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BOLSAS
O Ibovespa: +0,87% Pontos: 
85.245,58 Máxima de +1,07% 
: 85.417 pontos Mínima de 
-0,2% : 84.340 pontos Volume: 
9,78 bilhões Variação em 2018: 
11,57% Variação no mês: -0,14% 
Dow Jones: -0,9% Pontos: 
24.189,45 Nasdaq: -0,36% 
Pontos: 7.069,03 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,3850 Venda: 
R$ 3,3860 Variação: -0,72% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,46 Venda: R$ 3,56 Variação: 
-0,65% - Dólar Ptax Compra: 
R$ 3,4046 Venda: R$ 3,4052 
Variação: -0,42% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,3400 Venda: R$ 
3,5270 Variação: -0,65% - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,36% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,04% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.360,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,05% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,000 
Variação: +0,68%.

Futuro (maio) Cotação: R$ 3,3900 
Variação: -0,73% - Euro (17h34) 
Compra: US$ 1,2369  Venda: US$ 
1,2369  Variação: +0,13% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,1850 
Venda: R$ 4,1870 Variação: 
-0,59% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,1500 Venda: R$ 4,3330 
Variação: -0,85%.

Futuro: +0,7% Pontos: 85.390 
Máxima (pontos): 85.585 
Mínima (pontos): 84.165. Global 
40 Cotação: 809,564 centavos 
de dólar Variação: -1,36%.

“No Brasil quase todos 
os presidenciáveis 
falam no capitalismo, 
conquanto não se saiba 
bem se querem a cabeça 
ou gostam do bolso dos 
capitalistas”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

do ICMS a ser atacado seria o 
acúmulo de créditos no setor 
exportador. Guardia repetiu 
que a carga tributária geral 
continuará a mesma, por isso 
não deve haver problema 
para os Estados (AE).

O ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, 
disse ontem (11), que 

a nova equipe econômica não 
pretende revisar para baixo 
a projeção de crescimento 
do PIB, atualmente em 3%. 
“Ainda não estamos revendo 
previsão de crescimento 
para o ano”, respondeu. Para 
ele, embora as projeções 
do governo e do mercado 
estarem em 3% ou 2,8%, 
existem sinais claros da 
retomada do crescimento 
disseminados em diversos 
setores. 

“Há inclusive crescimento 
de investimentos e bens de 
capital. Vamos monitorar 
o crescimento e, se ao 
longo do ano entendermos 

Nova equipe econômica 
não revê previsão de 3% do 
PIB, mas almeja reformas

necessária uma revisão, 
a  f a r e m o s ” ,  a f i r m o u . 
Perguntado se o IPCA baixo 
do começo do ano não denota 
um ritmo menor de expansão 
na economia, ele disse que a 
inflação de fato está abaixo 
da meta, mas ponderou que, 
expurgados alimentos e os 
preços administrados, estaria 
em um patamar mais próximo 
do objetivo do governo.

G u a r d i a  a f i r m o u  q u e 
gostaria de mandar os projetos 
de simplificação do PIS/
Cofins e do ICMS ao mesmo 
tempo para o Congresso, 
mas admitiu que a discussão 
sobre o imposto estadual é 
mais complicada e está menos 
madura. “A discussão sobre o 
ICMS começou com o Confaz 

na semana passada e existe 
uma proposta de texto para 
discutir com os secretários 
de Fazenda dos governos 
estaduais”, afirmou. “Não 
vejo problema em mandar os 
projetos em separado. Seria 
bom mandar junto, mas não 
será necessário”, completou.

Lembrou que o ICMS e 
o PIS/Cofins são os dois 
m a i o r e s  i m p o s t o s  n a 
carga tributária brasileira, 
equivalendo a 7% e 4% do 
PIB, respectivamente. “São 
impostos muito relevantes 
e com legislação complexa”, 
definiu, ao citar que o maior 
problema do ICMS são as 
alíquotas interestaduais, 
cujas diferenças estão no 
centro da guerra fiscal entre 

Novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o ex-ministro Henrique Meirelles,

na cerimônia de transmissão de cargo.

os Estados. “O caminho 
seria levar tributação para o 
destino com uma alíquota de 
até 4%”, adiantou.

O u t r o  o b j e t i v o  d o 
projeto seria simplificar as 
legislações estaduais para a 

cobrança do imposto. “São 27 
regras tributárias diferentes 
para um mesmo produto. 
É fundamental haver uma 
simplificação com tentativa 
de unificação de alíquotas”, 
acrescentou.  Outro problema 

Saque do FGTS 
O trabalhador que pedir 

demissão está mais perto de 
poder sacar integralmente o 
FGTS. Projeto do Senado com esse 
objetivo foi aprovado ontem(11) 
pela Comissão de Assuntos Sociais. 
Caso não haja apresentação de 
recurso para análise no plenário, 
o texto seguirá diretamente para 
apreciação na Câmara. Para o 
relator, senador Paulo Paim, é mais 
um passo rumo à “correção de uma 
distorção histórica”.

A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
pediu ao STF que priorize em 
sua pauta de julgamentos o 
primeiro desfecho de uma ação 
penal da Lava Jato na Corte. 
Desde o início da operação, 
em 2014, nenhum processo 
criminal da Lava Jato foi 
concluído no STF. Um dos 
mais próximos do julgamento 
fi nal, no qual será decidida a 
condenação ou absolvição do 
réu, é o que envolve o deputado 
Nelson Meurer (PP-PR) e seus 
dois filhos, Nelson Meurer 
Júnior e Cristiano Augusto 
Meurer.

Foi nesta ação penal que 
Dodge pediu prioridade, “haja 
visto o risco de ocorrência de 
prescrição retroativa quanto ao 
réu Nelson Meurer caso este seja 
condenado à pena mínima (de 2 
anos de reclusão) no que tange 
ao crime de corrupção passiva”, 
escreveu a procuradora-geral 
da República. O deputado foi 
denunciado em outubro de 2015 
pelo então procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, pelos 
crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.

A acusação tem como ponto 
de partida a delação premiada 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

Lula recebe os 
mesmos benefícios

A Polícia Federal (PF) 
informou ontem (11), por meio 
de nota, que o ex-presidente 
Lula, réu da Lava Jato que 
cumpre pena na sede da PF no 
Paraná, não recebe “qualquer 
outro benefício que não se 
aplique aos demais custodiados 
que se encontram atualmente 
na unidade policial”.

O regime de visitas de advogados 
e familiares aplicado não sofreu 
qualquer alteração destinada 
a beneficiar o ex-presidente. 
Além disso, acrescenta a nota, 
o presidente não tem contato 
com “nenhuma pessoa ou mesmo 
servidor, à exceção daqueles 
envolvidos na sua segurança”.

“Todos os procedimentos 
adotados com relação ao ex-
presidente são os mesmos 
aplicados aos demais custo-
diados, salvo exceções espe-
cíf icas autorizadas pelo 
Juízo da 12ª Vara Federal de 
Curitiba, responsável pelos 
procedimentos de execução 
penal”, acrescenta a nota (ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, voltou a defender 
a tramitação da proposta 
que permite a prisão de réus 
condenados em segunda 
instância. Segundo Maia, 
apesar de a intervenção federal 
no setor de segurança pública 
do Rio de Janeiro impedir a 
aprovação das chamadas PECs 
em caráter fi nal, o caminho 
“correto” é que as proposições 
continuem tramitando na 
Casa. “Não podemos emendar 
a Constituição, mas nada 
proíbe o trâmite de matérias de 
emenda constitucional”, disse. 

Ontem  (11), o presidente 
da Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara, Daniel Vilela 
(MDB-GO), aceitou a retirada 
de pauta de outra proposta, 
ao avaliar uma questão de 
ordem da oposição sobre o 
tema. Relator da PEC que 
defi ne a prisão do réu após 

Para Maia, nada proíbe 

o trâmite de matérias de 

emenda constitucional.

O Brasil tem mais de 86 mil 
pedidos de reconhecimento de 
refúgio acumulados, segundo 
dados do relatório Refúgio em 
Números, do Comitê Nacional 
para os Refugiados (Conare). 
Em todo o mundo, existem mais 
de 2,8 milhões de solicitações 
semelhantes e 22,5 milhões 
de pessoas já consideradas 
refugiadas.

No Brasil, a nacionalidade 
com o maior número de 
solicitações em trâmite é a 
venezuelana (33%). Até agora, 
apenas 18 venezuelanos foram 
reconhecidos nesta condição, 
sendo quatro em 2015 e 14 em 
2016. Em geral, essa população 
é tratada como imigrante. Isto 
porque, segundo a legislação 
brasileira, são refugiados 
apenas aquelas pessoas que 
têm que sair de seu país de 
origem devido à perseguição 
política ou religiosa.

O Ministério da Justiça 
explica que o crescimento de 
pedidos deve-se à crise naquele 
país e que a abordagem dada aos 
cidadãos venezuelanos ainda 
não foi defi nida pelo governo 
federal. Em 2017, a população 
venezuelana foi a que mais 
solicitou reconhecimento da 

A nacionalidade com o maior 

número de solicitações em 

trâmite é a venezuelana (33%).

Brasília - Com a presença dos 
comandantes das três Forças 
Armadas, o presidente Temer 
afi rmou ontem (11), que “todos 
sabem da contribuição dos 
nossos militares para o Brasil” 
e que “todos sem exceção têm 
um papel a desempenhar”. 
“Estamos todos engajados na 
construção de um país de paz, 
de prosperidade, de ordem 
e de progresso”, disse em 
cerimônia de apresentação dos 
Ofi ciais Generais promovidos, 
no Palácio do Planalto. 

Na cerimônia de ontem 
foram promovidos no total 69 
ofi ciais-generais, sendo 18 da 

Marinha, 36 no Exército e 15 
na Aeronáutica. Temer chegou 
acompanhado do ministro da 
Defesa, Joaquim Silva e Luna, 
e da esposa do ministro.

