Pinheiro de Aguilar e de Maria Jaiza Pinheiro 
de Aguilar. A pretendente: ALINE DA SILVA PROCOPIO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/03/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulino Quirino Procopio e de Zenilda Pinto da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Serra Talhada, PE, no dia (09/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alberto Jorge Gomes de Lima e de Maria da Saúde Conceição 
Lima. A pretendente: ISABELA LUANA MANGUEIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1997), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel José dos Santos e de Genedi Elisa 
Mangueira dos Santos.

O pretendente: PAULO ROBERTO SOUSA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José Pereira e de Tereza Sousa Santos. A 
pretendente: CYNTHIA CARVALHO MOTTA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/05/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Silva Motta e de Maria do Socorro Carvalho Motta.

O pretendente: JEFFERSON PINHEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de estamparia, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/04/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lourenço de Almeida e de 
Maria Pinheiro de Almeida. A pretendente: BEATRIZ GOMES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Caetano da Silva e de Raquel 
Cardoso Gomes.

O pretendente: MARCELO GOMES DE QUEIROZ, estado civil divorciado, profi ssão 
coordenador de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1973), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Gomes de Queiroz e de 
Severina Miguel Gomes. A pretendente: ARLETE RIBEIRO DO VALE, estado civil divor-
ciada, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1970), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ribeiro do Vale e de Marelede 
Mariano do Vale.

O pretendente: VANDILSON ALVES NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
confeiteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Andrade Nascimento e de Maria Alves Nasci-
mento. A pretendente: CELMA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Manga, MG, no dia (18/03/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Ferreira da Silva e de Eulina Pereira Tobias da Silva.

O pretendente: MAURO DE SOUSA GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em Itariri, SP, no dia (06/11/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Placides Gonçalves e de Eny 
de Sousa Gonçalves. A pretendente: MARCIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em João Pessoa, PB, no dia (23/09/1977), 
residente e domiciliada neste distrito, neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Izidro 
do Nascimento e de Mariana Oliveira do Nascimento.

O pretendente: GABRIEL QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor de 
sofware, nascido em Suzano, SP, no dia (24/08/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Queiroz e de Maria das Graças Silva Queiroz. A 
pretendente: ELISABETE CAROLINE RODRIGUES DA SILVA CERRUTI, estado civil 
solteira, profi ssão analista de controladoria, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/03/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Cerruti e de Maria 
Lucia Rodrigues da Silva.

O pretendente: ARTUR DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Sousa, PB, no dia (23/04/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Tavares Ribeiro e de Ana Rejane da Silva Ribeiro. A pretendente: 
CARINA ALVES BATISTA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista Sobrinho e de Maria Lucia Alves Batista.

O pretendente: JOSÉ LUIS ALVES COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1959), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anastacio Alves Coutinho e de Hilda Nunes da Con-
ceição. A pretendente: ROSENILDA NOVAES TRINDADE, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1962), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Durval Novaes Trindade e de Maria Novaes Trindade.

O pretendente: JOSÉ CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
funileiro, nascido em Pedra, PE, no dia (17/01/1990), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Cordeiro de Oliveira e de Josefa Gomes de Oliveira. A 
pretendente: PAULA EDUARDA CHENK, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Elida Chenk Silva.

O pretendente: FLAVIO TOMAZ ABRANTES, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em Bernardino Batista, PB, no dia (01/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Tomaz Abrantes e de Nilda Hortelina Abrantes. A 
pretendente: FABRICIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Juazeiro, BA, no dia (02/11/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Juvenal Lucas da Silva e de Valdete Maria da Silva.

O pretendente: ÉDER DE SOUSA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/01/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José de Arimatea Fiusa de Andrade e de Irani Silva de Souza 
Andrade. A pretendente: JULIANA CORREA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
analista fi scal, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Leopoldino da Silva e de Lenir Correa da Silva.

O pretendente: ALI RAZA BUTT, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascido em Gujrat - República Islâmica do Paquistão, no dia (15/04/1989), residente 
e domiciliado em Gujrat, República Islâmica do Paquistão, fi lho de Khaqan Babar e de 
Zaib Un Nisa. A pretendente: NIVIA REGINA GOMES CALDEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/1974), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avelino Dias Caldeira e de Neusa 
Gomes Caldeira.

O pretendente: ELI ANTONIO DE CAMARGO, estado civil divorciado, profi ssão ma-
nobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Antonio de Camargo e de Elizabete Maria da 
Silva Camargo. A pretendente: DANIELA DE JESUS SILVA COÊLHO, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (20/11/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Gonçalves Coêlho e 
de Ednalva de Jesus Silva.

O pretendente: JEAN ROQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido 
em Murici, AL, no dia (23/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Genival Roque e de Rosilene Maria da Silva. A pretendente: JÉSSICA PIMENTEL 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (26/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Henrique da Silva e de Katia de Andrade Pimentel.

O pretendente: SILAS SALDANHA FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão peixei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/07/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Claudio Farias e de Cleonice Saldanha Farias. 
A pretendente: DAIANE RODRIGUES CORREA, estado civil solteira, profi ssão ope-
radora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio dos Santos Correa e de 
Elisabeth Rodrigues Moreira.

O pretendente: LWAN KEYBISON LOPES DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de conservação, nascido em Santa Luzia, PB, no dia (29/01/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Lucena Martins de Medeiros e de 
Maria Gilvaneide Fernandes Lopes. A pretendente: ELISÂNGELA RODRIGUES, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/04/1985), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourivaldo Francisco Rodrigues e de 
Maria Teresa de Oliveira Preto Rodrigues.

O pretendente: ADELSON RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos dos Santos e de Edna Aparecida Ramos. A pretendente: 
CICERA APARECIDA MACENA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/07/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ramiro Macena e de Marcia Aparecida Macena.

O pretendente: GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/07/1995), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raildo Assis dos Santos e de Valdeci Francisca 
de Oliveira. A pretendente: CINTHIA APARECIDA SIMÕES DAMACENO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (05/08/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Soledade Damaceno e de 
Marina Simões.

O pretendente: FERNANDO GABRIEL DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ma-
nobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Gabriel de Sousa e de Maria Salete de Sousa. A 
pretendente: RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Silva e de Antonia Gonçalves da Silva.

O pretendente: JORGE RAIMUNDO OSVALDO, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Bernardino Batista, PB, no dia (02/05/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Osvaldo Pereira e de Luzia Maria de Lira. A 
pretendente: ELIZA MARIA DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/10/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mizael Alves dos Anjos e de Lucineide Maria Santos dos Anjos.

O pretendente: EDINALDO CAZEU DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são eletricista enrolador, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/09/1988), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Cazeu da Silva e de 
Eliane Guedes Cazeu da Silva. A pretendente: HEBE AUREA EVANGELISTA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão monitora escolar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (06/01/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria Cícera Evangelista da Silva.

O pretendente: JOSÉ RUBENS FILHO, estado civil solteiro, profi ssão gestor publico, 
nascido em Malhador, SE, no dia (02/07/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Rubens Alves Santos e de Maria Nivalda dos Santos. A 
pretendente: ADRIANA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão supervisora 
de cultura, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/07/1974), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elzo Avelino da Silva e de Maria de Fatima Silva.

O pretendente: LUCAS LOPES LUSTROSO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
loja, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (28/07/1995), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Lustroso e de Arlete Lopes Lustroso. 
A pretendente: MAYTHÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/02/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro José dos Santos e de Esmaelena 
Candido de Oliveira.

O pretendente: LUIZ FERNANDO SOUZA FLOR, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente de horti fruti, nascido em Santo André, SP, no dia (29/03/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleber Luiz Flor e de Cleonice 
Souza Santos. A pretendente: DAIANE PRISCILA GUIMARÃES COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/04/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliezer Francisco da Costa e de 
Sueli Guimarães da Silva Costa.

O pretendente: EDUARDO BARBOSA FEITOSA, estado civil solteiro, profissão 
empreiteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1969), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Barbosa Feitosa e de Maria 
de Lourdes Barbosa. A pretendente: JULIANA DE JESUS CHAVES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1985), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Enedino Ferreira Chaves e de 
Maria de Lourdes de Jesus.

O pretendente: OSMAR HENRIQUE DE FREITAS NEVES, estado civil solteiro, profi s-
são pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alan Gama Cardoso Neves e de Edna Alves 
de Freitas. A pretendente: ALICIA ALEXANDRE DE SOUSA GALVAO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia (22/07/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Romero de Sousa Galvao e 
de Divanilsa Alexandre Santos.

O pretendente: MÁRCIO FABIANO SALLES, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de pintura, nascido em Guarulhos, SP, no dia (31/08/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Salles Filho e de Aparecida da Silva 
Salles. A pretendente: MARIA MILENA BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Glória do Goitá, PE, no dia (20/12/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria da Silva e 
de Roseana Barbosa de Souza.

O pretendente: RAFAEL BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico de seguran-
ça do trabalho, nascido em São José dos Campos, SP, no dia (18/03/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Barbosa e de Maria Eunice 
dos Santos Barbosa. A pretendente: JOSIENY CERQUEIRA DE MORAES, estado civil 
divorciada, profi ssão consultora de ótica, nascida em Carmo, RJ, no dia (25/08/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivonio Dutra de Moraes e 
de Clara das Graças Cerqueira de Moraes.

O pretendente: NAEL MANOEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Quipapá, PE, no dia (05/01/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Belarmino da Silva e de Maria Josilda da Silva. A pretendente: 
MICHELLE SILVA BARROS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (10/05/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Fabio Batista Barros e de Crisleide Silva Barros.

O pretendente: ANDRÉ LORENO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1992), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Loreno do Nascimento 
e de Gildete Alves da Silva Nascimento. A pretendente: LARISSA MAYUMI MASUDA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Masuda e de Silvana 
Priscila Calixto Masuda.

O pretendente: JONATHAN GLEDSON DE ARAUJO CANANEA, estado civil sol-
teiro, profissão pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/12/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cleuzimara de Araujo Cananea. 
A pretendente: LÍLIAN HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/04/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Gomes dos Santos e de Elci Henrique 
dos Santos.

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 
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Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
CNPJ/MF nº 22.348.203/0001-06

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Balanços Patrimoniais Demonstrações do Resultado

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

Ativo Nota 2017 2016
(reapresentado)

Circulante 56.819 861
Caixa e equivalentes de caixa 4 33 16
Aplicações financeiras 5 1.202 834
Adiantamento a fornecedores – 11
Estoque de imóveis 6 55.579 –
Impostos a recuperar 5 –
Não circulante – 45.774
Estoque de imóveis 6 – 45.774
Total do ativo 56.819 46.635

Passivo Nota 2017 2016
(reapresentado)

Circulante 39 3
Fornecedores 14 –
Obrigações sociais e fiscais 22 1
Contas a pagar 3 2
Patrimônio líquido 56.780 46.632
Capital social 7.1 60.000 60.000
(-) Capital social a integralizar 7.1 (3.122) (13.256)
Prejuízos acumulados (98) (112)
Total do passivo e patrimônio líquido 56.819 46.635

Nota 2017 2016
Receitas (despesas) operacionais (reapresentado)
Despesas administrativas 8 (377) (113)
Despesas tributárias (18) (3)
Outras receitas 9 552 –
Lucro/(prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro e dos impostos 157 (116)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 57 5
Despesas financeiras (2) (1)
Lucro/(prejuízo) operacional antes do 
IRPJ e da contribuição social 212 (112)

Imposto de renda e contribuição social 10 (198) –
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 14 (112)
Lucro/(prejuízo) líquido por ação 0,0002 (0,0019)

2017 2016
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 14 (112)
Resultado abrangente do exercício 14 (112)

2017 2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(reapre-

sentado)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 14 (112)
Rendimentos das aplicações financeiras (57) (5)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Adiantamento para aquisição de terreno – 5.019
Adiantamento a fornecedores 11 (11)
Estoque de imóveis (9.805) (45.774)
Despesas antecipadas – 78
Impostos a recuperar (5) –
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores 14 –
Obrigações sociais e fiscais 21 (3)
Contas a pagar 1 2
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (9.806) (40.806)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição das aplicações financeiras (4.700) (1.020)
Resgate das aplicações financeiras 4.389 191
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (311) (829)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 10.134 41.624
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
de financiamento 10.134 41.624

Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa e 
equivalentes de caixa 17 (11)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 16 27
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 33 16

Capital social Prejuízos

Nota
Integra-

lizado
a inte-

gralizar
acumu-

lados Total
Saldos em 01/01/2016 6.000 (879) – 5.121
Aumento de capital social 7.1 54.000 (54.000) – –
Integralização de capital 41.623 – 41.623
Prejuízo do exercício – (112) (112)
Saldos em 31/12/2016 60.000 (13.256) (112) 46.632
Lucro líquido do exercício – – 14 14
Integralização de Capital – 10.134 – 10.134
Saldos em 31/12/2017 60.000 (3.122) (98) 56.780