Temer citou que está na 
Constituição que as Forças 
Armadas são instituições 
permanentes e destacou 
ainda que são forças que 
“cumprem com sua missão 
de proteção”. “Prestigiamos a 
competência, a dedicação e o 
patriotismo dos nossos ofi ciais-
generais. Atributos testados 
e comprovados ao longo de 
décadas de serviços prestados 
à nação”, afi rmou (AE).

Presidente Temer cumprimenta o comandante do Exército, 

general Eduardo Villas Bôas, na cerimônia de apresentação

dos ofi ciais generais recém-promovidos.
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José Cruz/ABr

Maia defende tramitação de 
PEC para prisão em 2ª instância

é verdadeiro, o debate é 
permanente. Nada pode impedir. 
A não ser aquilo que soa para 
mim como um grande acordo 
neste momento para impedir 
que se discuta e se debata a 
questão da prisão a partir da 
segunda instância. Um acordão 
daqueles que não querem ver 
o país avançar no combate à 
corrupção. Isso é muito grave 
para o país”, criticou.

Autor da questão de ordem, 
o deputado Rubens Pereira 
Júnior (PCdoB-MA) informou 
que a oposição está recorrendo 
da decisão de Maia. “Ele 
decidiu que [as PECs] podem 
ser votadas nas comissões. 
O deputado Paulo Teixeira 
[PT-SP] está apresentando 
um recurso contra a decisão. 
Respeito muito o presidente, 
mas quem melhor interpreta 
a Constituição e o Regimento, 
é a CCJ”, argumentou (ABr).

confi rmação da sentença em 
segunda instância, Rubens 
Bueno (PPS-PR) protestou 
contra o que classifi cou de 
“acordão” para impedir a 
tramitação da matéria.

“Na primeira Casa e nas 
primeiras comissões, o debate 

Contribuição dos nossos 
militares para o Brasil

Valter Campanato/ABr

Brasil tem mais de 86 mil 
pedidos de refúgio

condição de refugiado. Foram 
17.865 pedidos, o que equivale 
a 53% de todas as 33.866 
solicitações recebidas no ano 
passado. 

Em relação à origem, as nações 
com maior número de pedidos 
foram, além da Venezuela: Cuba 
(2.373 pedidos), Haiti (2.362) e 
Angola (2.036). Ao todo, o Conare 
reconheceu 587 refugiados 
em 2017, sendo 310 sírios e 
106 originários da República 
Democrática do Congo. Das 
pessoas reconhecidas, 44% têm 
entre 30 e 59 anos, 33% estão na 
faixa etária entre 18 e 29 anos e 
14% têm entre 0 e 12 anos (ABr).

PGR pede prioridade no 
julgamento da Lava Jato

de Paulo Roberto Costa, ex-
diretor de Abastecimento 
da Petrobras.  Em suas 
alegações fi nais, a defesa de 
Meurer afi rmou que o MPF 
não conseguiu comprovar a 
denúncia contra o deputado, 
ficando a imputação dos 
crimes baseada somente nas 
palavras do colaborador, o que é 
insufi ciente para a condenação.

O caso já foi enviado pelo 
ministro Edson Fachin para o 
gabinete do revisor, ministro 
Celso de Mello, última etapa 
antes que a ação penal possa 
ser levada a julgamento. Não 
há prazo para que isso ocorra 
(ABr).

Brasília - Embora o projeto 
de privatização da Eletrobras 
esteja emperrado na Câmara 
dos Deputados, o ministro da 
Fazenda, Eduardo Guardia, 
defendeu ontem (11), que a 
proposta seja aprovada ainda 
no primeiro semestre para que 
a desestatização ocorra em 
2018. “Se há algum problema de 
articulação, temos que trabalhar 
para melhorar. O ministro (de 
Minas e Energia) Moreira Franco 
está empenhando e vamos 
sentar com os parlamentares 
para retomar o ritmo desse 
projeto que é extremamente 
importante para o País”, afi rmou. 

Segundo ele, não existe uma 
restrição formal da lei eleitoral 
para que o projeto seja votado 
no segundo semestre, mas 
há uma difi culdade de obter 
quórum no parlamento durante 
esse período. “É preciso aprovar 

Venda da Eletrobras ‘ainda’ no 
primeiro semestre

a lei no Congresso ainda no 
primeiro semestre, para levar 
a proposta à assembleia de 
acionistas da Eletrobras e 
tornar o cronograma factível 
para realizar processo ainda 
este ano”, respondeu o ministro. 

Guardia lembrou que a 
expectativa de arrecadação 
de R$ 12 bilhões com a 
desestatização da empresa e 
o processo de descotização de 
usinas está em uma conta de 
reserva no orçamento “Se a 
operação não acontecer neste 
ano, não será necessário um 
ajuste adicional na programação 
orçamentária”, concluiu (AE).
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Voto sem consenso 
estragou o churrasco 

do domingo

O voto é provavelmente 

um dos maiores 

símbolos da democracia 

Através dele os cidadãos 
têm o direito de se 
expressar e fazer suas 

escolhas de acordo com 
seus critérios, julgamentos e 
consciência. Na esfera pública 
os votos tomados em âmbito 
dos Poderes Legislativos e 
Judiciário podem afetar ou 
infl uenciar a vida de milhares 
de pessoas seja do ponto de 
vista estritamente econômico, 
pessoal, emocional e assim por 
diante. 

Nestas últimas semanas 
por exemplo, a nação fi cou 
na expectativa em relação às 
votações do STF em torno da 
questão da permanência em 
liberdade ou não de pessoas 
já condenados em 2a instância. 
Decisão de suma importância 
no caso do ex-presidente 
Lula, que fi cou nas mãos de 
11 Juízes do Tribunal. Após o 
conhecimento do resultado, 
duas grandes correntes se 
formaram: a dos felizes e a dos 
infelizes. Independentemente 
do resultado obtido a grande 
vitoriosa foi a democracia. 

Mas vamos sair da esfera 
pública e nos transferir 
mentalmente para uma 
sala de reunião  de uma 
empresa familiar. Ela já 
tem um Conselho formado 
por representantes de três 
braços de uma mesma família, 
descendentes de três primos 
que fundaram a empresa.  Dois 
amigos da família, atuam como 
conselheiros externos. Aos 
poucos, com o crescimento 
da empresa, assuntos de 
cunho econômico – fi nanceiro 
tomam vulto. Após horas de 
discussão e sem a obtenção de 
um entendimento as questões 
são colocadas sob votação, no 
maior espírito democrático. 

Terminada sua apuração, em 
geral feita sob efeitos do cansaço 
e stress emocional, temos como 
resultado visível e palpável, a 
ala dos vencedores e a dos 
perdedores. O assunto votado 
fi ca de repente em segundo 
plano. Este sentimento de 
ganho ou perda é levado pelos 
familiares para casa. Os sócios 
familiares uma vez tão unidos e 
amigos começam a se colocar 
em posições antagônicas. Isto 
pode ser percebido em novas 
decisões por voto, onde um 
assunto pode ser votado tendo 
por peso maior os aspectos 
emocionais do que racionais. 

Impera o sentimento do 
ganha e perde. Estamos 
assistindo a uma situação de 
contraditórios que podem 
ser muito prejudiciais para 

a empresa. A fi nalidade do 
Conselho é a de trabalhar 
em prol do crescimento e 
desenvolvimento do negócio e 
não ser palanque de disputas 
entre familiares. Existe 
outra alternativa? - Sim, as 
deliberações por consenso são 
as mais nobres e profícuas. 

Uma decisão por consenso 
pode levar mais tempo a ser 
obtida, mas do ponto de vista 
emocional é aquela onde 
todos participantes de uma 
reunião saem com sentimentos 
positivos e voltarão de bom 
grado a se reunir para discutir 
e decidir sobre novas agendas 
pautadas. O ideal é que um 
assunto seja discutido à 
exaustão até que se chegue 
ao consenso. A comprovação 
dos fatos, o real entendimento 
de uma situação, a lógica 
ou um caminho alternativo 
encontrado deve levar os 
conselheiros a encontrar o 
consenso. 

Quando se chega quase a 
este ponto mas ainda podendo 
existir uma pequena pitada 
de contrariedade por parte 
de um ou outro conselheiro, 
este poderá consentir para 
não atrapalhar o andamento 
das coisas. Portanto, estamos 
falando de consenso e 
consentimento. As empresas 
familiares, na maioria das 
vezes,  têm como quotistas, 
o próprio fundador ou seus 
filhos e sobrinhos. Eles se 
sentem donos do negócio e não 
sócios. Assim sendo, aspectos 
emocionais em relação ao 
negócio e à família ainda pesam 
bastante  na tomada de decisão 
e por consequência no voto. 

Provavelmente o familiar 
que teve voto vencido na 
última reunião de Conselho 
não irá ao churrasco da família 
do  próximo domingo ou fi cará 
de cara amarrada, por razões 
óbvias. Talvez o condimento 
chamado “ consenso “ irá 
resolver em grande parte 
a situação. A definição de 
um Regimento Internos dos 
Conselhos ajuda a defi nir as 
regras do jogo. A votação é 
exercida quando o consenso 
não é obtido, após todos os 
esforços despendidos. 

Em empresas onde os 
vínculos familiares já são coisas 
do passado ou inexistentes, os 
conselheiros irão externar seus 
votos em relação aos assuntos 
pautados, isentos de emoções, 
pois se enxergam como sócios 
e não como donos do negócio.  

Se tomarem as decisões 
por consenso isto será muito 
louvável.

(*) - É fundador da Lanz Consultores 
Associados, especializada em 

governança corporativa e gestão de 
empresas médias e grandes.