1. Contexto operacional – A Meribaspe Empreendimentos Imobiliários 
SPE S/A foi constituída em 29/04/2015, e tem como objeto específico o 
planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, 
locação e especialmente a venda do empreendimento imobiliário que será 
desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 1.835, 31.536, 10.247, 
23.833, 21.389, 2.502, , e 112.456 todas registradas perante o 18º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo, e ainda o imóvel situado nesta Capital 
à Pirajussara nº79, Butantã. O endereço da sede da Companhia é na Rua 
Hungria, nº 514 – 10º andar, conjunto 102, sala 25, Jardim Europa, CEP 
01455-000, São Paulo-SP. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. Base de 
apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e 
médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios previstos 
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e 
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas 
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e 
pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise de recu-
perabilidade do Imóvel a comercializar e dos demais riscos para determi-
nação de outras provisões. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos 
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabi-
lístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas esti-
mativas e premissas pelo menos anualmente. A emissão das demonstra-
ções financeiras foi autorizada pela Diretoria em 02/03/2018. 2.2. Moeda 
funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares 
de Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não 
possui transações em moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: A 
Companhia encontra-se em fase de desenvolvimento do empreendimento 
imobiliário, portanto, não apresenta receitas da atividade fim, somente des-
pesas necessárias à sua constituição e manutenção, bem como receitas 
financeiras as quais foram reconhecidas seguindo o regime de competência. 
2.3. Caixa equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que 
uma aplicação financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente 
de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido 
de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Por-
tanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa 
somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses 
ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas 
na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.4. 
Instrumentos financeiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o 
reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instrumentos financei-
ros ativos e passivos da Companhia têm como base o custo amortizado. A 
Companhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo 
o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais pas-
sivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento ini-
cial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através 
do método de juros efetivos. 2.5. Estoques: Composto pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto 
pelo valor do terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido dos 
gastos com construção, impostos, taxas e encargos financeiros. O imóvel a 
comercializar está apresentado no ativo circulante pois a Administração pre-
tende iniciar a venda das unidades dentro do próximo exercício. 2.6. Redu-
ção ao valor recuperável: Os valores contábeis dos estoques são revistos 
a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para apurar se 
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então 
o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor 
recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperá-
vel estimado, sendo a valor são reconhecidas no resultado. 2.7. Passivo 
circulante: Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, 
registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encar-
gos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa 
efetiva de juros. 2.8. Tributos – Imposto de renda, contribuição social, 
PIS e COFINS: Conforme facultado pela legislação tributária, a Companhia 
optou pelo regime de tributação com base no lucro presumido, cuja base de 
apuração do imposto de renda e da contribuição social é calculada à razão 
de 32% sobre as receitas brutas provenientes da prestação de serviços e 
100% das receitas financeiras e outras receitas, sobre as quais se aplica a 
alíquota regular de 15%, acrescida do adicional de 10%, para o imposto de 
renda e de 9% para a contribuição social; por esse motivo, a Companhia 
contabiliza apenas o imposto de renda e a contribuição social correntes com 
recolhimento diferido sobre as diferenças temporárias provenientes das 
receitas, incluindo a respectiva parcela de PIS (“Programa de Integração 
Social”) e Cofins (“Contribuição para Financiamento da Seguridade Social”). 
Quanto ao PIS e Cofins, a base de cálculo é o total das receitas da pessoa 
jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse 
regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS e da Cofins são, respectiva-
mente, de 0,65% e de 3%. 2.9. Resultado por ação: O resultado por ação 
foi calculado de acordo com o Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual 
exige que seja apresentado nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro 
ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social 
(Resultado do exercício dividido pela quantidade de ações em circulação 
na data-base das demonstrações financeiras). 2.10. Reapresentações das 
demonstrações financeiras: A Companhia reavaliou a natureza das apli-
cações financeiras e os conceitos de classificação destes títulos e decidiu 
por reclassificar para fins de melhor apresentação dos saldos de caixa e 
equivalentes de caixa apresentados nas demonstrações financeiras refe-
rente ao exercício findo em 31/12/2016. As reclassificações foram efetuadas 
e seus reflexos encontram-se demonstrados abaixo:
Balanço Patrimonial 2016 Reclassificação 2016

(reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 850 (834) 16
Aplicações financeiras – 834 834
Total 850 – 850

Demonstração dos fluxos de caixa 2016
Reclassi-

ficação 2016
(reapre-

sentado)
Prejuízo líquido do exercício (112) – (112)
Rendimento das aplicações financeiras – (5) (5)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
operacionais (40.801) (5) (40.806)

Aquisição de aplicações financeiras – (1.020) (1.020)
Resgate de aplicações financeiras – 191 191
Caixa líquido das operações de investimento – (829) (829)
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa 823 (834) (11)

3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas: As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei-
tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras 
empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de 
cada uma das novas normas e alterações:
Pronunciamento Descrição Vigência
CPC 48 – Instru-
mentos Finan-
ceiros

Correlação as normas interna-
cionais de contabilidade – IFRS 
9 – Instrumentos Financeiros: 
classificação, mensuração, perda 
por redução ao valor recuperável e 
contabilização de hedge.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 01/01/2018.

CPC 47 – Receitas 
de contratos com 
clientes

Correlação as normas interna-
cionais de contabilidade – IFRS 
15 – sobre o reconhecimento de 
receita em transações de contratos 
com clientes.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 01/01/2018.

A Diretoria
José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061813/O-2

2017
Outras receitas 729
Receitas financeiras 57
Total da base de cálculo dos tributos 786
Imposto de renda e contribuição social debitados ao resultado:
Imposto de renda e contribuição social – 24% (189)
Imposto de renda adicional – 10% (9)
Total (198)
IRPJ e CSLL correntes (198)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido –
Total (198)
11. Partes relacionadas – São partes relacionadas os controladores da 
Companhia, informados na Nota Explicativa 7, bem como as empresas que 
fazem parte do grupo societário dos controladores. O estatuto social da 
Companhia não prevê remuneração para a sua diretoria. As operações com 
partes relacionadas referem-se aos honorários relacionados com os servi-
ços de gerenciamento e apoio técnico para construção do empreendimento 
imobiliário com a SDI no total de R$263 (zero no exercício de 2016). 12. Ins-
trumentos financeiros – 12.1. Gestão de risco de capital: A Companhia 
administra seu capital para assegurar que possa continuar com suas ativida-
des normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes 
interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da otimização do 
patrimônio. 12.2. Gestão de risco de liquidez: A responsabilidade final pelo 
gerenciamento do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um 
modelo apropriado de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento 
das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo 
prazos. A Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas 
reservas, linhas de crédito bancárias e linhas de crédito para captação de 
empréstimos que julgue adequados, por meio do monitoramento contínuo 
dos fluxos de caixa previstos e reais e pela combinação dos perfis de ven-
cimento dos ativos e passivos financeiros. Em 31/12/2017 e 2016 a Com-
panhia não possuía instrumentos financeiros derivativos. 13. Provisão para 
demandas judiciais – Atualmente a Companhia não é parte integrante em 
nenhum processo judicial, não registrando, portanto, provisão para deman-
das judiciais em 2017 e 2016.

Aos Acionistas e Administradores da 
Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Meribaspe Empre-
endimentos Imobiliários SPE S.A. (“Companhia”), 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 exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE 
S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC 
TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outros assuntos – Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016, 
apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros audi-
tores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 
10/03/2017. A administração da Companhia é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidade 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 a 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 decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 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 condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 2 de março de 2018.

 Ernst & Young Auditores Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
 Independentes S.S. Contador
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Pronunciamento Descrição Vigência
IFRS 16 – 
Arrendamento 
mercantil

Refere-se à definição e a orienta-
ção do contrato de arrendamento 
previsto na IAS17.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 01/01/2019.

O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 01/01/2018, a todas as empresas 
que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 16 a Admi-
nistração da Companhia aguarda a edição do correspondente normativo no 
Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas demonstra-
ções financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia está aguar-
dando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar os efeitos em 
suas demonstrações financeiras. 4. Caixa e equivalente de caixa – Con-
templam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras 
de liquidez imediata, conforme composição abaixo:

2017 2016
(reapresentado)

Caixa e bancos (i) 33 16
Total 33 16
5. Aplicações financeiras 2017 2016

(reapresentado)
Itaú – Soberano DI LP (i) 1.202 834
Total 1.202 834
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). 6. Estoque de imóveis:
Tipo de projeto Uso Misto
Localidade São Paulo-SP
Data de início do projeto Novembro de 2015
Início das obras Abril de 2018
Percentual do projeto que já foi construído 0%
Data de conclusão do projeto Março de 2020
Composição do custo do estoque 2017 2016
Custos de construção 5.120 1.098
Custo de aquisição – terreno 42.420 42.612
CEPAC – Potencial Construtivo (i) 5.357 –
Custos com impostos e taxas 2.682 2.064
Total 55.579 45.774
i) Em dezembro de 2017 a companhia adquiriu da Associação Educacional 
Irmãs Salesianas de São Paulo, o saldo de potencial construtivo correspon-
dente a uma área de 3.749,53 m2 pelo valor de R$5.344, acrescidos das 
despesas de registro em cartório no valor de R$13. O projeto prevê a cons-
trução de uma torre de uso misto composta de 40 pavimentos com 2 subso-
los, térreo, mezanino, teatro, 4 sobressolo. Serão 14 andares de escritórios 
que serão alugados e posteriormente vendidos e 15 andares unidades resi-
denciais com pavimento de lazer que serão vendidas. A intenção da admi-
nistração é a venda total do imóvel e por esta razão o mantem contabilizado 
em estoque. O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redu-
ção ao valor recuperável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de 
laudos específicos preparados por especialistas do setor imobiliário e que 
levam em conta a expectativa dos resultados futuros a serem obtidos com 
o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de avaliação, a Adminis-
tração analisou a recuperabilidade do ativo e não identificou indicadores de 
perda. 7. Patrimônio líquido – 7.1 Capital Social: Em 31/12/2017 e 2016, o 
capital social é de R$60.000 representado por 60.000.000 ações ordinárias 
sem valor nominal e estão assim distribuídas:

Acionistas
Quantidade de ações 
ordinárias (unidades)

Parti-
cipação

SDI Administração de Bens Ltda. 60.000 0,10%
Tellus IV Participações S.A. 59.940.000 99,90%
Total 60.000.000 100,00%
Em julho de 2016 os acionistas decidiram aumentar o capital da Compa-
nhia de R$6.000 para R$60.000, mediante a emissão de 54.000.000 novas 
ações ordinárias, totalmente subscritas a serem integralizadas em moeda 
corrente nacional. 7.2. Destinação do resultado: Não houve destinação no 
exercício devido a Companhia ter apresentado prejuízo. De acordo com o 
estatuto social da Companhia, o lucro líquido apurado em cada balanço terá 
a destinação que a Assembleia Geral estabelecer. 8. Despesas adminis-
trativas – A composição das despesas administrativas é conforme segue:

2017 2016
Serviços de terceiros (169) (37)
Propaganda e publicidade (i) (117) –
Anúncios e publicações (32) (57)
Fretes e carretos (16) (6)
Fotocópias (15) (3)
Despesas indedutíveis (15) –
Outras despesas (13) (10)
Total (377) (113)
ii) Em maio de 2017 a Companhia contratou a empresa Execution Comu-
nicação S/A para assessoria em campanha publicitaria do leilão de móveis 
e equipamentos, conforme mencionado na Nota Explicativa 9. 9. Outras 
receitas – Nos imóveis adquiridos pela Companhia em 2015 haviam móveis 
e equipamentos, os quais foram avaliados e leiloados pela Sold Representa-
ção Comercial e Negócios Ltda., empresa especializada em leilões, contra-
tada pela Companhia. Os móveis e equipamentos foram arrematados pelo 
valor de R$729 e baixados pelo custo avaliado em R$ 177. 10. Imposto de 
renda e contribuição social – As despesas de imposto de renda e contri-
buição social estão conciliadas às alíquotas nominais como segue:

Entretanto, a realidade pode, sim, 
ser diferente. Puxada pelas gigan-
tes da Tecnologia, que nasceram 

como startups com propostas disrupti-
vas no Vale do Silício, as empresas têm 
investido cada vez mais em equipes de 
Recursos Humanos (RH) e campanhas 
de endomarketing para criar ambientes 
amigáveis e saudáveis, a fi m de incen-
tivar a criatividade e a competitividade 
saudável. 

Certifi cações como o Great Place to 
Work e rankings elaborados pelo Love 
Mondays têm atraído os olhares das 
organizações e, principalmente, dos 
profi ssionais, que têm almejado cada vez 
mais uma vaga em algum dos melhores 
lugares para se trabalhar.

Confi ra  uma lista preparada pela Mun-
diPagg – empresa responsável por meta-
de das transações do comércio eletrônico 
brasileiro, que fi gura entre as “30 PMEs 
mais amadas pelos seus colaboradores em 
2017” segundo a Love Mondays – com os 
itens que não podem faltar em um bom 
ambiente organizacional:
 1. Compartilhamento da cultura - 

Uma cultura que promove valo-
res como a união, a liberdade, a 
autonomia, a responsabilidade e 
o espírito de dono é fundamental 
para o sucesso, e deve ser criada 
e transmitida desde o início, 
não só na teoria, mas, sobretu-
do, na prática. Não existe uma 
riqueza maior para a empresa 

Cinco itens que fazem uma empresa ser amada 
pelos seus colaboradores

A atual situação econômica do país obriga a maior parte da população a batalhar para um emprego que permita ao cidadão simplesmente pagar as suas 
contas no fi nal do mês. Este cenário faz com que muitos trabalhadores se sujeitem a situações desagradáveis, ou até desumanas, apenas pela necessidade, 
e acabam resignados a uma imagem que associa automaticamente trabalho a sofrimento

do que contar com uma equipe 
que realmente abraça a cultura, 
absorvendo-a naturalmente. Para 
isso, não é necessário pregar os 
valores na parede, mas eles devem 
ser vividos no dia-a-dia, em todas 
as tarefas. 

Os colaboradores que vivenciam essa 
realidade fazem o dia render e traba-
lham focados em entregar o melhor 
aos clientes. A cultura deve propiciar o 
desenvolvimento da responsabilidade 
desde cedo, com o apoio dos líderes, 
para que o indivíduo se sinta preparado 
sufi cientemente para sugerir e tomar 
decisões. No fi nal, os resultados são 
visíveis: quando a instituição cresce, as 
pessoas crescem junto.
 2. Qualidade de vida - Em um país 

em que o emprego tradicional 
tem diminuído a cada ano, be-
nefícios como vale-transporte, 
vale-refeição ou alimentação, 
auxílio combustível e plano de 
saúde ainda fazem os olhos dos 
trabalhadores brilharem. Entre-
tanto, essa é uma visão limitada 
do que uma empresa pode de fato 
oferecer ao colaborador. 

Um dos fatores essenciais para a qua-
lidade de vida de um funcionário hoje é 
ter liberdade para exercer suas tarefas da 
forma que desejar, no momento em que 
se sentir mais confortável, sem uma rotina 
fi xa, com voz dentro de seu time e auto-
nomia para escolher o melhor caminho. 

Além disso, a infraestrutura também 
pode ser mais confortável, com áreas de 
descanso e de lazer, além da disponibili-
zação de serviços de empresas parceiras, 
como academias, clubes, restaurantes, 
cinemas, entre outros.
 3. Hierarquia horizontal e reconheci-

mento - Grande parte do sucesso 
de uma empresa moderna é o 
tratamento horizontal, que per-
mite à equipe ter liberdade para 
discutir e dialogar sobre as tarefas 
e projetos, tendo a liderança como 
um apoio para guiar as decisões 
ao invés de apenas cobrar. Para 
isso, o feedback constante é uma 
ferramenta básica que funciona 

como uma bússola, com o objetivo 
de identifi car o que está evoluindo 
e o que não está, e corrigir a rota. 

Esse tipo de ambiente promove uma 
competitividade do colaborador com 
ele próprio e faz com que os destaques 
tenham oportunidade de crescer, com 
base na meritocracia. Uma consequência 
desse sucesso é a criação de lideranças 
jovens, abertas a críticas e sugestões.
 4. Processo seletivo desafi ador - 

Quem almeja uma vaga deve estar 
preparado para o que lhe espera. 
Independentemente da forma 
de captação de candidatos, seja 
por indicação, hunting, atração 
e campanhas de comunicação, o 

recrutamento deve contar com 
etapas que ofereçam desafi os 
técnicos além das entrevistas. 
Quanto mais o processo for in-
clusivo, com a participação de 
diferentes líderes, melhor. 

A conversa deve ser franca e direta 
com diferentes áreas, como a de RH, ges-
tores dos times e, principalmente, pelo 
responsável técnico – quando se trata 
de Tecnologia – como o avaliador fi nal. 
Provas de lógica, teste de fi t, dinâmicas 
e entrevistas devem ser aplicadas com 
alto nível de exigência. Na área de Tec-
nologia, por mais que as etapas tornem 
o processo mais lento, são fundamentais 
para validar o escopo técnico e o nível 
de conhecimento.
 5. Confi ança - Pessoas precisam 

acreditar no que fazem, que estão 
no lugar certo, que recebem os 
desafi os sob medida. A confi ança 
é necessária para que possam 
aprender e correr atrás dos ob-
jetivos, para que saibam também 
cair e se reerguer e, sobretudo, 
para que possam ser reconheci-
dos diante de suas conquistas. 
Isso deve acontecer desde o 
estagiário, que pode ser muito 
mais do que um mero ajudante. 
Ele pode ter responsabilidades, 
decisões a tomar e liberdade para 
criar as coisas. A inteligência 
deve ser estimulada por todos e 
para todos.
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No mês de setembro, a 

versão 2008 da norma 

ISO 9001 (qualidade) e 

a versão 2004 da norma 

ISO 14001 (ambiental) 

simplesmente perderão 

a validade

Segundo dados da orga-
nização ISO, respon-
sável pela acreditação 

das normas, cerca de 95% 
das empresas brasileiras 
certificadas - mais de 20 
mil - ainda não efetuaram a 
migração para a nova versão 
da norma, que está em vigor 
desde 2015. As empresas que 
não fi zerem a atualização, 
perderão a certifi cação por 
completo. Entre os motivos 
para o atraso, estão os cortes 
advindos da crise, a falta de 
conhecimento dos empresá-
rios quanto à necessidade de 
atualização e o velho hábito 
do brasileiro de deixar tudo 
para a última hora.

De tempos em tempos as 
normas são revistas, a fi m 
de garantir que os requisitos 
avaliados estejam em confor-
midade com as transforma-
ções pelas quais o mercado 
atravessa. O objetivo é mantê-
-las atualizadas, garantindo 
sempre as melhores práticas. 
A grande novidade da versão 
2015 é a inclusão de metodo-
logias para a gestão de riscos, 
garantindo mais qualidade 
aos produtos, redução dos 
impactos ambientais e dos 
problemas fi nanceiros.

As normas dão garantias ao 
mercado de que suas organi-
zações possuem altos padrões 
de qualidade dos produtos e/
ou serviços prestados (ISO 
9001), além que cumprem 
rigorosamente as legislações 
ambientais do país (ISO 
14001). O Brasil já foi o 10° 
país do mundo em número de 
certifi cações, sendo o maior 
da América Latina. No total, 
20.232 empresas brasileiras 
conquistaram a ISO 9001 na 
versão 2018. 

No entanto, apenas 676 
possuem a 2015. No caso da 
ISO 14001, 2.978 possuem a 
versão 2018. Na 2015, ape-
nas 98. Caso as empresas 
realmente deixem de fazer a 
migração, passaremos então 
ao menor número de empre-
sas certifi cadas no continente 
latino-americano. Dessa for-
ma, o Brasil irá perder com-
petitividade com empresas 
estrangerias e uma parcela 
signifi cativa da sua partici-
pação no mercado exterior.

Além de melhoria nos pro-

cessos, empresas certifi cadas 
conquistam muitos outros 
benefícios. Há signifi cativa 
redução nos desperdícios, 
os chamados savings, e ain-
da uma grande melhoria na 
imagem perante o perante a 
sociedade, visto que várias 
ações de marketing valorizam 
esse tipo de reconhecimento. 
Cabe destacar ainda que boa 
parte das empresas de gran-
de porte e multinacionais só 
costumam aceitar fornece-
dores certifi cados, reduzindo 
drasticamente a participação 
de mercado das não certifi -
cadas. Isso reduz o market 
share e, consequentemente, 
as possibilidades de receita 
das empresas. 

O custo de fi car de fora das 
oportunidades certamente é 
muito mais alto do que os in-
vestimentos envolvidos para 
a conquista das certifi cações. 
As empresas cujo faturamen-
to não justifi ca a manutenção 
de um departamento interno 
de qualidade, devem recorrer 
às consultorias. Além de con-
tar com auditores especiali-
zados, que conhecem cada 
detalhe dos requisitos, essas 
empresas cuidam de todo o 
processo, desde a análise da 
organização, passando pela 
apresentação da solução até 
o acompanhamento junto 
às certifi cadoras, que farão 
apenas a avaliação dos itens 
da norma. 

Normalmente, essas con-
sultorias atrelam parte de 
sua remuneração ao sucesso 
da certifi cação. Sendo assim, 
a empresa tem garantia na 
qualidade do serviço presta-
do. A grande questão é que, 
apesar de simples, o processo 
é um pouco demorado. Em 
média, leva-se em torno de 6 
a 8 meses para concluir todas 
as etapas da certifi cação ou da 
recertifi cação. Sendo assim, 
a urgência das empresas que 
ainda não iniciaram a migração 
é muito grande. 

Caso as atualizações efe-
tivamente não sejam feitas, 
o Brasil certamente perderá 
muito em competitividade. 
Num mundo cada vez mais glo-
balizado, a contratação de for-
necedores nos países vizinhos 
da América Latina - ou mesmo 
de outros mais distantes - não 
é tão complicada. O fato pode 
agravar ainda mais a crise 
que assola o Brasil, inclusive 
infl uenciando negativamente 
o PIB. Não podemos deixar 
isso acontecer! 

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP

e fundador da PALAS, consultoria
em gestão da qualidade.

Maioria das empresas 
pode perder certifi cações 

ISO 9001 e 14001
Alexandre Pierro (*)
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

RAFAEL DE ANDRADE DIAS FONTES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/068.FLS.220-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio 
de mil novecentos e oitenta e três (15/05/1983), residente e domiciliado Estrada Dom João 
Nery, 3939, bloco 02, apartamento 32, Jardim Bartira, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Manoel Inácio Fontes e de Josefa de Andrade Dias Fontes. ELIANE DEODATO DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em Passira, Estado de Pernambuco, 
Passira, PE no dia sete de junho de mil novecentos e setenta e oito (07/06/1978), residente 
e domiciliada Rua Doutor Miguel Guimarães, 320, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Deodato da Silva e de Elizabete Josefa da Silva.

HELTON JOHN BARBOSA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Ipubi, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 015,FLS.261-1º OFÍCIO DE EXU/
PE), Ipubi, PE no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (01/08/1987), 
residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 1310, casa 02, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Jairo Rodrigues de Souza e de Edileuza Barbosa da Silva 
Rodrigues. LUCIANA AMORIM DAS VIRGENS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A 044,FLS.146-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e oitenta e oito (26/04/1988), 
residente e domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 1310, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Amorim das Virgens e de Maria de Aguiar das Virgens. 

JAILTON PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão músico, nascido em 
Lapão, Estado da Bahia, Lapão, BA no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e setenta 
(01/01/1970), residente e domiciliado Rua das Naiades, 182, casa A, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Durvalina Soares da Silva. NIRLE-
NE JUNQUEIRA BRAGA, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Abatiá, 
Estado do Paraná, Abatiá, PR no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e setenta e 
sete (22/08/1977), residente e domiciliada Rua das Naiades, 182, casa A, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcione Rodrigues Braga e de Maria Junqueira Braga. 

LEONARDO BERNARDO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/198.FLS.078V-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (17/10/1988), 
residente e domiciliado Rua Morubixaba, 198, A, bloco 13, apartamento 403, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Bernardo de Lima e de Eliane Segura de 
Lima. KELLY SATIE ONO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Sub-
distrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.060-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (23/01/1988), 
residente e domiciliada Rua Morubixaba, 198, A, bloco 13, apartamento 403, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Yassuo Ono e de Yara Kimiko Kurita Ono. 

JEFFERSON DE SOUSA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão atendente geral, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/329.FLS.113 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (12/12/1998), residente e domiciliado Rua 
Dario de Souza, 29, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Marlene de Sousa Mendes. EVELYN DE ARAUJO TEIXEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/498.FLS.118-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa 
e oito (24/06/1998), residente e domiciliada Rua Francisco Monteiro, 136, Vila Norma, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Teixeira e de Adma de Araujo Santos. 

JOSÉ ALMEIDA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido em Ubaíra, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-008,FLS.179-UBAÍRA/BA), Ubaíra, BA no dia dezoito de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e nove (18/03/1989), residente e domiciliado Rua Chubei 
Takagashi, 757, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Narcizo de Jesus Costa e de 
Matildes Souza Almeida. BEATRIZ DE JESUS PESSOA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia (CN:LV-A 006,FLS.284V-
-DOM BASÍLIO/BA), Livramento de Nossa Senhora, BA no dia dez de junho de dois mil 
(10/06/2000), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 757, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dilmo Aparecido Santos Pessoa e de Rita de Jesus Pessoa. 

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão caminhoneiro, nascido 
em Itajubá, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/096.FLS.115V-ITAJUBÁ/MG), Itajubá, MG 
no dia primeiro de setembro de mil novecentos e cinquenta e sete (01/09/1957), resi-
dente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1343, bloco B, apartamento 
42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando 
Sales de Oliveira e de Maria Aparecida de Oliveira. YEDA MARIA RODRIGUES, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Passa Quatro, Estado de Minas Gerais, 
Passa Quatro, MG no dia nove de julho de mil novecentos e cinquenta (09/07/1950), 
residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1343, bloco B, apartamento 
42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Rodrigues Cordeiro e de Helena Maria Cordeiro. 

FRANCISCO STANKUNAS FILHO, estado civil divorciado, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de maio de mil novecentos e sessenta e cinco (26/05/1965), residente e domiciliado Rua 
Morubixaba, 712, bloco D, apartamento 28, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Francisco Stankunas e de Irena Stankunas. RAQUEL DE PAULA FERNANDES, 
estado civil solteira, profi ssão técnica em gestão, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/070.
FLS.272-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos 
e setenta e quatro (01/08/1974), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 712, bloco D, 
apartamento 28, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldir Fernandes 
e de Maria Aparecida de Paula Fernandes. 