Thomas Lanz (*)
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A euforia pela classifi cação 
da Roma às semifinais da 
Liga dos Campeões foi tanta, 
que o presidente do clube 
da capital, James Pallotta, 
deu um mergulho na fonte 
da Piazza del Popolo para 
celebrar a histórica vitória 
sobre o Barcelona. Em meio 
a uma multidão de torcedores 
que não paravam de cantar, o 
presidente “giallorosso” tirou 
o paletó, arregaçou as mangas 
e sorridente entrou na fonte. 
O “banho” de Pallotta foi 
registrado por diversas pessoas.

No entanto, o rápido mergulho 

de Pallotta foi denunciado por 
uma associação de defesa do 
meio ambiente, e o presidente 
da Roma precisará pagar uma 
multa de 500 euros por ter 
entrado na histórica fonte. 
Ontem (11), Pallotta ligou para 
a prefeita de Roma, Virginia 
Raggi, e pediu desculpas 
pela comemoração. Ele ainda 
assegurou que irá pagar a 
multa.  Pela primeira vez desde 
a temporada 1983/84, a Roma 
retornou para as semifi nais da 
Liga dos Campeões, após ter 
batido o Barcelona por 3 a 0 
(ANSA).

O Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil afi rmou 
na terça-feira (10) que o 
líder norte-coreano, Kim 
Jong-un, e seu pai, Kim 
Jong-il, tiveram passaportes 
brasileiros emitidos pela 
Polícia Federal. Com validade 
de 10 anos cada um, ambos os 
passaportes foram expedidos 
no dia 26 de fevereiro de 
1996 e possuem um carimbo 
da Embaixada do Brasil em 
Praga, na República Tcheca. 

Na ocasião, o ditador norte-
coreano tinha 13 anos de idade. 
Além disso, no passaporte, 
Kim Jong-un usou o nome 
“Josef Pwag”, enquanto seu pai 
utilizou “Ijong Tchoi”. Segundo 
o Itamaraty, na época, para 
conseguir um novo passaporte 
não precisava apresentar um 

Documento foi expedido em 1996 sob o nome de ‘Josef Pwag’.

O benefício pode ser 
solicitado até o próximo 
domingo (15).

Neste ano, pela primeira vez 
o pedido de isenção da taxa de 
inscrição será feito antes do 
período de inscrição. 

O  resultado da solicitação 
será divulgado no dia 23 de 
abril, e os candidatos que 
tiverem o pedido negado terão 
até o próximo dia 29  para 
apresentar recurso da decisão. 
A expectativa do Inep é de que 
cerca de 4 milhões de pessoas 
peçam o benefício neste ano.

Os candidatos que tiveram 
a isenção concedida no ano 
passado e faltaram aos dois 
dias de prova terão que 
justificar a ausência para 
obter novamente a gratuidade. 

A expectativa do Inep é de que cerca de 4 milhões de pessoas 

peçam o benefício neste ano.

A cantora italiana Rita 
Pavone retornará ao Brasil 
no próximo mês de maio para 
realizar quatro shows como 
parte de sua turnê ‘’Rita 
Pavone Is Back!’’. A primeira 
apresentação da italiana será 
no dia 12, no Teatro Bourbon 
Country, em Porto Alegre; a 
segunda ocorrerá no Teatro 
Positivo, em Curitiba, dia 15. 
Na cidade de São Paulo, o show 
acontece no dia 17, no Tom 
Brasil; e no Rio de Janeiro, será 
no dia 19, no Vivo Rio. 

Após um longo período longe 
dos palcos, a diva dos anos 60 
voltou a fazer shows em 2013. 
Entre suas principais músicas 
estão ‘’Datemi Un Martello’’, 
‘’Non Ho Leta’’, “Geghegè”, 
“Lui “,”Questo nostro amore”.    
Pavone iniciou a sua carreira 
aos 17 anos, e fi cou famosa 

Cantora italiana Rita Pavone.

Cobrança 
de taxa por 
encomenda 
enviada ao Rio

O presidente do TRF2, 
desembargador André Fontes, 
suspendeu a liminar que 
impedia a empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos 
(ECT) de cobrar a Taxa de 
Emergência Excepcional 
sobre encomendas destinadas 
ao Rio de Janeiro. A cobrança, 
fi xada em R$ 3 por encomenda, 
foi estabelecida por causa 
do alto índice de roubo de 
cargas, que eleva os custos 
operacionais das entregas 
na região metropolitana da 
capital fl uminense.

A 5ª Vara Federal do Rio 
tinha suspendido a taxa, em 
ação civil pública ajuizada pelo 
Procon/RJ. Contra a medida, 
os Correios apresentaram ao 
TRF2 o pedido de suspensão 
da liminar, que foi apreciado 
pelo presidente da Corte. Em 
sua decisão, o desembargador 
avaliou que “a proibição 
da cobrança prejudica a 
atuação da empresa pública 
em relação aos concorrentes, 
aos quais não é vedada a 
aplicação do adicional por 
encomenda”.

André Fontes considerou 
o risco de grave lesão à 
ordem pública, podendo fi car 
inviabilizada a prestação do 
serviço público de entrega 
d e  c o r r e s p o n d ê n c i a s . 
O presidente do tribunal 
concluiu que o valor não é 
abusivo, sendo compatível 
com o que é cobrado pelos 
seus concorrentes para 
entrega de encomendas na 
região metropolitana do Rio, 
em percentuais de 0,15% 
a 0,50% sobre o valor da 
encomenda e com mínimo 
estipulado entre R$ 3 e R$ 10, 
diz na decisão (ABr).
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Enem: mais de 2,5 milhões já 
pediram isenção da taxa de inscrição
O Inep registrou, até a manhã de ontem (11), 2,575 milhões de pedidos de isenção da taxa de 
inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

que estejam cursando a última 
série do ensino médio neste 
ano em escola da rede pública, 
ou que tenha feito todo o 
ensino médio em escola da 
rede pública ou como bolsista 
integral na rede privada e 
tenha renda per capita igual 
ou inferior a um salário mínimo 
e meio.

Também tem isenção o 
participante que declarar 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, por ser 
membro de família de baixa 
renda e que esteja inscrito no 
Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico). Neste 
ano, também são isentos os 
participantes do Encceja) de 
2017 que tenham atingido a 
nota mínima nas provas (ABr).

Todos os interessados em 
fazer o Enem 2018, isentos ou 
não, também deverão fazer a 

inscrição, entre os dias 7 e 18 
de maio.

Serão isentos os estudantes 

Kim Jong-un teve passaporte 
emitido pelo Brasil

documento de identidade, 
bastava o interessado “mostrar 
um passaporte anteriormente 
expedido”. Em fevereiro, foi 
revelado que o líder norte-

coreano e seu pai usaram 
passaportes falsos emitidos 
no Brasil para conseguirem 
vistos para países europeus 
(ANSA).

Diva italiana dos anos 60, Rita 
Pavone fará shows no Brasil

após participar da edição de 
‘’La festa degli Sconosciuti’’, 
em Roma, organizada por 
Teddy Reno, produtor musical 
e cantor italiano, e patrocinada 
pela RCA Italiana.

A sua vitória na competição 
musical permitiu a gravação 
de um single de 45 canções e 
um sucesso mundial. Desde 
então, Pavone vendeu cerca de 
50 milhões de discos (ANSA).

Presidente da Roma 
festeja vitória em fonte

Cachorros e gatos poderão ser 
sepultados em áreas privadas 
ou em locais preparados para 
isso (cemitérios animais) na 
região do Vêneto, na Itália. A 
medida foi proposta por Luca 
Coletto, secretário de Saúde 
Pública da região, e deve ser 
implantada em poucos dias, 
assim que for publicada no 
Diário Ofi cial.

"Estamos diante de um ato 
aparentemente banal, mas 
que em realidade é um grande 
ato de amor para com nossos 
animais domésticos", explicou 
o presidente do Vêneto, Luca 

Zaia. Os pets poderão ser 
enterrados na própria casa de 
seus donos, em seus jardins ou 
em cemitérios animais.

"Reconhecemos o que está se 
tornando um fenômeno social: a 
posse de um animal doméstico 
por uma pessoa e por uma 
família é um laço afetivo que 
implica em consequências", 
acrescentou. "Para se ter 
ideia do que estou falando, 
basta entrar na internet e 
ver histórias alegres e tristes, 
ligadas à relação entre o homem 
e seu animal de estimação", 
disse (ANSA).

Enterro de cães e 
gatos em residências

O papa Francisco admitiu ontem 
(11) que cometeu “graves erros de 
avaliação e percepção” sobre as 
denúncias de pedofi lia no Chile, 
que atingem um bispo defendido 
por ele publicamente durante sua 
visita ao país latino, em janeiro. As 
declarações estão em uma carta 
escrita aos bispos chilenos, após o 
líder da Igreja Católica ter lido as 
conclusões do relatório feito pelo 
arcebispo de Malta, monsenhor 
Charles Scicluna, enviado ao país 
para “aprofundar” as investigações 
sobre o chamado “caso Barros”.

Bispo de Osorno, Juan de la Cruz 
Barros Madrid, 61 anos, é acusado 
de acobertar casos de pedofi lia 
envolvendo o padre Fernando 
Karadima, 87. Em sua visita ao 
Chile, o Papa chegou a dizer que 
as denúncias contra Barros eram 
“calúnias”, o que provocou a ira 
das vítimas. 

“No que me toca, reconheço, 
e assim quero que o transmitam 
fielmente, que caí em graves 
erros de avaliação e percepção da 
situação, especialmente por falta 
de informação veraz e equilibrada. 
E desde já peço perdão a todos 
aqueles que ofendi e espero poder 
fazê-lo pessoalmente, nas próximas 
semanas, nas reuniões que terei 
com representantes das pessoas 
entrevistadas”, escreveu Francisco.

Francisco também anunciou que 
tomará medidas em “curto, médio 
e longo prazo”, para “reparar o 
que for possível no escândalo e 
restabelecer a justiça”. “Quero 
convocá-los a Roma para dialogar 
sobre as conclusões da mencionada 
visita [de Scicluna] e minhas 
conclusões”, declarou. A data da 
reunião com os bispos chilenos 
será defi nida pela Conferência 
Episcopal do país (ANSA).

Papa admite ‘erro de avaliação’ 
sobre pedofi lia no Chile
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A - Cadastramento Biométrico
O TRE-SP instalou na sede da Associação dos Advogados de São Paulo 
(AASP) – Rua Álvares Penteado, nº 151, Centro – um posto para atender 
os associados e a comunidade em geral. A unidade, que terá os serviços 
de cadastramento biométrico, transferência de título eleitoral e emissão 
do primeiro título de eleitor, funcionará até o próximo dia a 30, das 13h 
às 17h45. Para realizar procedimentos disponibilizados são necessários: 
documento com foto, comprovante de endereço atual, título de eleitor 
(se tiver) e comprovante de quitação do serviço militar. Serão atendidas 
diariamente 60 pessoas, mediante entrega de senha e por ordem de 
chegada. A iniciativa é uma parceria da AASP com o TRE-SP para 
ampliar a prestação de serviços à sociedade.

B - Gincana do Caminhoneiro
Montes Claros, no norte de Minas, será destino certo para centenas de 
caminhoneiros na última semana de abril. Entre os dias 27 e 29, a cidade 
sediará a primeira etapa da 28ª edição da Gincana do Caminhoneiro, 
competição amadora voltada aos profi ssionais da estrada, que vai contemplar 
o grande vencedor com um caminhão da linha IVECO Tector. A organização 
da prova estima que durante três dias, mais de 500 motoristas profi ssionais 
categorias C, D ou E mostrem suas habilidades no comando de um caminhão 
Tector. Tudo sob os olhares atentos de uma equipe de cronometristas 
homologada pela CBA, que contará com fotocélulas para garantir a precisão 
dos resultados (https://pt-br.facebook.com/GincanaDoCaminhoneiro/).

C - Novas Oportunidades 
O Neon, primeiro banco brasileiro 100% digital, possui 27 vagas abertas 
no escritório de São Paulo, para as áreas Administrativa, Crédito e 
Cobrança, Data Science, Produto e Design, Gestão da Experiência 
do Cliente, Tecnologia, Compliance, Prevenção à fraude e Recursos 
Humanos. A empresa, que foi criada em 2016, possui uma cultura jovem 
e descontraída. Em apenas dois anos, o Neon saltou de 8 para 130 
funcionários e pretende alcançar mais de 200 colaboradores até o fi nal do 
ano. O crescimento da empresa acompanha um importante movimento 
para o Neon - a fi ntech acabou de mudar sua sede a fi m de suportar a 
expansão. Mais informações sobre as vagas e como se candidatar podem 
ser vistos no link: (https://neon.gupy.io/). 

D - Veículo e Desvalorização
O Toyota Corolla  (ano 2016) é o veículo usado com menor índice de 
desvalorização no varejo de seminovos no País. Segundo levantamento 
na plataforma AutoAvaliar, com base nas transações realizadas entre 
2,5 mil concessionárias e 20 mil lojistas multimarcas no País, o valor 
de mercado do modelo japonês sofreu uma leve queda de 7% no 
primeiro trimestre deste ano em comparação com o exercício anterior. 
O Nissan Frontier 2013 e o Fiat Linea 2013 aparecem logo abaixo na 
lista dos seminovos que menos se desvalorizaram no primeiro trimestre 
deste ano, com variação de preço de 9% e 20%, respectivamente. O 
comércio eletrônico de seminovos no Brasil movimentou cerca de R$ 
2,64 bilhões no primeiro trimestre de 2018. Mais informações: (www.
autoavaliar.com.br).

E - Massas Italianas 
Entre as várias migrações registradas no Brasil, a italiana foi uma das 
maiores, cerca de 25 milhões de descendentes vivem no País hoje. Devido 
a isso, diversas tradições italianas se misturaram com as brasileiras. A 
culinária foi uma delas, é só observar as variedades de pizzas que se tem 
aqui ou o grande consumo de massas, sempre com um “toque brasileiro”. 
Com isso, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios da 
Secretaria de Agricultura do Estado disponibiliza gratuitamente o livro 
“Momento Gourmet – Brasil-Itália”, com as melhores dicas para você 
que quer comer as melhores massas sem sair de casa. Saiba mais em 
(www.codeagro.agricultura.sp.gov.br).

F - Voos aos Sábados
A Voom está completando um ano de atividades na cidade de São Paulo e, 
para celebrar a data, a empresa lança novos voos aos sábados, das 10h às 
16h. Nesse dia, os passageiros poderão voar entre a região do Itaim Bibi 
e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, além de sobrevoar os pontos 
turísticos da capital com o voo panorâmico da companhia. A empresa 
já demonstra que é uma alternativa viável ao transporte terrestre e ao 
congestionamento diário. Ao longo dos últimos 12 meses, a empresa 
expandiu as operações e passou a voar para quatro novos helipontos 
(Helicidade, World Trade Center Sheraton, Alphaville e Aeroporto de 
Viracopos). Para saber mais, acesse (www.voom.fl ights).

G - Efeito Estufa
As inscrições para a 10ª edição do Programa Ecomudança, realizado pelo Itaú 
Unibanco em parceria com o Instituto Ekos Social, foram prorrogadas até 
quarta-feira (18). O Ecomudança 2018 já recebeu mais de 260 inscrições – 
número três vezes maior se comparado com o mesmo período do ano passado 
(três primeiras semanas). O Estado de São Paulo lidera as inscrições (10%), 
seguido por Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pará. O programa busca projetos 
capazes de reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas categorias de 
energia renovável, manejo de resíduos, fl orestas e agricultura sustentável. 
A iniciativa prevê a destinação de até R$ 100 mil por projeto vencedor. O 
formulário de inscrição e edital estão em (http://ecomudanca.ekos.social/). 

H - Investimento na Saúde
Negócios capazes de promover transformação social estão em alta. Segundo 
pesquisa da Aspen Network of Development Entrepreneurs cerca de US$ 2 
bilhões estão disponíveis para essa área na América Latina. Na Saúde, o cenário 
é mais promissor ainda: Mapa de Negócios do Impacto Social, produzido pela 
Pipe mostra que apenas 10% dos investimentos são para Saúde. Para discutir 
as possibilidades dos Investimentos de Impacto Social na Saúde, a Eretz.bio 
realiza na terça-feira (17), um painel aberto ao público e gratuito, das 18h30 
às 20h, na Rua Madre Cabrini, 462 (Vila Mariana). Inscrições no site: (www.
sympla.com.br/investimentos-de-impacto-social-na-saude__256314).

I - Marketing Digital
“Transformação Digital” é o tema do ProXXIma 2018, um dos maiores 
eventos de comunicação e marketing digital do Brasil, que acontece nos 
dias 8 e 9 de maio, no WTC. Realizado pelo Meio & Mensagem há doze 
anos, o evento contará com mais de 30 painéis e apresentações sobre 
plataformas, ferramentas e tecnologias que infl uenciam negócios, com 
assuntos que vão desde big data, inteligência artifi cial e internet das 
coisas, até blockchain, geolocalização e realidade aumentada. O evento 
conta com cases reais de quebras de paradigmas, exibindo que a mudança 
é bem mais do que teoria – e que ela já está nos negócios do nosso dia 
a dia. Inscrições e mais informações: (http://evento.proxxima.com.br).

J - Motor Home
Entre os dias 23 e 25 de novembro, na cidade gaúcha de Novo Hamburgo, 
acontece a Emhs Brazil - Expo Motor Home Show, tendo como local a Fenac 
com área de 30.000 m2 climatizada. O slogan de campanha: “Seu sonho 
mais perto do que você imagina”, pretende desmistifi car a tradicional e 
histórica impressão de que os motor homes & similares são privilégios dos 
mais afortunados, o que não corresponde à realidade, visto que existem 
modelos no mercado nacional com preços acessíveis. São produzidos de 
maneira quase que artesanal e ao gosto dos clientes. Conhecidos nos Estados 
Unidos e na Europa como RV’s & Campers; e Casas Rodantes nos países de 
língua espanhola. Mais informações: (https://www.expomotorhome.com/). 
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O Toyota Corolla  (ano 2016) é o veículo usado com menor índice de 

Retenção de talentos 
será o maior desafi o do 
RH nos próximos anos

Não é de hoje que a 

falta de mão de obra 

qualifi cada atormenta os 

empresários brasileiros

Outro fator que tem 
t irado o sono da 
gestão de recursos 

humanos é a retenção de 
talentos. De acordo com a 
C-Suite Challenge, a atração e 
retenção é uma das principais 
preocupações dos gestores. 
Apesar de parecerem temas 
completamente diferentes, 
eles caminham lado a lado, 
uma vez que a falta de 
profissionais qualificados 
aumenta a demanda por 
aqueles que preenchem todos 
os requisitos. 

Uma pesquisa feita pela 
empresa norte americana 
MyEmployees, demonstrou 
que 30% dos profi ssionais 
acred i tam que  estarão 
trabalhando em outro lugar 
nos próximos anos. Mas, o 
que chamou a atenção no 
estudo é que 50% afi rmam 
ter valores diferentes das 
empresas que trabalham e, 
60% não sentem que seus 
objetivos de carreiras estejam 
alinhados com os planos que 
as empresas têm para eles. 

Esses dados demonstram 
que empresas e profi ssionais 
possuem horizontes e visão 
de futuro diferentes. Olhando 
para isso, entendemos porque 
a retenção de talentos é e 
continuará sendo um grande 
desafi o.