REGINALDO RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão técnico em eletrô-
nico, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro 
de mil novecentos e setenta e dois (29/12/1972), residente e domiciliado Rua Imbaçal, 
583, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Mendes da 
Silva e de Sidney Maria Ribeiro da Silva. ADRIANA CRISTINA BERMEJO, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia dezessete de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (17/08/1975), residente e 
domiciliada Rua Parati, 298, Vila Marilena, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Luiz Bermejo e de Maria de Lourdes Feitosa Bermejo. 

DANIEL ANDRADE DOS SANTOS MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/094.FLS.157-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (29/12/1986), residente e 
domiciliado Rua Agostinho da Faria, 448, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Carlos Marques e de Maria de Jesus Andrade dos Santos. ANA CRISTINA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão gerente adjunta, nascida em Subdistrito Vila 
Guilherme, nesta Capital (CN:LV.A/038.FLS.208V-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (18/09/1987), residente 
e domiciliada Rua Agostinho da Faria, 448, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Elias da Silva. 

PAULO CESAR DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/234.FLS.288-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(12/12/1987), residente e domiciliado Rua Marmorata, 11, Jardim Beatriz, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antônio Claudino de Oliveira e de Rosilene Leite da Silva Oliveira. 
SUELLEN LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de logística, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/097.FLS.107V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (02/12/1994), residente 
e domiciliada Rua Marmorata, 11, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Lopes da Silva e de Divanice Agostinho da Silva. 

UALAS COSTA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Ilhéus, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.226V-ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia vinte e um de 
outubro de mil novecentos e oitenta e nove (21/10/1989), residente e domiciliado Rua Frei 
Antônio Faggiano, 720, bloco 05, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Alves de Souza e de Marina de Souza Costa 
Alves. ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/104.FLS.273V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de 
maio de mil novecentos e oitenta e oito (03/05/1988), residente e domiciliada Rua Frei 
Antônio Faggiano, 720, bloco 05, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes da Silva. 

GABRIEL ALBERTO DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/286.FLS.136-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa 
(18/12/1990), residente e domiciliado Rua Floco de Neve, 518, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmira Aparecida de Abreu. ANDREZA EVANGELISTA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/131.FLS.068V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (28/01/1995), residente e domiciliada 
Rua Floco de Neve, 518, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto 
Evangelista de Souza e de Angela Maria de Souza. 

HERMESON DOS SANTOS SALVIANO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Areia, Estado da Paraíba (CN:LV-A-019,FLS.268 AREIA/PB), Areia, PB no dia vinte 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (20/11/1988), residente e domiciliado 
Rua Guichi Shigueta, 477, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Antonio 
Ribeiro Salviano e de Lusinete Felipe dos Santos Salviano. EDNALDA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Areia, Estado da Paraíba (CN:LV-A-
-017,FLS.524-AREIA/PB), Areia, PB no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (13/11/1986), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 477, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria da Solidade dos Santos. 

EDSON DOS SANTOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, nascido em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e setenta e seis (07/07/1976), 
residente e domiciliado Avenida Dom Jorge Marcos de Oliveira, 85, Vila Palmares, Santo 
André, neste Estado, Santo André, SP, fi lho de Rivaldo dos Santos Reis e de Zenaide de 
Jesus Reis. LUANNA MADELAINE CARVALHO DE ARAUJO SANTHIAGO, estado civil 
solteira, profi ssão instrutora de capoeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia treze de novembro de mil novecentos e setenta e um (13/11/1971), residente e domiciliada 
Rua Domingos Valadares, 96, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Santhiago e de Dorothea Carvalho de Araujo. Cópia Enviada Pelo Ofi cial 
De Registro Civil Das Pessoas Naturais Do 1º Subdistrito De Santo André, Neste Estado. 

JÉFFERSON FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/300.FLS.091-4ª ZONA DE 
PORTO ALEGRE/RS), Porto Alegre, RS no dia quatorze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (14/11/1989), residente e domiciliado Rua das Boas Noites, 435, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista da Silva e de Maria Lenir da Silva. EVE-
LIZE LANZARIN DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/046.FLS.021-CACHOEIRINHA/
RS), Porto Alegre, RS no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e seis 
(18/11/1996), residente e domiciliada Rua das Boas Noites, 435, Vila Regina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nilton José Rosa da Silva e de Evaniza Lanzarin da Silva. 

JEFFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 090,FLS.127-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e três (25/11/1993), residente e domiciliado 
Rua Rio Birigui, 386, casa 03, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson 
Azevedo de Oliveira e de Wilta Maria da Silva. JOELMA REGINA DE LIMA FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-358,FLS.043-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e nove (08/10/1999), 
residente e domiciliada Rua Cachoeira Buriti, 02, casa A, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joel Ferreira da Silva e de Marcia Regina de Lima. 

RODRIGO DOS SANTOS BELO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em refrigeração, 
nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/112.FLS.279-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(27/06/1992), residente e domiciliado Travessa Porto Amélia, 12, Jardim Naufal, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nilton Belo e de Lenira Vieira dos Santos Belo. NADYA 
CRISTINA DE SALES CRUZ, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/339.FLS.154V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de abril de mil 
novecentos e noventa e nove (03/04/1999), residente e domiciliada Travessa Porto Amélia, 
12, Jardim Naufal, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kelly Cristina de Sales Cruz. 

ANDERSON CARLOS BUZZO, estado civil divorciado, profi ssão auditor, nascido em neste 
Distrito,, São Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta (12/11/1980), 
residente e domiciliado Rua Gentil Fabriano, 329, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jair Buzzo e de Vera Lucia Matiel Buzzo. THAIS CAROLINE SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, 
(CN:LV.A/055,FLS.14V MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (29/06/1989), residente e domiciliada Rua Gentil Fabriano, 
329, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renilma Santana Santos. 

CLAUDIO LUIZ LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar operacional, 
nascido em Campo Alegre, Estado de Alagoas (CN:LV.A/011.FLS.092-CAMPO ALEGRE/
AL), Campo Alegre, AL no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(01/06/1984), residente e domiciliado Rua Fernandes Tenório, 307, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Lopes dos Santos e de Maria Cícera Batista. 
LAIZA DE MELO GOMES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/278.FLS.111-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil 
novecentos e noventa e sete (06/05/1997), residente e domiciliada Rua Fernandes Tenório, 
307, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rose Maria de Melo Gomes. 

FERNANDO LUIZ AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro mecânico, nascido 
em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/54,FLS.82-MOOCA-SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e nove (19/04/1989), residente e domi-
ciliado Rua Manuel de Mata Sá, 337, C, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Aloisio Azevedo e de Ivanilde Severino da Silva Azevedo. 
SONIA TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/67,FLS.242-TATUAPÉ-SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta e nove (04/07/1989), residente 
e domiciliada Rua Manuel de Mata Sá, 337, C, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Teixeira da Silva e de Julia Paes de Godoi Silva. 

WALLACE SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de vendas, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/063.FLS.296-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (13/04/1988), residente e domiciliado 
Rua Juiz do Mato, 35, apartamento 41-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Rita Merces dos Santos 
Silva. ALINE APARECIDA NOVAES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente fi ncanceiro, nascida em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.050-
-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e um 
(13/05/1991), residente e domiciliada Rua Benjamin Pereira, 802, casa 08, Jaçanã, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Jair França Barbosa e de Wani Vaz Novaes Barbosa. 

BRUNO RODRIGO MELLO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV-A-176,FLS.027V-VILA PRU-
DENTE/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e 
dois (31/08/1992), residente e domiciliado Rua Major Augusto Seker, 33, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Izaias de Lima Junior e de Vilma Luci Mello de Lima. 
BEATRIZ LOPES FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de costura, 
nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A 108,FLS.159V-CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(24/08/1997), residente e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 265, bloco A, apartamento 
52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Henrique Fernandes Filho e de Márcia Andrade Lopes Fernandes. 

HERBERT DA SILVA JOLVINO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/077,FLS. 237-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(02/10/1991), residente e domiciliado Rua Luís Alberto Leite Mascarenhas, 152, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jolvino e de Maria 
Rosa da Silva Jolvino. RAQUEL CRISTINA ANTERO PAVAN, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de escrita fi scal, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, 
(CN:LV.A/40,FLS.114-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia treze de outubro de 
mil novecentos e oitenta e seis (13/10/1986), residente e domiciliada Rua Jutuarana, 
58, Jardim Lajeado, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de João Roberto Pavan e de 
Lucia dos Santos Antero Pavan. 

FIDELIS BARBOSA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão operador de roçadeira, 
nascido em Peabiru, Estado do Paraná, Peabiru, PR no dia dez de setembro de mil 
novecentos e sessenta e dois (10/09/1962), residente e domiciliado Avenida Flor 
da Abissínia, 51, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Fidelis Barbosa e de Jocelina Ferreira Barbosa. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/48,FLS.290-
-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e 
setenta (29/05/1970), residente e domiciliada Avenida Flor da Abissínia, 51, casa 03, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cariry dos Santos e de 
Iris Pereira dos Santos. 

FERNANDO HENRIQUE QUADRINI, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e dois (13/02/1982), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo 
Branco, 953, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos 
Quadrini e de Sônia Maria Pereira Quadrini. KALINE SILVA CARDOSO, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV-
-A-104,FLS.140V SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos 
e noventa (02/04/1990), residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 
953, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Antonio Cardoso 
e de Edivania Silva Cardoso. 

NOAGDER VIEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Marília, neste Estado (CN:LV.A/005.FLS.027 CAMPOS NOVOS PAULISTA/SP), 
Marília, SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (01/01/1995), 
residente e domiciliado Rua Cinco, 68, Jardim Nova Cidade, Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Carlos de Oliveira e de Creusa Maria Vieira. TAINAN 
SANTOS RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nas-
cida em Palmeira D'Oeste, neste Estado (CN:LV.A/019.FLS.207-PALMEIRA D'OESTE/
SP), Palmeira D'Oeste, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (01/02/1995), residente e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 195, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Euricles Rodrigues da Silva e de Rosineide 
dos Santos Rodrigues. 

MOACIR ANDRADE RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido 
em Faxinal, Estado do Paraná, (CN:LV.A/012,FLS.011 FAXINAL/PR), Faxinal, PR no 
dia oito de dezembro de mil novecentos e cinquenta e oito (08/12/1958), residente 
e domiciliado Rua Mário de Salles Oliveira Malta, 28, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues e de Rosa Mateus Bueno. TEREZA DE LOURDES 
SUNTACHI CLEMENTINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ortigueira, 
Estado do Paraná, (CN:LV.A/030,FLS.284-ORTIGUEIRA/PR), Ortigueira, PR no dia dez 
de dezembro de mil novecentos e sessenta e três (10/12/1963), residente e domiciliada 
Rua Mário de Salles Oliveira Malta, 28, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Clementino e de Aparecida Suntachi Clementino. 

CICERO ALVES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão cobrador, nascido em 
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, Juazeiro do Norte, CE no dia dezesseis de maio de 
mil novecentos e setenta e um (16/05/1971), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 
7291, bloco 05, apartamento 103, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Ferreira e de Maria do Socorro Alves Ferreira. DARCILENE PACHECO, 
estado civil solteira, profi ssão encarregada de limpeza, nascida em Itambé, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/097.FLS.003 ITAPETINGA/BA), Itambé, BA no dia vinte e seis de maio 
de mil novecentos e setenta (26/05/1970), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 
7291, bloco 05, apartamento 103, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ednalva Pacheco. 

ERCILIO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/099.FLS.134V ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no 
dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (22/08/1987), residente e 
domiciliado Rua Rafael Albarini, 120, bloco B, apartamento 44-C5, Jardim Redil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Roberto dos Santos e de Neide de Oliveira. 
BRUNA ALVES PAIVA, estado civil divorciada, profi ssão estudante, nascida em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(17/08/1993), residente e domiciliada Rua Rafael Albarini, 120, bloco B, apartamento 
44-C5, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Ferreira Paiva e de 
Deise Araujo Alves. 

VLADIMIR REZENDE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de cozinha, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/089.FLS.272-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (23/05/1985), residente 
e domiciliado Rua Lauro Loyola, 44, casa 01, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Ferreira de Oliveira e de Helena Maria de Rezende. CRISTIANE GARCIA, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/013.
FLS.005-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e setenta 
e oito (16/05/1978), residente e domiciliada Rua Lauro Loyola, 44, casa 01, Jardim São João, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Tadeu Garcia e de Eunice Garcia. 

RODRIGO DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.030-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e um (19/06/1981), residente 
e domiciliado Rua Lauro Loyola, 44, casa 02, Jardim São João, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson de Camargo e de Fatima Cristina Reis de Camargo. ALINE 
REZENDE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.010-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de agosto de mil novecentos e noventa (25/08/1990), residente e domiciliada 
Rua Lauro Loyola, 44, casa 02, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Helena Maria de Rezende. 

ISAIAS GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido em Piripiri, 
Estado do Piauí (CN:LV.A/039.FLS.146V PIRIPIRI/PI), Piripiri, PI no dia vinte e nove 
de abril de mil novecentos e setenta e três (29/04/1973), residente e domiciliado Rua 
Pascoal Alves, 806, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Aciclino Gomes da Silva e de Francisca Maria da Conceição Silva. MARIA DO 
SOCORRO FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em São Bento do Una, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/011.FLS.070-2º DISTRITO DE 
JUCATI-JUPI/PE), São Bento do Una, PE no dia dezenove de dezembro de mil novecentos 
e setenta (19/12/1970), residente e domiciliada Rua Pascoal Alves, 806, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ferreira de Souza e  
de Maria Francisca da Conceição. 