Mas se colocarmos uma lupa 
para esmiuçar os motivos, 
veremos que a escassez 
de profissionais continua 
sendo o grande gargalo 
para romper esse ciclo. Isso 
acontece por conta da baixa 
qualidade do ensino superior 
em nosso país. Infelizmente, 
nós formamos muito mal 
nossos profi ssionais. 

A s  e m p r e s a s  h o j e 
demandam hab i l idades 
técnicas e comportamentais 
que infelizmente não são 
abordadas dentro de uma 
grade acadêmica.  Pode 
parecer contraditório, mas 
o fato é que a baixa oferta 
de profi ssionais torna muito 
mais difícil para a empresa 
se manter atraente entre 
aqueles que preenchem os 
requisitos. Apesar de ser 
o principal obstáculo as 
empresas ainda enfrentam 
desafi os em como estruturar 

políticas de RH que tenham 
efi cácia. 

Em linhas gerais, a ausência 
de um plano de carreira, 
propósito empresarial são 
ainda pontos muito abordados 
que levam profissionais a 
mudar de emprego. Se o 
profi ssional não sabe quais 
os valores da empresa e qual 
impacto que seu trabalho 
está gerando, dificilmente 
ele se manterá conectado 
à organização. Na área de 
tecnologia, os profi ssionais 
também levam em conta o 
quanto estão sendo expostos 
a um ambiente de inovação.

Afinal, são profissionais 
que vivem esse universo 
e que não só apreciam 
estar nesses ambientes, 
como também precisam se 
manter atualizados uma 
vez que o desenvolvimento 
do mercado tecnológico é 
exponencial. Fatores como 
horário engessado, regras 
rígidas de trabalho, políticas 
empresarias burocráticas, 
pouco ou nenhum incentivo 
à autonomia e inovação são 
obstáculos que drenam a 
energia e a motivação dos 
profi ssionais, principalmente 
se esses forem da geração Y. 

Nesse sentido, medir o 
trabalho pelo re sul tado 
da entrega, polí ti cas de 
bonifi cação e reconhecimento, 
flexi bilidade, comunicação 
transparente com a  liderança, 
cultura empresarial maleável e 
com propósito são elementos 
que devem ser construídos e 
trabalhados pelas companhias.

Não é para menos que a 
retenção de talentos sempre 
será um tema a ser discutido 
e revisitado. Cumprir esse 
requisito vai muito além de 
mexer em algumas políticas 
e negociar salários. 

É indispensável pensar 
a retenção de talentos de 
maneira s istêmica indo 
fundo em questões  de 
missão, valores, propósito 
e objetivos corporativos. 
Além de ser responsabilidade 
das organizações, ajuda 
na formação de melhores 
profi ssionais.

 
(*) - Formado em Administração de 

Empresas, possui MBA executivo 
em Gestão de Negócios e tem 

certifi cação em coaching. Com  
experiência no recrutamento 

especializado nas áreas de 
Tecnologia, Digital e Vendas,

é diretor de operação da Yoctoo.

Paulo Exel (*)

Aluguéis: 
IGP-M acumula 

infl ação de 
1,49% em
12 meses

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos 
de aluguel, teve infl ação de 
0,18%, na primeira prévia de 
abril, taxa inferior à apurada 
em março (0,60%). Com 
a prévia de abril, o IGP-M 
acumula taxas de infl ação de 
1,65%, no ano, e de 1,49% 
em 12 meses, de acordo com 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV).

A queda da taxa da prévia 
de março para a de abril foi 
provocada pelos preços no 
atacado, pois o Índice de 
Preços ao Produtor Amplo 
recuou de 0,83% na prévia 
de março para 0,14% na 
prévia de abril. Por outro 
lado, o Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o 
varejo, subiu de 0,17% em 
março para 0,22% em abril. 
O Índice Nacional de Custo 
da Construção subiu de 
0,23% para 0,34% no período 
(ABr).

O cartão de crédito seguiu em primeiro lugar em relação ao 

tipo de dívida, atingindo 73,7% em março.

A Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor, 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP, aponta que 
54,6% das famílias paulistanas 
possuíam algum tipo de dívida 
em março, alta de 1 ponto 
porcentual (p.p.) em relação a 
fevereiro (53,6%) e de 4,4 p.p. 
na comparação com o mesmo 
mês do ano passado (50,2%). 
De acordo com o levantamento, 
atualmente existem 2,13 
milhões de famílias endividadas 
na capital, 185 mil a mais do que 
há um ano.

A taxa de inadimplentes – 
famílias que não conseguiram 
quitar a dívida na data do 
vencimento – também teve 
alta, passando de 18,3% em 
fevereiro para 19,3% em 
março, o que signifi ca que 
751 mil famílias estão nessa 
situação. Segundo a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
há um ano, o porcentual era 
de 17,5%, ou seja, houve um 
acréscimo de 74,3 mil famílias 
inadimplentes nesse período. 
A parte mais significativa 
do atraso (52,2%) é de um 
período superior a 90 dias. 

Na capital, cerca de 619,3 mil companhias do mesmo porte estavam no vermelho,

o que representa 31,6% do total.

Foi um novo recorde 
ident i f i cado  desde 
março de 2016, quando 

o levantamento passou a ser 
feito. Ainda no segundo mês do 
ano, cerca de 1,647 milhão de 
MPEs do estado de São Paulo 
estavam com dívidas atrasadas, 
o que representa 26,4%. 

Na capital, cerca de 619,3 
mil companhias do mesmo 
porte estavam no vermelho, o 
que representa 31,6% do total, 
percentual acima da média 
nacional e estadual. No país, 
as MPEs com contas em aberto 
em fevereiro é 11,0% superior 
ao registrado em fevereiro de 
2017, quando 4,525 milhões de 
negócios desse porte estavam 
com dívidas em atraso. De 
acordo com o estudo, do total 
de 5,025 milhões de MPEs no 
vermelho, em fevereiro/2018, 
45,9% eram prestadoras de 
serviços, 44,9% empresas 
comerciais e 8,7% indústrias. 

A região Sudeste concentrou 
a maior porcentagem de 
micro e pequenas empresas 
inadimplentes, com 54,0% do 
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Inadimplência atinge mais de
5 milhões de pequenas empresas
De acordo com estudo da Serasa Experian, em fevereiro cerca de 5,025 milhões de micro e pequenas 
empresas no Brasil estavam inadimplentes, o que representa 21,9% do total de companhias deste porte

total. Em seguida aparece o 
Nordeste, com 16,3%; o Sul, 
com 15,8%; Centro-Oeste, com 
8,7% e Norte, com 5,3%. Entre 
os estados, São Paulo tem o 
maior número de empresas 
negativadas, com 32,8% do 
total. Em seguida está Minas 
Gerais, com 11,0%, e Rio de 
Janeiro em terceiro, com 8,2%.

Segundo os economistas 
da Serasa, a alta de 0,5% em 
fevereiro do total de MPEs 
inadimplentes foi a menor dos 
últimos 10 meses. Isto pode ser 
um sinal de que, com a maior 
disseminação do crescimento 
econômico e com as sucessivas 
quedas das taxas de juros, a 
alta da inadimplência das MPEs 

pode estar chegando ao seu 
fi nal. Para ajudar as empresas 
a saírem da inadimplência, 
existe o Serasa Recupera PJ 
(www.serasarecupera.com.
br), um serviço online para as 
companhias renegociarem suas 
dívidas atrasadas diretamente 
com os credores (Serasa 
Experian).

Número de famílias endividadas 
na capital chega a 2,13 milhões

E 45,2% estão com tempo de 
pagamento de curto prazo, de 
até três meses.

O porcentual de famílias 
que admitem que não terão 
condições de pagar o seu 
compromisso em atraso também 
registrou alta, mas fi cou abaixo 
do índice registrado no mesmo 
período de 2017. Cresceu de 
7,7% em fevereiro para 8,4% 
em março. Há um ano, a taxa 
era de 8,7%. A oferta de crédito 
atual favorece o endividamento, 
pois as intuições fi nanceiras 

estão cada vez menos seletas 
para oferecer crédito ao 
consumidor, contribuindo 
para a expansão dos gastos. 

O cartão de crédito seguiu 
em primeiro lugar em relação 
ao tipo de dívida, atingindo 
73,7% em março. A segunda 
modalidade mais utilizada pelos 
consumidores foi o carnê, com 
14,3%. Na sequência, vieram o 
fi nanciamento de carro, com 
10,9%; fi nanciamento de casa, 
com 9,8%; e crédito pessoal, 
com 8,9% (AI/FecomercioSP).
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Economia global 
desequilibrada

Longe vai o tempo do 

papagaio Zé Carioca, 

animação criada 

por Walt Disney que 

disseminava a cultura 

da malandragem em 

tom de brincadeira e 

que foi se inserindo nas 

ações da vida real 

As s i m  p a s s a r a m -
se décadas de mau 
caminho para o Rio 

de Janeiro. O processo para 
reverter essa situação é 
longo e penoso, mas tem de 
ser perseverado. O grande 
atraso econômico do Brasil 
acentuou-se quando o dólar 
fi cou barato para combater a 
infl ação. Em vez de aumentar 
a produção, aumentamos 
as importações, fechando 
fábricas, perdendo espaço para 
pesquisa e desenvolvimento, 
ampliando a dependência das 
commodities, desequilibrando 
as relações comerciais. 

Que benefícios o país recebeu 
com a globalização? Estamos 
precisando de um balanço 
real das consequências da 
globalização para o mundo, 
e em especial para o Brasil, 
ao mesmo tempo em que 
devem ser feitos prognósticos 
do que vem por aí com a 
desglobalização. Por que 
a humanidade chegou ao 
extremo de precisar ingressar 
em guerras comerciais para 
reequilibrar a economia? Esse 
é o grande desarranjo que tem 
provocado a transferência e 
concentração de dinheiro nas 
mãos de uns e dívidas para 
outros. 

O declínio e a miséria 
avançam em várias regiões do 
planeta, sem que as entidades 
criadas para manter a paz e 
o progresso consigam fazer 
alguma coisa. Os Estados 
Unidos conseguem fazer o 
dinheiro circular internamente 
gerando emprego e rendas, o 
que tem sido difícil para países 
dependentes de commodities e 
cuja indústria seja insípida. No 
mundo de hoje, o populismo e a 
barbárie novamente caminham 
lado a lado. Os valores vão 
sendo perdidos sem que haja 
quem os defenda. 

Nada mais é sagrado e não há 
pudor em muitas ações nocivas 
que estão sendo observadas 
praticamente sem causar 
choques. A arte também vai 
nessa toada, mostrando as 
mais embrutecidas ações. A 
conduta moral está sendo 
posta debaixo do tapete para 
não causar incômodos. Tal qual 
falsos profetas, os políticos 
populistas estão surfando na 
insatisfação que se expande 
pelo mundo. Em décadas 
passadas havia mais empregos 
e a possibilidade de melhoras. 
Hoje se percebe precarização 

e declínio moral. 
Em entrevista ao jornal Folha 

de São Paulo, a economista e 
reitora da Escola de Governo 
Blavatnik, da Universidade de 
Oxford, no Reino Unido, Ngaire 
Woods afi rmou: “Os salários 
dos trabalhadores estão 
estagnados ou em declínio 
desde a última década, e cortes 
nos gastos governamentais 
reduzem a qualidade e a 
oferta em saúde, habitação 
e educação. Muitas pessoas 
sentem que seus trabalhos são 
ameaçados por trabalhadores 
com salários mais baixos em 
outros países ou por robôs. 

Nós precisamos de um 
novo modelo econômico que 
ofereça esperança às pessoas. 
Os políticos, em sua maioria, 
estão fracassando em dar 
respostas para esses desafi os. 
Eles oferecem soluções 
graduais para pessoas que 
estão gritando por mudanças 
transformadoras. E é isso 
que os populistas estão 
prometendo”.

O ódio vai sendo semeado 
através da insatisfação e 
descontentamento espalhados 
pelo mudo com a divulgação de 
fatos e versões editadas, sem 
que seja apresentada nenhuma 
sugestão de saneamento. As 
massas vão sendo envenenadas 
sem conhecer as reais causas 
da miséria, mas com o ódio 
destrutivo afl orando na pele 
que poderá ser defl agrado a 
qualquer momento, sem que 
nada seja resolvido. 

Os jovens do século 21, ao 
se defrontarem com o mundo 
áspero, ditado pelo apego ao 
dinheiro, estão rompendo os 
padrões e passando a agir 
como melhor lhes aprouver.  
Contaminados pela inquietação 
de não conseguirem vislumbrar 
melhoras no atual cenário de 
imediatismo que destrói vidas 
em meio à miséria social e 
desespero, se deixam dominar 
pela indignação e vão tomando 
atitudes sem falar nada sobre 
o que estão fazendo e o que 
esperam. No entanto, eles têm 
de reconhecer que não somos 
robôs insensíveis, e que cada 
um é responsável por tudo o 
que faz. 

Para melhorar o mundo, as 
pessoas precisam manifestar 
claramente e pôr em ação o 
que elas tiverem de melhor, o 
que deixam de fazer, em geral, 
por serem espiritualmente 
imaturas, sem uma forte 
vontade voltada para o bem.

(*) -  Faz parte do Conselho de 
Administração do Prodigy Berrini 
Grand Hotel, é articulista e realiza 

palestras sobre temas ligados à 
qualidade de vida. Coordena os sites 

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br). É autor de: Nola 

– o manuscrito que abalou o mundo; 
2012...e depois?; Desenvolvimento 

Humano; O Homem Sábio e os 
Jovens, entre outros (bicdutra@

library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O líder do PSDB na Câmara, 
Nilson Leitão (MT), rebateu as 
acusações de parlamentares 
do PT sobre a prisão do ex-
presidente Lula. O tucano 
ressalta que a condenação 
do  pet is ta  tem bases 
sólidas: houve um inquérito, 
investigação, julgamento em 
primeira e segunda instâncias. 
Nenhum brasileiro gostaria 
de assistir a prisão de um ex-
presidente, acrescentou.

“É lamentável o que o Brasil 
está vivendo. Não devíamos 
comemorar isso. Porém, ele foi 
investigado e se tornou réu”, 
lamentou. Após o julgamento 
em primeira instância, Lula 
teve o direito de recorrer e 
foi julgado por um colegiado 
com ampla defesa. O petista 
ainda recorreu ao STF, que 
negou o pedido de habeas 
corpus. Em todo o processo, 
o ex-presidente contou com 
o aparato de escritórios de 
advocacia caríssimos.

“Portanto, nem ele nem seus 
correligionários podem alegar 
que não houve direito à ampla 
defesa”, explicou. Segundo 
Nilson Leitão, o caso não 

Líder do PSDB na Câmara, Nilson Leitão (MT).

O ministro das Relações 
Exteriores do Irã, Mohammad 
Javad Zarif, se reuniu com líderes 
brasileiros na terça-feira (10). 
Zarif foi recebido pelo presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, e se 
encontrou, posteriormente, 
com o ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, Aloysio 
Nunes, e com o presidente da 
República, Michel Temer.

Segundo o Itamaraty, os 
encontros foram centrados na 
discussão de acordos bilaterais, 
principalmente envolvendo 
comércio e investimentos, 
além de cooperação jurídica 
internacional. Dentre as medidas 

estabelecidas, está a promoção 
do intercâmbio de estudantes, 
diplomatas em treinamento, 
professores, especialistas e 
pesquisadores entre os países.

Além disso, foi definida a 
colaboração mútua em troca 
de informações e experiências 
sobre programas de estudo, 
pesquisa, cursos e seminários. 
As relações entre Brasil e Irã 
ganharam força a partir de 
2008. No plano bilateral, os 
países possuem iniciativas 
de cooperação em energia, 
ciência, tecnologia, capacitação 
industrial, educação, esportes e 
cultura (ANSA).

Justiça bloqueou 
bens de Lula em
R$ 30milhões

Os bens do ex-presidente 
Lula, do Instituto Lula e seu 
presidente, Paulo Okamotto, e 
da Lilis, empresa de palestras do 
petista foram bloqueados pela 
Justiça Federal. De acordo com 
a 1ª Vara de Execuções Fiscais 
de São Paulo, a determinação 
visa “garantir o pagamento de 
dívida fi scal com o governo 
federal no valor de quase R$ 
30 milhões”.

O débito de Lula, do Instituto 
e de sua empresa somam R$ 
15 milhões. Já o de Okamotto 
é superior a R$ 14 milhões. As 
assessorias do Instituto Lula 
e de Okamotto afi rmaram em 
nota que a medida tem o intuito 
de limitar as possibilidades de 
defesa do ex-presidente. Eles 
alegaram também que vão 
recorrer da decisão.

Lula foi condenado em 
segunda instância a 12 anos e 
um mês de prisão por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro 
no chamado “caso triplex”. Na 
última quinta-feira (5), o juiz 
federal Sergio Moro emitiu um 
mandado de prisão contra o ex-
presidente, mas ele se entregou 
48 horas do prazo acordado com 
a PF (ANSA).

Sete em cada dez brasileiros 
acreditam que a política 
piorou se comparada ao 

período que antecedeu a última 
campanha para presidente, 
em 2014. Apenas 5% dizem 
que está melhor. Segundo 
o levantamento, 92% dos 
brasileiros acreditam que o país 
está no rumo errado; 94% dos 
brasileiros estão insatisfeitos 
com os governantes do nosso 
país; 88% estão insatisfeitos 
com o Brasil; e 91% acreditam 
que os políticos nunca defendem 
os interesses da população.

“Infelizmente, o quadro 
que temos hoje mostra que 
os brasileiros têm uma total 
descrença de que os políticos 
sejam capazes de fazer um 
Estado que funcione e que 
traga mudanças para a vida 
das pessoas. Há um grande 
descompasso entre a demanda 
dos eleitores e a oferta de 
candidatos”, afirma Renato 
Meirelles, presidente do 
Instituto Locomotiva.

A pesquisa apresenta alguns 
exemplos. Os brasileiros não 
enxergam nos políticos os 
valores que enxergam neles 
mesmos. Apenas 5% dos 
brasileiros afirmam que os 
políticos são confi áveis; apenas 
3%, que são honestos; 6%, 

A Comissão Externa da Câmara 
entregou ao diretor da Polícia 
Federal, Rogério Galloro, um 
ofício pedindo esclarecimentos 
sobre as medidas que têm 
sido tomadas para atender 
as pessoas em situação de 
vulnerabilidade. O documento 
questiona a instituição sobre 
o contingente de policiais que 
estão atuando no controle da 
fronteira; quais procedimentos 
são adotados para controlar a 
entrada de imigrantes no Brasil, 
e se há previsão de recursos 
extras para auxiliar a atuação 
da PF no estado.

A comissão também quer 
saber sobre a realização do censo 
dos imigrantes venezuelanos, 
prometido pelo governo federal 
no início do ano. E cobrou dados 
sobre o tráfi co de armas, de drogas 
e a situação de violência na região, 
além de previsão de reforço ao 
sistema local de segurança. A PF 
adiantou algumas informações 
aos membros da comissão, mas 
disse que vai responder o ofício 
formalmente.

Venezuelanos vivendo em acampamentos no município de Boa 

Vista (RR).
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Ana Amélia critica 
protestos de 
partidários de Lula

A senadora Ana Amélia 
(PP-RS) criticou ontem (11) 
os protestos de partidários do 
ex-presidente Lula contra sua 
prisão. A senadora mencionou 
os bloqueios de rodovias e 
as agressões a jornalistas e 
cidadãos em torno do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC.