THIAGO ROBERTO NUNES FELICIANO, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos 
e oitenta e oito (26/08/1988), residente e domiciliado Rua Manuel Ribas, 581, casa 06, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Nunes Feliciano e de 
Maria Socorro Feliciano. TATIANE VICENTINI SERAFIM, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-255,FLS.291-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e seis (31/07/1996), residente 
e domiciliada Rua Manuel Ribas, 581, casa 06, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jurandi José Serafi m e de Valéria Vicentini Serafi m.
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: FABIO MOURA FRANÇA, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/01/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ivonei Alves França e de Ana Maria de Moura França. A preten-
dente: PATRICIA DEBOUCH, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 22/09/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ernesto Debouch e de Jusmar Siqueira Debouch.

O pretendente: VICTOR CODO DUTRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Dutra da Silva Filho e de Neusa Codo da 
Silva. A pretendente: MARIA CLARA BRASLAUSKAS, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/12/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Regina Braslauskas.

O pretendente: WESLEY RIBEIRO DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Riachão do Dantas - SE, no dia 01/06/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Ribeiro da Cruz e de Ivone Ribeiro da Cruz. 
A pretendente: JAQUELINE REIS DE SENTANA, estado civil solteira, profi ssão educadora 
infantil, nascida em Simão Dias - SE, no dia 12/10/1992, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Monteiro de Santana e de Maria Rita de Jesus Reis.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDUARDO ROSSI GURGEL, estado civil divorciado, profi ssão 
sociólogo, nascido em São André - SP, no dia 19/01/1980, residente e domiciliado 
em Santo André - SP, fi lho de Mario Gurgel Filho e de Neuza Maria Rossi Gurgel. 
A pretendente: ALESSANDRA FAHL CORDEIRO, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/03/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Humberto Manuel Cordeiro e de Margarida 
Lucia Fahl Cordeiro.

O pretendente: FLAVIO FABENI FILHO, estado civil solteiro, profissão fotográfo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/07/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Flavio Fabeni e de Silvana Candido de Oli-
veira. A pretendente: BEATRIZ PAIVA PENTEADO, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/02/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Oliverio Augusto Penteado e de Sandra 
Paiva Penteado.

O pretendente: MÁRIO HENRIQUE PERIN BERNARDO, estado civil solteiro, profi ssão 
economiário, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/11/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Bernardo Sobrinho e de Maria Aparecida Perin 
Bernardo. A pretendente: REBECCA MONTEIRO BITTENCOURT PINTO, estado civil 
solteira, profi ssão redatora publicitária, nascida em Campinas - SP, no dia 11/05/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eneas Bittencourt Pinto 
e de Norma Peyrer Monteiro Pinto.

O pretendente: TAYLER ROZINI, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 06/05/1985, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de 
José Roberto Rozini e de Solange dos Santos Rozini. A pretendente: JULIANA FARIAS 
IERVOLINO, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 05/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcos Iervolino e de Maria Sheila de Farias Iervolino.

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: GUILHERME RUY, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/10/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rodolfo Ruy Neto e de Fatima Paschoal Ruy. A 
pretendente: JULIANA CLARO MENDES, estado civil solteira, profi ssão analista de 
projetos, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 22/12/1990, residente e 
domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de João Antonio Martins Mendes 
e de Silvia Mara Claro Mendes.

O pretendente: LUCIANO APARECIDO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/09/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues e de Maria Helena de Araujo 
Rodrigues. A pretendente: KARINA MAGRI MALTA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/06/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Andrade Malta e de Simone 
Magri Veiga Malta.

O pretendente: JOSÉ IRANDIR GOMES DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Parnamirim - PE, no dia 02/11/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Nogueira de Barros e de Maria Gomes de 
Barros. A pretendente: FABRÍCIA BATISTA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
frentista, nascida em São João do Rio do Peixe - PB, no dia 08/11/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Amâncio Barbosa e de 
Gercina Maria Batista Barbosa.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Página 15

Como vários setores da 

economia, a indústria 

automotiva atravessa 

agora uma fase positiva 

no Brasil

Anúncios de novos apor-
tes realizados por mon-
tadoras e fornecedores, 

informam que desejam locali-
zar cada vez mais componentes 
no País. Todo esse cenário, que 
é acompanhado por uma reto-
mada nos volumes de produção 
e venda, traz ganhos também 
para a qualidade. 

É imperativo que a quali-
dade deixe de ser encarada 
como departamento para ser 
o princípio das empresas, 
presente em todas as ações. 
Fazer qualidade no fi nanceiro, 
por exemplo, signifi ca realizar 
bem os aportes; na engenharia, 
envolve desenvolver cada vez 
mais produtos sob a ótica do 
cliente; na manufatura, de-
manda modernas tecnologias; 
e assim por diante. 

Uma vez que desenvolver 
um produto altamente com-
plexo, como um veículo, requer 
tempo, ter visão de futuro é 
essencial para fazer qualidade, 
sobretudo no atual contexto 
disruptivo da indústria, que 
acompanha uma evolução 
acelerada das inovações em 
direção a uma mobilidade sus-
tentável, seja terrestre, aérea 
ou marítima, que contribua 
para a qualidade de vida das 
pessoas.

Proporcionar essa mobilida-
de mais sustentável e adequa-
da ao cliente, inclusive como 
serviço, é hoje um dos fatores-
-chave para o desenvolvimento 
de produtos e processos de 
excelência, bem como para a 
construção de relacionamen-
tos igualmente excelentes no 
pós-vendas. 

Para acompanhar saltos 
tecnológicos de maneira con-
sistente, a indústria brasileira 
precisa investir em capacita-
ção porque a sustentabilidade 
do desenvolvimento de um 

país – e temos vários exemplos 
no mundo que demonstram 
isso – começa na educação. 
Nesse contexto estão escolas 
técnicas de excelência, univer-
sidades e centros de desenvol-
vimento de tecnologia. 

O grande desafi o é desen-
volver a capacidade de inovar 
constantemente, não só em 
relação aos produtos, mas 
também aos processos de 
manufatura e serviços. Uma 
empresa pode criar os melho-
res produtos, mas não será 
sustentável, se não dispuser 
dos melhores processos para 
produzir de forma igualmente 
sustentável. 

Tão importantes quanto 
os cursos de mestrado e 
doutorado, que permitem o 
desenvolvimento de inovações 
que apresentam grande com-
petitividade no mundo, são os 
cursos técnicos, os tecnólogos 
e as especializações, bem 
como cursos mais específi cos, 
como aqueles oferecidos por 
instituições como o IQA, que 
promovem o compartilhamen-
to do conhecimento.

São instituições que têm 
a valiosa condição de esta-
rem abertas ao mundo, com 
parcerias no exterior, o que 
permite receber profi ssionais 
de fora para condução de 
treinamentos, assim como ofe-
recer sempre as normas mais 
atuais, utilizadas em diversas 
partes do mundo, para trazer, 
o quanto antes, para dentro do 
Brasil, o que se pratica de mais 
moderno lá fora. 

É motivador o caminho a ser 
trilhado pelo Brasil, que possui 
empresas conectadas com o 
mundo, capazes de trazer no-
vas tecnologias e desenvolver 
inovações junto às universida-
des e aos centros de tecnologia. 
Neste país – rico em recursos, 
profi ssionais e instituições que 
promovem o conhecimento – 
basta pisar no acelerador do 
desenvolvimento de pessoas.

(*) - É diretor do Instituto da 
Qualidade Automotiva (IQA).

É hora de acelerar o 
desenvolvimento humano

Richard Schwarzwald (*)

São Paulo, quarta-feira, 28 de março de 2018

Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. – CNPJ/MF nº 23.494.367/0001-04
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais Demonstrações do Resultado
Nota 2017 2016

Ativo (reapresentado)
Circulante 330 56
Caixa e equivalentes de caixa 4 17 6
Títulos e valores mobiliários 5 313 50
Não circulante 16.984 16.680
Estoques de imóveis 6 16.984 16.680
Total do ativo 17.314 16.736

Nota 2017 2016
Passivo (reapresentado)
Circulante 5 3
Obrigações sociais e fiscais 5 1
Contas a pagar – 2
Patrimônio líquido 17.309 16.733
Capital social 7.1 17.500 17.500
(-) Capital social a integralizar 7.1 (68) (674)
Prejuízos acumulados (123) (93)
Total do passivo e patrimônio líquido 17.314 16.736

Nota 2017 2016
Receita líquida 8 93 –
Resultado bruto 93 –
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 9 (118) (94)
Despesas tributárias (1) (1)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 
e dos impostos (26) (95)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 5 2
Prejuízo operacional antes do IRPF e da CSLL (21) (93)
Imposto de renda e contribuição social (9) –
Prejuízo do exercício (30) (93)
Prejuízo por ação (0,002) (0,005)

1. Contexto operacional – A Esek Empreendimentos Imobiliários SPE 
S.A. foi constituída em 19/10/2015, e tem como objeto específico o plane-
jamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, locação 
e, especialmente, a venda do empreendimento imobiliário que será desen-
volvido nos imóveis objetos das matrículas nº 195.649, 195.650, 84.988 e 
84.989 todas registradas perante o 18º oficial de Registro de Imóveis de 
São Paulo. O endereço da sede da Companhia é na Rua Hungria, nº 514 
– 10º andar, conjunto 102, sala 28, Jardim Europa, São Paulo-SP. 2. Princi-
pais práticas contábeis – 2.1. Base de apresentação: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), 
que incluem os princípios previstos na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e deliberados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC. A emissão das demonstrações financeiras 
foi autorizada pela Diretoria em 02/03/2018. As demonstrações financeiras 
foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas 
estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação 
das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e 
subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação 
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação 
dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor pre-
sente, assim como da análise de recuperabilidade do Imóvel a comercializar 
e dos demais riscos para determinação de outras provisões. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financei-
ras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. 
A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
2.2. Moeda funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas 
em milhares de Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A 
Companhia não possui transações em moeda estrangeira. 2.3. Apuração 
do resultado: A Companhia encontra-se em fase de desenvolvimento do 
empreendimento imobiliário, contudo enquanto as obras não são iniciadas 
o terreno foi alugado, sendo a receita de aluguel do terreno reconhecida 
no resultado por meio do método linear pelo prazo do aluguel, os custos 
de construção e despesas com materiais de consumo, necessárias a sua 
constituição e manutenção, bem como receitas financeiras as quais foram 
reconhecidas conforme o regime contábil da competência do exercício. 
2.4. Caixa equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que 
uma aplicação financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente 
de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido 
de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Por-
tanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa 
somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses 
ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas 
na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.5. 
Instrumentos financeiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o 
reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instrumentos financei-
ros ativos e passivos da Companhia têm como base o custo amortizado. A 
Companhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo 
o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se 
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método de juros efetivos. 2.6. Estoque de imóveis: Composto pelo menor 
valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é com-
posto pelo valor do terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido 
dos gastos com construção, impostos, taxas e encargos financeiros. O ter-
reno está apresentado no ativo não circulante pois a Administração não pre-
tende iniciar a venda das unidades dentro do próximo exercício. 2.7. Redu-
ção ao valor recuperável: Os valores contábeis dos estoques são revistos 
a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para apurar se 
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então 
o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor 
recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperá-
vel estimado, sendo a valor são reconhecidas no resultado. 2.8. Passivo 
circulante: Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, 
registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encar-
gos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa 
efetiva de juros.2.9. Tributos – imposto de renda, contribuição social, 
PIS e COFINS: Conforme facultado pela legislação tributária, a Companhia 
optou pelo regime de tributação com base no lucro presumido, cuja base de 
apuração do imposto de renda e da contribuição social é calculada à razão 
de 32% sobre as receitas brutas provenientes da prestação de serviços e 
100% das receitas financeiras e outras receitas, sobre as quais se aplica a 
alíquota regular de 15%, acrescida do adicional de 10%, para o imposto de 
renda e de 9% para a contribuição social; por esse motivo, a Companhia 
contabiliza apenas o imposto de renda e a contribuição social correntes com 
recolhimento diferido sobre as diferenças temporárias provenientes das 
receitas, incluindo a respectiva parcela de PIS (“Programa de Integração 
Social”) e Cofins (“Contribuição para Financiamento da Seguridade Social”). 
Quanto ao PIS e Cofins, a base de cálculo é o total das receitas da pessoa 

2017 2016
Prejuízo do exercício (30) (93)
Resultado abrangente do exercício (30) (93)

Demonstrações do Resultado Abrangente

Capital social

Nota
Integra-

lizado
a inte-

gralizar
Prejuízos

Acumulados Total
Saldo em 1º/01/2016 2.300 (604) – 1.696
Aumento de capital social 7.1 15.200 (15.200) – –
Integralização de capital 7.1 – 15.130 – 15.130
Prejuízo do exercício – – (93) (93)
Saldos em 31/12/2016 17.500 (674) (93) 16.733
Integralização de capital 7.1 – 606 – 606
Prejuízo do exercício – – (30) (30)
Saldos em 31/12/2017 17.500 (68) (123) 17.309

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

2017 2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(reapre-

sentado)
Prejuízo líquido do exercício (30) (93)
Rendimentos das aplicações financeiras (6) (2)
Imposto de renda e contribuição social 9 –
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Adiantamentos para aquisição de terrenos – 1.595
Despesas antecipadas – 29
Estoques de imóveis (304) (16.680)
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Obrigações sociais e fiscais 2 –
Contas a pagar (2) 2
Imposto de renda e contribuição social pagos (6) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais (337) (15.149)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição das aplicações financeiras (430) –
Resgate das aplicações financeiras 172 22
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
investimento (258) 22