Para ela, a reivindicada 
liberação de visitas a Lula fora 
dos horários estabelecidos 
transformará a unidade da 
Polícia Federal de Curitiba em 
“comitê eleitoral”, pois a lei é 
para todos e o ex-presidente 
já recebeu muitas regalias em 
sua prisão.

Ana Amélia, que classifi cou 
de republicana a conduta 
da Polícia Federal, refutou 
a tese da inocência de Lula. 
A senadora sublinhou que o 
TRF4 rejeitou por unanimidade 
qualquer dúvida quanto às 
provas no processo, no qual 
Lula foi condenado a 12 anos e 
um mês de prisão por corrupção 
e lavagem de dinheiro. “É 
suficientemente clara [a 
sentença], para entender que as 
coisas estão caminhando pelo 
lado do Estado Democrático de 
Direito, e não há outra coisa a 
fazer a não ser cumprir a lei”, 
disse Ana Amélia (Ag.Senado).

Política no país ‘piorou’ em 
relação às últimas eleições

De acordo com pesquisa inédita do Instituto Locomotiva, o brasileiro não está satisfeito com o rumo do 
país e da política no atual momento

que são trabalhadores; e 7% 
preocupados com os outros. 
Além disso, para 64% dos 
brasileiros, os políticos são 
ricos.

Apenas 3% confi am em algum 
partido político e somente 
4% confiam nas lideranças 
políticas do Brasil. Só 4% 
dos brasileiros acreditam que 
os políticos governam para 
defender os interesses da 
população, enquanto que 95% 
afi rmam que eles governam 
para defender seus interesses 
pessoais.

Os brasileiros também não 

se sentem representados pelos 
políticos: 91% acreditam que 
os políticos que estão no 
poder não representam a 
sociedade; e 82% afirmam 
que os políticos em quem já 
votaram não os representam. 
79% não confi am em políticos 
que passam mais tempo 
criticando seus adversários do 
que apresentando propostas 
e para 91% a briga política 
prejudica o debate de ideias. E 
ainda, 65% concordam que “o 
próximo presidente deve estar 
fora da polarização política”.

Com isso, 2/3 dos brasileiros 

(ou 69%) admitem que 
costumam votar para presidente 
por exclusão e não por afi nidade. 
Por fi m, 88% dos brasileiros 
acreditam que participariam 
mais da política se sentissem 
escutados. A pesquisa foi feita 
a partir de 2.006 entrevistas, 
com brasileiros com 16 anos 
ou mais, em 35 cidades do 
país, em março de 2018. A 
margem de erro máxima, para 
um intervalo de confi ança de 
95%, é de 2,3 pp.

Fonte e mais informações:
(www.ilocomotiva.com.br).

Líder rechaça postura de 
politizar prisão de Lula

pode ser tratado como prisão 
política. A lei vale para todos, 
inclusive o ex-presidente. O 
líder declarou que todos os 
brasileiros devem estar ao 
alcance da lei, e ressaltou que 
Lula pode continuar com sua 
defesa no Judiciário. Mas não 
seria possível mudar as regras 
para benefi ciar uma pessoa, 
completou.

“A Justiça e as instituições 
brasileiras estão cumprindo o seu 
papel, de forma altiva. A Justiça 
não é para agradar lado A ou lado 

B. A Justiça é para cumprir o seu 
papel”, defendeu. O deputado 
destaca que Lula continuará 
tendo acesso ao Judiciário, 
assim como qualquer brasileiro 
que tenha se tornado réu. Para 
Nilson, não é possível aceitar 
a demonização da Justiça por 
conta de uma decisão que 
não agradou a um partido 
político. “Eu quero continuar 
acreditando que não há nenhum 
homem acima de outro perante 
os olhos da Justiça”, fi nalizou 
(psdbnacamara).

Comissão quer esclarecimentos 
sobre situação de venezuelanos

Com a crise política e 
econômica na Venezuela, desde 
2015 o estado de Roraima tem 
recebido milhares de imigrantes 
em busca de refúgio e meios de 
sobrevivência. Estima-se que 
cerca de 40 mil venezuelanos 
tenham se instalado em 
Pacaraima. O fl uxo intenso de 
venezuelanos no estado levou o 
governo local a decretar situação 
de emergência em saúde pública 
de importância nacional.

A comissão externa da Câmara 
iniciou os trabalhos no início de 
março para avaliar o impacto 
negativo do fl uxo migratório 
na região. Os oito membros do 
colegiado pretendem traçar 
um diagnóstico dos problemas 
enfrentados pela população 
local e pelos imigrantes, 
discutir ações de assistência 
emergenciais e verificar o 
cumprimento das garantias dos 
direitos humanos (ABr).

Brasil assinou acordos 
de intercâmbio com Irã

Chanceler 

iraniano 

se reuniu 

com líderes 

brasileiros.
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A Assembleia Legislativa aprovou 
projeto que classifica 46 cidades como 
Municípios de Interesse Turístico 
(MITs). A proposta é de autoria dos 94 
deputados estaduais e vai permitir que 
as cidades recebam recursos anuais do 
governo do Estado para investimentos 
na infraestrutura turística. “Os MITS 
são de fundamental importância para 
geração de emprego e renda das ci-
dades. E é importante observar que 
mais para frente eles poderão pleitear 
o título de estância turística e receber 
uma verba ainda maior para investir no 
fortalecimento dessa área”, destacou 
o deputado Carlos Cezar (PSB), líder 
do governo.

Segundo a deputada Márcia Lia (PT), a 
proposta vai auxiliar, principalmente, os 
pequenos municípios. “As cidades estão 
precisando de recursos financeiros para 
muitas atividades, e este é um recurso 
extra, um incentivo a mais para melho-
rar a renda, sobretudo, dos municípios 
menores”, afirmou.

A presidente da Associação dos Muni-
cípios do Estado (Amitesp), Daniela de 
Cássia Santos Brito, afirma que a medida 
vai fortalecer as cidades com poucos 
recursos financeiros.  “A verba vai fazer 
com que esses municípios fiquem mais 
atrativos para receber o turista. E es-
tando mais atrativa, a cidade vai gerar 
renda, emprego e desenvolvimento”, diz.

As 46 cidades paulistas que deverão 
receber o título são: Apiaí, Barbosa, 
Bofete, Boituva, Cachoeira Paulista, 
Cesário Lange, Cubatão, Estiva Gerbi, 
Fernandópolis, Igaratá, Itapira, Itatiba, 
Itapura, Itararé, Itaoca, Ituverava, Ipo-
ranga, Itápolis, Jacareí, Jacupiranga, 
Jales, Laranjal Paulista, Mendonça, Mi-
guelópolis, Miracatu, Mineiros de Tietê, 
Monteiro Lobato, Orlândia, Ouroeste, 
Panorama, Paraibuna, Pardinho, Patro-
cínio Paulista, Paulo de Faria, Pedrinhas 
Paulista, Piracaia, Piratininga, Queluz, 
Ribeirão Grande, São José do Rio Par-
do, São Miguel Arcanjo, Sete Barras, 
Sertãozinho, Sud Menucci, Torrinha e 
Ubarana (Ag.Alesp de Noticias).

São Paulo vai ganhar 46 Municípios 
de Interesse Turístico

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 
submetemos à apreciação de V.Sas., o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, 
referentes às atividades da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda, relativas 
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Eventos Societários: 
Após a assinatura de uma Joint-Venture com o Banco Santander Brasil, em 24 
de julho de 2015, assinatura de um acordo de parceria europeu entre o Banco 

PSA Finance e Santander Consumer Finance, as sociedades comuns no Brasil 
iniciaram suas atividades em 1º de agosto de 2016, cabendo a cada um dos 
acionistas 50% de participação societária e compartilhamento da Gestão via 
Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Estas sociedades oferecem 
o financiamento para as concessionárias de automóveis das marcas Peugeot, 
Citroën e DS, assim como para seus clientes no Brasil, e a venda de produtos 
de seguro. A parceria contribui para reforçar a competitividade do Banco PSA 

Finance no Brasil, em benefício dos clientes das três marcas, Peugeot, Citroën e 
DS. Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro de 2017, os ativos totais atingiram 
R$4.757 milhões (31/12/16 - R$3.382 milhões), representados principalmente 
por aplicações financeiras de R$3.580 milhões (31/12/16 - R$3.116 milhões) 
e Outros Créditos de R$999 mil (31/12/16 - R$234 mil). Patrimônio Líquido e 
Resultado: O patrimônio líquido atingiu R$2.981 milhões em 31 de dezembro 
de 2017, apresentando evolução de 126,5% em relação a R$1.316 mil em 31 

de dezembro de 2016. O lucro líquido apresentado no exercício foi de R$1.665 
mil em comparação ao lucro de R$843 mil do mesmo período do ano anterior. 
O aumento decorre, principalmente, do aumento na remuneração da comissão 
de corretagem de seguros. Em 31 de dezembro de 2017, não foi provisionado 
dividendo, conforme estabelecido pelo Estatuto Societário vigente. 