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 606 15.130
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 606 15.130
Aumento (diminuição) líquido de caixa equivalentes de caixa 11 3
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6 3
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 17 6

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
– Método Indireto

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse 
regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS e da Cofins são, respecti-
vamente, de 0,65% e de 3%. Em 2016 a Companhia optou pelo regime de 
tributação Lucro Real. 2.10. Resultado por ação: O resultado por ação foi 
calculado de acordo com o Artigo 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual 
exige que seja apresentado nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro 
ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social 
(Resultado do exercício dividido pela quantidade de ações em circulação 
na data-base das demonstrações financeiras). 2.11. Reapresentações dos 
saldos correspondentes: A Companhia reavaliou a natureza das aplica-
ções financeiras e os conceitos de classificação destes títulos e decidiu por 
reclassificar para fins de melhor apresentação dos saldos de caixa e equi-
valentes de caixa apresentados nas demonstrações financeiras referente ao 
exercício findo em 31/12/2016. As reclassificações foram efetuadas e seus 
reflexos encontram-se demonstrados abaixo:

Balanço Patrimonial 2016
Reclas-

sificação 2016
(reapresentado)

Caixa e equivalentes de caixa 56 (50) 6
Títulos e valores mobiliários – 50 50
Total 56 – 56
Demonstração do Fluxo de Caixa
Prejuízo do exercício (93) – (93)
Rendimento das aplicações financeiras – (2) (2)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
operacionais (15.147) (2) (15.149)

Resgate de aplicações financeiras – 22 22
Caixa líquido das operações de investimento – 22 22
Aumento líquido de caixa e equiva-
lentes de caixa (17) 20 3

3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei-
tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras 
empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de 
cada uma das novas normas e alterações:
Pronunciamento Descrição Vigência

CPC 48 – 
Instrumentos 
Financeiros

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 9 – Instru-
mentos Financeiros: classificação, 
mensuração, perda por redução ao 
valor recuperável e contabilização 
de hedge.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.

CPC 47 – Receitas 
de contratos com 
clientes

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 15 – sobre o 
reconhecimento de receita em tran-
sações de contratos com clientes.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.

IFRS 16 – Arren-
damento mercantil

Refere-se à definição e a orientação 
do contrato de arrendamento pre-
visto na IAS17.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2019.
O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2018, a todas 
as empresas que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 
16 a Administração da Companhia aguarda a edição do correspondente nor-
mativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas 
demonstrações financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia 
está aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar 
os efeitos em suas demonstrações financeiras. 4. Caixa e equivalente de 
caixa: Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações 
financeiras de liquidez imediata, conforme composição abaixo:

2017 2016
(reapresentado)

Caixa, bancos e aplicações financeiras 17 6
Total 17 6
5. Títulos e valores mobiliários 2017 2016

(reapresentado)
Títulos e valores mobiliários 313 50
Total 313 50
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT) e operações compromissadas.
6. Estoques de imóveis
Tipo de projeto Residencial
Localidade São Paulo-SP
Início das obras Dezembro de 2018
Percentual do projeto que já foi construído 0%
Previsão de conclusão do projeto Novembro de 2020
Composição do custo dos estoques 2017 2016
Construções em andamento 174 55
Terrenos para Incorporações 16.760 16.625
Adiantamento para aquisição de terreno (a) 50 –
Total 16.984 16.680
A intenção da Companhia é a Incorporação e venda das unidades residen-
cias e que serão construídas, por essa razão o mantém contabilizado como 
estoque. O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redu-
ção ao valor recuperável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de 
laudos específicos preparados por especialistas do setor imobiliário e que 

levam em conta a expectativa dos resultados futuros a serem obtidos com 
o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de avaliação, a Adminis-
tração analisou a recuperabilidade do ativo e não identificou indicadores de 
perda. a) Em maio de 2017 a Companhia firmou um instrumento particular 
de promessa de permuta futura de Imóveis e outras avenças, para aquisição 
de imóveis pertencentes a Romacre Empreendimentos Ltda., matriculas 
84985, 84.986, 84.987, a operação possui cláusulas resolutivas, motivo 
pelo qual o valor não se encontra integralmente contabilizado no exercício. 
A compra ocorreu através de permuta física das unidades do futuro empre-
endimento a ser incorporado, totalizando 830 metros de área construída 
além do pagamento de R$1.500, sendo R$50 no ato da assinatura e o res-
tante em 30 parcelas mensais. 7. Patrimônio líquido – 7.1. Capital Social: 
Em 31/12/2017 e 2016, o capital social é de R$17.500 representado por 
17.500.000 ações ordinárias sem valor nominal e estão assim distribuídas:

Acionistas
Quantidade de ações 
ordinárias (unidades) Participação

SDI Administração de Bens Ltda. 17.500 0,10
Tellus IV Participações S.A. 17.482.500 99,90
Total 17.500.000 100%
Em setembro de 2016 as acionistas decidem aumentar o capital social da 
Companhia no montante de R$12.700, mediante a emissão de 12.700.000 
novas ações ordinárias, totalmente subscritas e integralizadas. Em novem-
bro de 2016 as acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia 
no montante de R$2.500, mediante a emissão de 2.500.000 novas ações 
ordinárias, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas com o saldo 
registrado em adiantamento para futuro aumento de capital. 7.2. Destina-
ção do resultado: Não houve destinação no exercício devido a Companhia 
apresentar prejuízo. De acordo com o estatuto social, o lucro líquido apurado 
em cada balanço terá a destinação que a Assembleia Geral estabelecer.
8. Receita líquida 2017
Receita de locação 96
Impostos sobre a receita (3)
Total 93
9. Despesas administrativas – A composição das despesas administrati-
vas é conforme segue: 2017 2016
Serviços de Terceiros (80) (37)
Anúncios e publicações (37) (53)
Contribuição sindical patronal – (3)
Outras despesas (1) (1)
Total (118) (94)
10. Partes relacionadas – O estatuto social da Companhia não prevê remu-
neração para a sua Diretoria nem para os membros do Conselho de Admi-
nistração. As operações com partes relacionadas referem-se aos honorários 
relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para cons-
trução do empreendimento imobiliário com a SDI no total de R$19 (zero 
no exercício de 2016). 11. Instrumentos financeiros – 11.1. Gestão de 
risco de capital: A Companhia administra seu capital para assegurar que 
possa continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que 
maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas 
operações por meio da otimização do patrimônio. 11.2. Gestão de risco de 
liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é 
da Administração, que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco 
de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão 
de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco 
de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e 
linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, por 
meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e 
pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.
Em 31/12/2017 e 2016 a Companhia não possuía instrumentos financeiros 
derivativos. 12. Provisão para demandas judiciais – Atualmente a Compa-
nhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não registrando, 
portanto, provisão para demandas judiciais em 2017 e 2016.

Aos Acionistas e Administradores da: 
Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. – São Paulo-SP. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Esek Empreendi-
mentos Imobiliários SPE S.A. (“Companhia”), 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 exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. em 31/12/2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éti-
cos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria 
dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os valores corres-
pondentes ao exercício findo em 31/12/2016, apresentados para fins de 
comparação, foram auditados por outros auditores independentes, que emi-
tiram relatório sem modificação, datado de 06/03/2017. Responsabilidade 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas 
NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras 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 con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-

mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Ava-
liamos 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 con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação 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. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 02/03/2018.
Ernst & Young 
Auditores Independentes S.S. Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
CRC 2SP 034.519/O-6 Contador CRC-1SP 209.240/O-7

Relatório do Auditor Independente

André Ferreira de Abreu Pereira – Diretor
Alexandre Henrique Borges – Contador CRC 1SP 217.243/O-3

A lagarta-do-cartucho não 
representa mais grande 
ameaça à produção bra-

sileira, graças às tecnologias 
desenvolvidas pelo país. Com o 
propósito de conhecer e adaptar 
esse conhecimento a suas rea-
lidades, representantes de 12 
países africanos estão no Brasil, 
onde participam do seminário 
Fall Armyworm (FAW) Tour 
Study, promovido pela Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC).

Sete países africanos já 
estão desenvolvendo em suas 
plantações as técnicas bra-
sileiras de manejo integrado 
de pragas: Togo, Mali, Benin, 
Chade, Burquina Faro, Malaui 
e Moçambique. Para também 
conhecer essas técnicas, de 
forma a combatê-las em suas 
plantações, 12 representantes 
de países africanos vieram 
ao Brasil participar da Faw 
Study Tour. Estão previstas 
várias visitas a unidades da 
Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa), 
universidades e institutos que 
desenvolveram técnicas de 
combate à lagarta-do-cartucho.

“Não temos medo da lagarta-
-do-cartucho no Brasil”, disse 
o chefe da Embrapa Milho e 
Sorgo, Antônio Álvaro Purcino. 
A unidade, localizada no inte-
rior de Minas Gerais, será uma 
das visitadas pelos africanos. 
Segundo Purcino, essa praga 
já foi responsável por danos às 
lavouras brasileiras, causando 
prejuízos entre 30% e 50% das 
áreas atingidas. “Há mais de 

A Agência Brasileira de Cooperação e a Embrapa promovem seminário para discutir o combate à 

lagarta-do-cartucho em países da África.

Brasil ajuda países africanos a combater 
lagarta que ataca milho, algodão e soja

O Brasil pretende ajudar 35 países africanos a lidar com uma praga que atinge diversos tipos de lavoura, 
em especial as de algodão, milho e soja

40 anos estamos trabalhando 
soluções para lidar com ela, prin-
cipalmente após a expansão que 
tivemos na produção de milho”.

Diante desse cenário, o Brasil 
acabou desenvolvendo “um car-
dápio de soluções” que incluem 
técnicas e tecnologias que fazem 
uso de produtos transgênicos, 
inseticidas, inseticidas biológi-
cos, inimigos naturais e manejos 
de cultura. “Desenvolvemos 
um arsenal de ferramentas que 
podem ser usadas para mitigar 
a baixo custo essa praga”, expli-
cou Purcino.

Segundo o diretor da Em-
brapa, a lagarta encontrou no 
Brasil um ambiente bastante 

adequado, principalmente 
devido à rotação que se faz em 
algumas áreas produtivas, onde 
se planta soja no verão e milho 
no inverno. “Isso favoreceu por 
criar a chamada ponte-verde. 
O que sempre disponibilizou 
comida para essa praga nos 
campos brasileiros”.

De acordo com o diretor da 
ABC, embaixador João Almino, o 
desafi o agora será o de “adaptar 
as técnicas brasileiras à situação 
local dos países africanos”. Para 
tanto, contará também com a 
ajuda da Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (Usaid).

Presente na abertura do 

seminário, no Itamaraty, o 
embaixador dos Estados Uni-
dos no Brasil, Peter Michael 
McKinley, elogiou a iniciativa 
brasileira de compartilhar seus 
conhecimentos com os países 
africanos. “O compromisso de 
trabalharmos conjuntamente 
é essencial. Estamos aqui para 
discutir essa praga e a experi-
ência brasileira para lidar com 
ela”, disse o embaixador.

O seminário Faw Study Tour 
vai até amanhã (29), quando de-
verá ser apresentado um relató-
rio sobre as visitas e o potencial 
que as técnicas apresentadas 
têm para serem aplicadas nos 
países africanos (ABr).
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No Brasil, o futebol é o espor-
te mais conhecido e praticado, 
pesquisas recentes realizadas 
pelo Instituto Ipsos, indicam que 
mais de 80 milhões de brasileiros 
possuem interesse ou grande 
interesse pelo futebol, isso repre-
senta cerca de 40% da população 
do País. 

Pensando nisso, o Grupo ZAP 
Viva Real realizou um levanta-
mento sobre o custo de se morar 
próximo aos principais estádios 
de São Paulo. Neste estudo, foi 
possível identifi car que o estádio 
do Pacaembu tem os imóveis com 
o m² mais altos e o Allianz Parque 
tem o entorno mais completo.

O estudo levou em considera-
ção um raio de 1 km dos quatro 
estádios analisados. Nesta área 
existem cerca 9.400 imóveis 
anunciados no site do ZAP, en-
tre casas e apartamentos, sendo 
82% disponíveis para venda e 
18% para locação. O Allianz 
Parque possui a maior oferta de 
imóveis disponíveis para venda 
e locação com 5.474 unidades, 
seguido pelo Pacaembu (2.329), 
Morumbi (866) e, por fi m, Arena 
Corinthians (733).

“Dentre os imóveis de cada 
região podemos identifi car que 
a área do Allianz Parque é quase 
que completamente verticaliza-
da, com 96% de apartamentos, 
o Pacaembu possui 76% das 
propriedades nesse modelo. Já o 
Morumbi e a Arena Corinthians 
possuem a maioria de casas, com 
55% e 67%, respectivamente. 
Esse cenário mostra como cada 
local possui suas particularidades 
e que os estádios se adaptaram a 
isso, por exemplo o Allianz que 
possui um grande estacionamento 
reduzindo o impacto no bairro no 
dia de jogos e eventos”, detalha 
o CEO do Grupo ZAP Viva Real, 
Lucas Vargas.

O Pacaembu se destaca pelos 
imóveis de alto padrão, isso é 
identifi cado no preço do m², os 
apartamentos e casas a venda e 
próximas ao estádio possuem – em 
média – um valor de R$10.417. 
Em segundo lugar está o Allianz 
Parque (R$9.649/m²), seguido do 
Morumbi (5.816/m²) e da Arena 
Corinthians (R$4.143). Esse cená-

rio também pode ser observado no 
preço médio de venda dos imóveis, 
onde Pacaembu, Allianz Parque, 
Morumbi e Arena Corinthians pos-
suem os valores de R$2,7 milhões, 
R$950 mil, R$1.4 milhão e R$270 
mil, respectivamente.

O entorno da Arena Corinthians 
recebeu vários lançamentos desde 
2014, ano em que foi realizada a 
Copa do Mundo de Futebol, no 
Brasil, foram 16 novos empreen-
dimentos residenciais verticais 
que totalizaram 3.038 unidades. 
Destes imóveis, mais de 70% 
já foram comercializados e eles 
possuem um valor de m² cerca de 
R$1.000 mais caro, se comparado 
com os imóveis usados.

O modelo dos imóveis também 
indica como o entorno de cada 
estádio possui seus diferenciais. 
Entre os 4 estádios analisados, 
Pacaembu concentra a maior 
quantidade de imóveis de alto 
padrão, 87% dos deles possuem 3 
dormitórios ou mais. Na sequên-
cia, deste quesito, estão o Morumbi 
com 74% e Allianz Parque com 
64%. Já imóveis com 2 dormitórios 
predominam na oferta próxima a 
Arena Corinthians (71%).

Esse cenário também pode ser 
visto quando analisado o tamanho 
dos imóveis. No entorno do estádio 
do Pacaembu os apartamentos 
têm, em média, 228m² de área 
privativa e as casas 475m². Na 
sequência estão o estádio do Mo-
rumbi (117m² e 435m²) e Allianz 
Parque (116m² e 206m². O entorno 
da Arena Corinthians se destaca 
por imóveis de metragem menor, 
os apartamentos possuem 50m² e 
as casas 92m², em média.

“A região do Allianz Parque 
está cada vez mais completa para 
lazer e entretenimento, além do 
estádio com vários shows e jogos 
importantes. Além disso, o acesso 
ao local é muito bom, com várias 
linhas de ônibus e estações e está 
prevista uma estação de metrô 
bem próxima ao estádio. Todos 
esses componentes são relevan-
tes para o mercado imobiliário, 
compondo boa infraestrutura para 
regiões que sofrem verticalização 
na cidade” fi naliza Vargas.

Fonte e mais informações: 
(www.vivareal.com.br).

Estádios: Pacaembu tem o 
entorno mais caro e Allianz 

Parque o mais completo
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Conceitualmente, um 

processo é defi nido 

como uma sequência de 

tarefas ou atividades 

que ao serem executadas 

transformam insumos 

em um resultado com 

valor agregado

É certo que a gestão do 
negócio, suportada por 
uma visão de processos, 

possibilita que a empresa tenha 
uma visão mais ampla, integra-
da (com tecnologia e pessoas), 
estruturada e rápida para dar 
responder aos desafios de 
efi cácia, efi ciência e busca por 
inovação. 

Aplicar o conceito de pro-
cessos e gestão de processos, 
envolve não apenas o esforço 
de documentação e automa-
tização, seja de fl uxos ou de 
atividades dos processos; 
depende principalmente de 
uma implantação e acompa-
nhamento adequados para a 
perenidade das mudanças. 

Uma das maneiras para 
garantir e viabilizar as me-
lhores práticas de processos 
para varejistas, defi nindo um 
padrão de gestão no dia a dia 
é o chamado “Escritório de 
processos”, uma estrutura 
dedicada e habilitada para a 
gestão por processos. Ele é 
o responsável por estruturar, 
modelar, implantar e garantir 
o resultado dos processos de-
fi nidos e estimular a melhoria 
contínua. 

O escritório de processos 
interage com áreas de negó-

cios, escritório de projetos e 
com a área de TI, sendo um 
elo fundamental para dar fl uxo 
às melhorias dos processos e 
sistemas da empresa. Com o 
tempo, o escritório de pro-
cessos se torna uma “consul-
toria interna” da empresa, por 
conta da sua visão integrada 
e técnicas para resolução de 
problemas. 

Este gerenciamento visa a 
busca de níveis mais altos na 
excelência de gestão. A adoção 
dessa metodologia promove 
ganhos em desempenho com 
a eliminação de falhas e de 
atividades que não agregam 
valor. Com isso, busca-se au-
mentar o nível de satisfação 
interna e externa além de 
melhoria contínua nas rotinas 
da organização.

Algumas organizações de-
turpam o conceito de proces-
sos, fazendo dele um meio e 
não um fi m. Os processos são 
um instrumento de condução 
para maior planejamento, 
treinamento, controle da força 
de trabalho, transparência na 
gestão, memória institucional, 
além de permitir a priorização 
dos processos mais importan-
tes de serem automatizados.

Com foco na multidisciplina-
ridade e trabalhando a redução 
de custos e a autonomia dos 
procedimentos executados, 
o Escritório de processos é 
uma ferramenta certeira para 
a obtenção de boas práticas e 
resultados de excelência.

(*) - É sócio fundador da Peers 
Consulting (http://peers.com.br/). 

Escritório de processos:
o indutor de efi ciência

Pedro Ribeiro (*)

Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
CNPJ/MF nº 26.219.544/0001-32

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais Demonstrações do Resultado

Nota 2017 2016
Ativo (reapresentado)
Circulante 85 90
Caixa e equivalentes de caixa 1 10
Títulos e valores mobiliários 4 84 80
Não circulante 7.944 7.870
Estoque de imóveis 5 7.944 7.870
Total do ativo 8.029 7.960

Nota 2017 2016
Passivo (reapresentado)
Circulante – 2
Contas a pagar – 2
Patrimônio líquido 8.029 7.958
Capital social 6.1 10.000 10.000
(-) Capital social a integralizar 6.1 (1.847) (2.027)
Prejuízos acumulados (124) (15)
Total do passivo e patrimônio líquido 8.029 7.960

1. Contexto operacional – A Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários 
SPE S/A foi constituída em 22/09/2016, e tem como objeto específico o 
planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, 
locação e especialmente a venda do empreendimento imobiliário que será 
desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 20.477 e 18.692 todas 
registradas perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, e 
ainda o imóvel situado nesta Capital à Rua Agostinho Cantú nº156 e Rua 
Desembargador Armando Fairbanks nº70 Butantã, bem como o recebi-
mento dos alugueis e parcelas decorrentes da locação e alienação, respec-
tivamente, do referido empreendimento. O endereço da sede da Companhia 
é na Rua Hungria, nº 514 – 10º andar, conjunto 102, sala 32, Jardim Europa, 
CEP 01455-000, São Paulo-SP. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. 
Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas 
e médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios previstos 
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e 
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 
02/03/2018. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em 
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti-
mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras 
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento 
da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e 
pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise de recupe-
rabilidade do Imóvel a comercializar e dos demais riscos para determinação 
de outras provisões. A liquidação das transações envolvendo essas estima-
tivas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos regis-
trados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas 
e premissas pelo menos anualmente. 2.2. Moeda funcional: As demons-
trações financeiras são apresentadas em milhares de Reais (R$), que é a 
moeda funcional da Companhia. A Companhia não possui transações em 
moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: A Companhia encontra-se 
em fase de desenvolvimento do empreendimento imobiliário, portanto, não 
apresenta receitas da atividade fim, somente despesas necessárias à sua 
constituição e manutenção, bem como receitas financeiras as quais foram 
reconhecidas seguindo o regime de competência. 2.4. Caixa equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depó-
sitos bancários e aplicações financeiras. Para que uma aplicação financeira 
de curto prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele precisa ter 
conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito 
a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento 
normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem 
vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da 
data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos 
financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.5. Instrumentos finan-
ceiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o reconhecimento, a 
mensuração e a evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e passi-
vos da Companhia têm como base o custo amortizado. A Companhia reco-
nhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo o pagamento 
dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma 
parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer cus-
tos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método de juros 
efetivos. 2.6. Estoque de imóveis: Composto pelo menor valor entre o custo 
e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto pelo valor do 
terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido dos gastos com 
construção, impostos e taxas. O imóvel a comercializar está apresentado no 
ativo circulante pois a Administração pretende iniciar a venda das unidades 
dentro do próximo exercício. 2.7. Redução ao valor recuperável: Os valo-
res contábeis dos estoques são revistos a cada data de apresentação das 
demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é 
determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida 
caso o valor contábil exceda o valor recuperável estimado, sendo a valor são 
reconhecidas no resultado. 2.8. Passivo circulante: Compostos pelas obri-
gações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos valores conheci-
dos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando aplicá-
veis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. 2.9. Imposto de 
renda e contribuição social: A Companhia optou pelo regime de tributa-
ção do lucro presumido, o qual é aplicável às sociedades cujo faturamento 
anual do exercício imediatamente anterior tenha sido inferior a R$78.000 mil. 

Despesas operacionais Nota 2017 2016
Despesas administrativas 7 (110) (10)
Despesas tributárias (1) –
Prejuízo operacional antes do resultado 
financeiro e dos impostos (111) (10)

Receitas financeiras 4 –
Despesas financeiras (1) (5)
Prejuízo operacional antes do IRPJ e da CSLL (108) (15)
Imposto de renda e contribuição social (1) –
Prejuízo líquido do exercício (109) (15)
Prejuízo líquido por ação  (0,013) (0,002)

2017 2016
Prejuízo líquido do exercício (109) (15)
Resultado abrangente do exercício (109) (15)

Demonstrações do Resultado Abrangente

Capital social

Nota
Integra-

lizado
a inte-

gralizar
Prejuízos 

acumulados Total
Constituição em 22/09/2016 1 – – 1
Aumento de capital social 6.1 9.999 (9.999) – –
Integralização de capital – 7.972 – 7.972
Prejuízo do período – – (15) (15)
Saldos em 31/12/2016 10.000 (2.027) (15) 7.958
Integralização de Capital – 180 – 180
Prejuízo do exercício – – (109) (109)
Saldos em 31/12/2017 10.000 (1.847) (124) 8.029

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais (reapresentado)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (109) (15)
Rendimentos dos títulos e valores mobiliários (4) –
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Estoque de imóveis (74) (7.870)
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Contas a pagar (2) 2
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais (189) (7.883)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de títulos e valores mobiliários – (80)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento – (80)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 180 7.973
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de financiamento 180 7.973

Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa e 
equivalentes de caixa (9) 10

Caixa e equivalentes de caixa: 
No início do exercício 10 –
No fim do exercício 1 10

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Nesse contexto, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição 
social são calculadas à razão de 32% para receitas de aluguéis e 100% para 
receitas financeiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares dos 
respectivos impostos e contribuição (15% para o imposto de renda, acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil, e 
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido). A 
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impos-
tos de renda correntes, os quais são reconhecidos no resultado. O imposto 
corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável do exercício, 
a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data 
de apresentação das demonstrações financeiras. Em 2016 a Companhia 
optou pelo regime de tributação Lucro Real. 2.10. Resultado por ação: O 
resultado por ação foi calculado de acordo com o Art. 187 – inciso VII da 
Lei nº 6404/76, o qual exige que seja apresentado nas demonstrações do 
resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante 
por ação do capital social (Resultado do exercício dividido pela quantidade 
de ações em circulação na data-base das demonstrações financeiras). 2.11. 
Reapresentações dos saldos correspondentes: A Companhia reavaliou 
a natureza das aplicações financeiras e os conceitos de classificação des-
tes títulos e decidiu por reclassificar para fins de melhor apresentação dos 
saldos de caixa e equivalentes de caixa apresentados nas demonstrações 
financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2016. As reclassificações 
foram efetuadas e seus reflexos encontram-se demonstrados abaixo:

Balanço Patrimonial 2016
Reclas-

sificação 2016
(reapresentado)

Aplicações financeiras 90 (80) 10
Títulos e valores mobiliários – 80 80
Total 90 – 90
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Aquisição de títulos e valores mobiliários – 80 80
Caixa líquido das operações de investimento – 80 80
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa 90 (80) 10

3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei-
tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras 
empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de 
cada uma das novas normas e alterações:
Pronunciamento Descrição Vigência

CPC 48 – 
Instrumentos 
Financeiros

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 9 – Instru-
mentos Financeiros: classificação, 
mensuração, perda por redução ao 
valor recuperável e contabilização de 
hedge.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.

CPC 47 – Recei-
tas de contratos 
com clientes

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 15 – sobre 
o reconhecimento de receita em tran-
sações de contratos com clientes.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.
IFRS 16 – 
Arrendamento 
mercantil

Refere-se à definição e a orientação 
do contrato de arrendamento previsto 
na IAS17.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2019.
O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2018, a todas 
as empresas que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 
16 a Administração da Companhia aguarda a edição do correspondente nor-
mativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas 
demonstrações financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia 
está aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar 
os efeitos em suas demonstrações financeiras. 4. Títulos e valores mobi-
liários – A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por inves-
timento em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancial-
mente em operações compromissadas (LFT) e operações compromissadas.

2017 2016
Títulos e valores mobiliários 84 80
Total 84 80
5. Estoque de imóveis
Tipo de projeto Residencial
Localidade Santos-SP
Início das obras Maio de 2019
Percentual do projeto que já foi construído 0%
Data de conclusão do projeto Abril de 2021
Composição do custo do estoque 2017 2016
Custos de aquisição do terreno 7.600 7.600
Custos com impostos e taxas 304 263
Custos de construção 40 7
Total 7.944 7.870
A intenção da Companhia é a Incorporação e venda das unidades residên-
cias que serão construídas, por essa razão o mantém contabilizado como 
estoque. O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redu-

Aos Acionistas e Administradores da
Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Meribaspe II 
Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“Companhia”), 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 exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE 
S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC 
TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros 
assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016, apresenta-
dos para fins de comparação, foram auditados por outros auditores inde-
pendentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 06/03/2017. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demons-
trações financeiras: A administração da Companhia é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às peque-

nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções 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 de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 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 condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 02 de março de 2018.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
CRC- 2SP 034.519/O-6 Contador CRC 1SP 209.240/O-7

ção ao valor recuperável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de 
laudos específicos preparados por especialistas do setor imobiliário e que 
levam em conta a expectativa dos resultados futuros a serem obtidos com 
o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de avaliação, a Adminis-
tração analisou a recuperabilidade do ativo e não identificou indicadores de 
perda. 6. Patrimônio líquido – 6.1. Capital Social: Em 31/12/2017 e 2016, 
o capital social é de R$10.000 representado por 10.000.000 ações ordiná-
rias sem valor nominal e estão assim distribuídas:

Quantidade de ações 
ordinárias

Acionistas (unidades) Participação
SDI Administração de Bens Ltda. 10.000 0,10%
Tellus IV Participações S.A. 9.990.000 99,90%
Total 10.000.000 100,00%
Em outubro de 2016 a sócia SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. retirou-
-se da sociedade cedendo e transferindo sua participação totalmente subs-
crita e integralizada para a Tellus IV Participações S/A. Na mesma data as 
acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia no montante de 
R$9.999, mediante a emissão de 9.999.000 novas ações ordinárias, total-
mente subscritas a serem integralizadas. 6.2. Destinação do resultado: 
Não houve destinação no exercício devido a Companhia ter apresentado 
prejuízo. De acordo com o estatuto social da Companhia, o lucro líquido 
apurado em cada balanço terá a destinação que a Assembleia Geral esta-
belecer. 7. Despesas administrativas: A composição das despesas admi-
nistrativas é conforme segue:

2017 2016
Serviços de terceiros (44) (10)
Anúncios e publicações (65) –
Outras despesas (1) –
Total (110) (10)
8. Partes relacionadas – O estatuto social da Companhia não prevê 
remuneração para a sua Diretoria nem para os membros do Conselho 
de Administração. As operações com partes relacionadas referem-se aos 
honorários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico 
para construção do empreendimento imobiliário com a SDI no total de R$8 
(zero no exercício de 2016). 9. Instrumentos financeiros – 9.1. Gestão de 
risco de capital: A Companhia administra seu capital para assegurar que 
possa continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que 
maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas 
operações por meio da otimização do patrimônio. 9.2. Gestão de risco de 
liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é 
da Administração, que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco 
de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão 
de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco 
de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e 
linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, por 
meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e 
pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. 
Em 31/12/2017 e 2016 a Companhia não possuía instrumentos financeiros 
derivativos. 10. Provisão para demandas judiciais: Atualmente a Compa-
nhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não registrando, 
portanto, provisão para demandas judiciais em 2017 e 2016.

André Ferreira de Abreu Pereira – Diretor
Alexandre Henrique Borges – Contador CRC 1SP 217.243/O-3

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito São Miguel Paulista

Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRE LUIZ MENDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1985), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Fernando Antonio dos Santos e de Odete Mendes Var-
jão. A pretendente: JULIANA ALESSANDRA FRANCISCO, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/04/1977), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Francisco e de Sandra Maria Alves Francisco.

O pretendente: ANDRÉ ALVES DE MOURA SOBRINHO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1996), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Sidinei Alves de Moura e de Shirlei Santiago Cavalcante. A pre-
tendente: CECILIA COTRIM BARBA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/07/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Ricardo Alexandre Barba e de Fabiana Cotrim Barba.

O pretendente: JONATHAN WLASIUK PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão confei-
teiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jacimar Freire dos Passos e de Marilu Wlasiuk. A pretendente: MONI-
QUE GABRIELLE GOMES RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1992), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Gilberto Rodrigues e de Simone Gomes Rodrigues.

O pretendente: FRANCESCO DE MENEZES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Diomedes Targino de Santana Filho e de Maria de Assunção 
de Menezes Santana. A pretendente: GLEICE CORDEIRO DE ANDRADE, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Caieiras, SP, no dia (22/12/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gleristone Cordeiro de Andrade e de Ana Lucia 
Rodrigues da Cunha de Andrade.

O pretendente: JOÃO PEDRO CAMPOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido em Uirauna, PB, no dia (26/06/1997), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Pinheiro de Lima e de Maria Campos da Silva Lima. A 
pretendente: MARIANA COSTA MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/2000), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Alessandro Moreira de Souza e de Solange da Costa.

O pretendente: EDSON CARNEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão con-
trolador de estoque, nascido em Presidente Epitácio, SP, no dia (29/09/1989), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edilson Leite da Silva e de Ivete 
Guimarães Carneiro da Silva. A pretendente: ANGELA ROCHA OLIVEIRA, esta-
do civil solteira, profi ssão op. de caixa, nascida em Campo Formoso, BA, no dia 
(21/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilton da Silva 
Oliveira e de Maria Rocha Oliveira.

O pretendente: DIEGO KIAN MOTA, estado civil solteiro, profi ssão auditor qualidade, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1990), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Gilmar Fernandes Mota e de Regina Midori Kian Mota. A pretendente: 
AMANDA YORDAKY SILVA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Su-
zano, SP, no dia (12/08/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Pedro da Silva Filho e de Sonia Teresinha Yordaky da Silva.

O pretendente: DIEGO OLIVEIRA DE QUINTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Eladio Seara Quinteiro e de Vilma Ferreira de 
Oliveira Quinteiro. A pretendente: SILIA RENATA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
designer de interiores, nascida em Diadema, SP, no dia (08/12/1982), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos da Silva e de Elfrida Renate da Silva.

O pretendente: HARRISON SANTOS VERISSIMO, estado civil solteiro, profi ssão con-
trolador de ascesso, nascido em Santo Amaro, SP, no dia (27/09/1996), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Milton Verissimo e de Janete Ferreira dos Santos. 
A pretendente: ALANE JESUS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em Prado, BA, no dia (02/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Eliezer Teixeira de Souza e de Janice da Silva de Jesus.

O pretendente: OSVALDO VIEIRA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1992), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Renildo Sampaio Araujo e de Renata Benedita Vieira. A pretendente: PRIS-
CILA ALVES GOMES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (10/01/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osias 
Barbosa de Souza e de Dalete Alves Gomes.

O pretendente: RICARDO DANTAS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio Barbosa e de Cleide Dantas Barbosa. A pretendente: 
AYALA BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão biomedica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/10/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jader Donizetti de Oliveira e de Rosangela Barbosa da Costa de Oliveira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SEIXAS MARTINS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão montador moveis, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Seixas Martins e de Clarice 
Robatino Martins. A pretendente: CLEONICE APARECIDA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/12/1983), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Augusto Sebastião da Silva e de Maria Apa-
recida da Silva.

O pretendente: EDWARD AJURUCHUKWU AGASHI, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Enugu Ezike-Nigeria, no dia (10/02/1985), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Patrick Agashi e de Patrisha Agashi. A pretendente: 
YASMIN TUANE MATOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/04/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Aureliano Fernandes da Silva e de Dea Matos Galdino.

O pretendente: LAÉRCIO CARLOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1969), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Benedicto de Oliveira e de Aparecida Maria de Jesus Oliveira. A pretenden-
te: JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão op. de 
caixa, nascida em Lorena, SP, no dia (16/06/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Walmor Oliveira de Sousa e de Joana D' Arque da Silva Oliveira de Sousa.

O pretendente: WILSON BERNARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobra-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1979), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Aude Bernardo da Silva e de Maria Aldenoira da Silva. A preten-
dente: MICHELE ALVES CARNEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (10/10/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Silvio de Sena Matos Carneiro e de Sueli Alves da Anunciação.

O pretendente: ELIEL NAMI MANCIO, estado civil solteiro, profi ssão garçom, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (15/12/1993), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Elias Mancio e de Eliana Maria Nami Mancio. A pretendente: LETICIA CARDOSO 
REMEDIO, estado civil solteira, profi ssão suporte de TI, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (02/05/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Renato Remedio e 
de Edna Ferreira Cardoso Remedio.

O pretendente: MARCOS FERREIRA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1973), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Valdir Aparecido Leite e de Helena Ferreira Leite. A pretendente: MARIA 
MADALENA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão corretora de imoveis, nas-
cida em Caratinga, MG, no dia (09/12/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Lucindo de Oliveira e de Catarina Lucindo de Oliveira.

O pretendente: WILLIAM BATISTA DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Batista de Miranda e de Cicera de Miranda. A pretendente: SA-
RAH CAROLINA DE ANDRADE NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão aux. de 
reposição, nascida em Guarulhos, SP, no dia (17/02/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Elias José de Andrade Nascimento e de Sônia Maria de Oliveira.

O pretendente: WISNY JOSEPH, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Re-
publica do Haiti - Haiti, no dia (22/11/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Wilmer Joseph e de Annalise Siderlien. A pretendente: AVENISE ROSALVAT, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Republica do Haiti - Haiti, no dia (03/07/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Taveus Rosalvat e de Anephie Frage.

O pretendente: GENILDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão emfes-
tador, nascido em Paulista, PE, no dia (10/07/1972), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Pereira da Silva e de Firmina Xavier da Silva. A pretendente: 
CLARICE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Canhoba, 
SE, no dia (07/07/1966), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Marinho dos Santos e de Ivelice Oliveira de Castro.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA BOCCUCCI, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Boccucci e de Marcionilia Pereira de Souza. A pretenden-
te: ALINE FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/04/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Marcos Lima de Sousa e de Suely Ferreira da Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO JAQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão almoxa-
rife, nascido em João Pinheiro, MG, no dia (11/07/1975), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Guilherme Vieira da Silva e de Maria das Dores Mendes da Silva. A 
pretendente: VILMA DUTRA MARTINS MEDRADO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/08/1971), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Claudino Medrado e de Ivonete do Nascimento Dutra Martins.

O pretendente: MARCOS VINICIUS GUALBERTO MATOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão aux. de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1990), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Araujo Matos e de Leila Cris-
tina Gualberto. A pretendente: ADRIANA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão op. de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1987), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Jose da Silva e de Cicera Josefa 
Santos da Silva.

O pretendente: CARLOS ALFREDO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi s-
são engenheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1983), residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Alfredo de Oliveira e de Clenira Aparecida Alves da 
Luz Oliveira. A pretendente: MONIQUE PEREIRA DOS SANTOS SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1987), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos dos Santos Silva e de Norilda Pereira. 

O pretendente: WILLIAN LUCENA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão contabilista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Nelson Moreira dos Santos e de Maria de Fatima da Costa Lucena Santos. 
A pretendente: GABRIELI TAIANI MOREIRA BRANDÃO, estado civil solteira, profi ssão 
monitora de qualidade, nascida em Santo André, SP, no dia (11/02/1995), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Denilson Ribeiro Brandão e de Cristiane Moreira 
Ribeiro Brandão.

O pretendente: ROBSON BATISTA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Dalmacio Rodrigues da Silva e de Marileide Maria Batista da Silva. 
A pretendente: ANDRÉIA AVILA GOMES, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (05/05/1980), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Alves Gomes e de Rosa Maria Avila Gomes.

O pretendente: CAIO CESAR NOGUEIRA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão cood.
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valnes Moreira Lopes e de Shirley Nogueira Lopes. A pre-
tendente: SABRINA LUARA ANTERO PINHO, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1991), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Gilelton Alves de Pinho e de Maria de Lourdes Antero Pinho.

O pretendente: GABRIEL GUILHERME LISBOA SAMPAIO DE CAMPOS, estado ci-
vil solteiro, profi ssão castasista, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (31/08/1994), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Guilherme de Campos e de 
Katia Cristina Lisboa Sampaio de Campos. A pretendente: JÉSSICA LISBOA BARROS, 
estado civil divorciada, profi ssão atendente de vendas, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (08/05/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João de Almeida 
Barros e de Glorinha Carneiro Lisboa.

O pretendente: ERIVALDO PERGENTINO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
encarregado geral, nascido em Saire- Municipio Bezerros, PE, no dia (08/06/1974), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Heleno Pergentino Alves e de Maria José 
Alves. A pretendente: ANA PAULA MOREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/04/1978), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Benedito Moreira da Silva e de Natalice da Costa Silva.

O pretendente: LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aux.
almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1993), residente e domiciliado 
em Suzano, SP, fi lho de Ezequiel Bispo da Silva e de Maria Glorinha Alves Dias. A pre-
tendente: BRUNA ELEN MEDEIROS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão aux.
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1997), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Eliel da Silva Ferreira e de Debora Medeiros Silva Ferreira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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