São Paulo, 11 de abril de 2018. 
A Diretoria Executiva

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

1. Contexto Operacional e Apresentação das Demonstrações Financeiras: 
a) Contexto Operacional: A PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. (PSA 
Corretora), é uma sociedade constituída na forma de sociedade limitada, do-
miciliada na Avenida das Nações Unidas, 12.495 - Brooklin - 11º andar - São 
Paulo - SP. É uma sociedade integrante do Banco PSA Finance Brasil S.A. e 
tem por objeto social a prestação de corretagem de seguros de todos os ramos 
(danos, pessoas, capitalização, previdência e saúde) mediante a intermediação, 
a angariação e a promoção de tais contratos de seguros. b) Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da PSA Corretora 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronun-
ciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade - CFC. A PSA Corretora é uma empresa constituida através da parti-
cipação de 50% da PSA Services Ltd., de acordo com as Leis de Malta, e 50% 
pela Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A. com sede 
na avenida Juscelino Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A (parte), Vila Olimpia, 
São Paulo - SP, investimentos estes que totalizam o equivalente à 100,00% do 
capital Social da PSA Corretora (Nota 10.a). A PSA Services e a Santander Par-
ticipações, foram consultados e não fizeram objeção quanto a não apresentação 
das demonstrações contábeis consolidadas por ambas as Sócias. A emissão 
das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 
foram autorizadas pela Administração na reunião realizada em 22 de março de 
2018. O resultado e a posição financeira da PSA Corretora estão expressos em 
Reais, moeda funcional da entidade e moeda de apresentação das demonstra-
ções financeiras. Principais normas novas que ainda não estão em vigor: As 
seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para 
o exercício de 2017. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo 
IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). c) Estimativas Utilizadas: A elaboração das demonstrações financeiras 
requer a adoção de estimativas por parte da Administração, impactando certos 
ativos e passivos, divulgações sobre contingências ativas e passivas e receitas 
e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Adminis-
tração envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos 
futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. A estimativa, na 
qual foi efetuada com a melhor informação disponível, foi a seguinte: • Reconhe-
cimento e avaliação de impostos diferidos.
2. Práticas Contábeis e Critérios de Apuração: As práticas contábeis e os 
critérios de apuração utilizados na elaboração das demonstrações financeiras 
foram os seguintes: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins da demons-
tração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa correspondem aos saldos de 
aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito a 
um insignificante risco de mudança de valor e com prazo original igual ou inferior 
a noventa dias. b) Classificação e Mensuração dos Instrumentos Financei-
ros: i. Classificação dos Ativos Financeiros para Fins de Mensuração: Os 
ativos financeiros são classificados inicialmente nas diversas categorias utiliza-
das para fins de gestão e mensuração. Os ativos financeiros são classificados, 
para fins de mensuração, em uma das seguintes categorias: • Ativos financei-
ros para negociação (mensurados ao valor justo por meio do resultado): essa 
categoria inclui os ativos financeiros adquiridos para gerar lucro a curto prazo 
resultante da oscilação de seus preços e os derivativos financeiros não classifi-
cados como instrumentos de hedge. ii. Classificação dos Ativos Financeiros 
para Fins de Apresentação: Os ativos financeiros são classificados por na-
tureza nas seguintes rubricas do balanço patrimonial: • “Caixa e equivalentes 
de caixa”; • “Aplicações financeiras”; • “Outros ativos financeiros”: inclui outros 
valores a receber com natureza de ativos financeiros não incluídas nas demais 
rubricas. iii. Classificação dos Passivos Financeiros para Fins de Mensu-
ração: Os passivos financeiros são classificados, para fins de mensuração: • 
Passivos financeiros para negociação (mensurados ao valor justo no resultado): 
essa categoria inclui os passivos financeiros emitidos para gerar lucro a curto 
prazo resultante da oscilação de seus preços, os derivativos financeiros não 
considerados hedge accounting e os passivos financeiros resultantes da venda 
direta de ativos financeiros comprados mediante compromissos de revenda ou 
emprestados (“Posições vendidas”); e • Passivo financeiro ao custo amortizado: 
demais passivos financeiros, independentemente de sua forma e vencimento. 
iv. Classificação dos Passivos Financeiros para Fins de Apresentação: Os 
passivos financeiros são classificados por natureza na seguinte rubrica do ba-
lanço patrimonial: • “Contas a pagar”. v. Mensuração dos Ativos e Passivos 
Financeiros: Em geral, os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao 
valor justo. Subsequentemente, são mensurados a valor justo ou custo amorti-
zado, dependendo da categoria. Os instrumentos financeiros não mensurados 
ao valor justo no resultado são ajustados pelos custos de transação. Em geral, 
os passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado, exceto os incluí-
dos na rubrica “Passivos financeiros para negociação”, os quais são mensura-
dos ao valor justo. c) Outros Ativos: São contabilizadas as aplicações de re-
cursos em pagamentos antecipados, cujos benefícios ou prestação de serviços 
ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao resultado, de acordo 
com a vigência dos respectivos contratos. d) Reconhecimento de Receitas e 
Despesas: Prestação de Serviços: • Receitas resultantes de transações ou 
serviços realizados ao longo de um período de tempo são reconhecidas ao lon-
go da vida dessas transações ou desses serviços; e • As relativas a serviços 
prestados em um único ato são reconhecidas quando da execução desse único 
ato. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competên-
cia. IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes (CPC 47): Foi emitido pelo 
IASB em maio de 2014 e pelo CPC em 2016 e é aplicável para relatórios anuais 
com início em 1 de janeiro de 2018. Esta norma específica como e quando será 
reconhecida a receita, bem como a exigência de que as Entidades forneçam 

aos usuários, em suas demonstrações financeiras, maior nível de informação 
e com notas explicativas relevantes. A norma traz cinco princípios básicos a 
serem aplicados a todos os contratos com clientes, sendo eles: i) identificar o 
contrato com o cliente; ii) identificar as obrigações de execução estabelecidas 
no contrato; iii) determinar o preço de transação; iv) alocar o preço de transação 
às obrigações de execução e v) reconhecer a receita no momento em que (ou 
à medida em que) a entidade cumprir uma obrigação de execução. O princí-
pio básico da IFRS 15 consiste em que uma entidade reconhece receitas para 
descrever a transferência de produtos ou serviços prometidos a clientes por 
um valor que reflete a contraprestação a que a entidade espera ter direito em 
troca desses produtos ou serviços. Uma entidade reconhece receitas de acordo 
com esse princípio básico por meio da cumulativa observância aos seguintes 
passos: Passo 1: Identificar o(s) contrato(s) com um cliente - um contrato é um 
acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações exequíveis. Os 
requisitos da IFRS 15 se aplicam a todo contrato que tenha sido celebrado com 
um cliente e que atenda critérios específicos. Passo 2: Identificar as obrigações 
de desempenho no contrato - um contrato inclui promessas de transferência de 
produtos ou serviços a um cliente. Se esses produtos ou serviços forem distin-
tos, as promessas constituem obrigações de desempenho e são contabilizadas 
separadamente. Passo 3: Determinar o preço da transação - o preço da transa-
ção é o valor da contraprestação em um contrato ao qual uma entidade espera 
ter direito em troca de transferir produtos ou serviços prometidos a um cliente. 
Passo 4: Alocar o preço de transação às obrigações de desempenho no contrato 
- uma entidade normalmente aloca o preço da transação a cada obrigação de 
desempenho com base nos preços de venda individuais relativos de cada bem 
ou serviço distinto prometido no contrato. Passo 5: Reconhecer a receita quando 
(ou à medida que) a entidade satisfizer uma obrigação de desempenho - uma 
entidade reconhece receitas quando (ou à medida que) satisfaz uma obrigação 
de desempenho ao transferir um bem ou serviço prometido a um cliente (o que 
ocorre quando o cliente obtém o controle desse bem ou serviço). O valor da re-
ceita reconhecida é o valor alocado à obrigação de desempenho satisfeita. Após 
análises realizadas, foi possível concluir que não haverá impactos relevantes. e) 
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins): O PIS (0,65%) e a Cofins (4%) são calculados 
pelo regime cumulativo. f) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): O encargo do IRPJ é calculado 
à alíquota de 15% mais adicional de 10% e a CSLL à alíquota de 9%, após 
efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Os créditos tributários 
e passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre diferenças temporárias 
entre o resultado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor 
de mercado das aplicações financeiras e são classificados como não circulan-
tes. De acordo com o disposto na regulamentação vigente, a expectativa de 
realização dos créditos tributários, está baseada em projeções de resultados 
futuros e fundamentada em estudo técnico (Nota 9.c).
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, 
foram considerados como caixa e equivalentes de caixa os saldos correspon-
dentes à depósitos bancários e aplicações financeiras em cotas de Fundos de 
Investimento.
4. Aplicações Financeiras: Em 31 de dezembro de 2017, o saldo corresponde 
à aplicações em cotas no fundo de investimento no Bradesco Empresas FIC DI 
RF, o valor de R$3.580 (31/12/2016 - R$3.116), sem prazo de vencimentos. O 
fundo de investimento Bradesco Empresas FIC DI RF, destina seus recursos 
representados, substancialmente, por cotas de fundos de Renda Fixa Referen-
ciado DI.
5. Outros Ativos: Refere-se ao custo de aquisição de Cessão de Compra de 
Carteira para Operação de Renovação de Seguros, cuja realização dar-se-á 
com base no período de Fidelização da respectiva carteira.
6. Contas e Impostos a Pagar  31/12/2017 31/12/2016
Imposto de Renda à pagar  615 290
Comissões à pagar  580 -
Contribuição Social à pagar  232 113
Serviço técnico especializado  136 55
Outros  205 1.553
Total  1.768 2.011
7. Instrumentos Financeiros: Avaliação: Os instrumentos financeiros 
constantes nos balanços patrimoniais, tais como caixa e equivalentes de 
caixa, aplicações financeiras, outros ativos financeiros, contas a pagar e outros 
passivos financeiros, são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o 
método de juros efetivos, deduzidos por qualquer perda ou redução do valor 
recuperável. Valor Justo para os Instrumentos Financeiros ao Custo 
Amortizado: O valor justo dos instrumentos financeiros mensurados ao custo 
amortizado se aproximam ao valor contábil, considerando os prazos e taxas de 
juros dos instrumentos financeiros. Gerenciamento de Riscos: A gestão de 
riscos da PSA Corretora é realizada de acordo com a regulamentação vigente e 
as práticas do Banco PSA Finance Brasil S.A., e visa proteger o capital e garantir 
a rentabilidade dos negócios. Na condução das operações daquela Instituição, a 
gestão de riscos engloba as seguintes tipologias de riscos: - Risco de crédito é a 
exposição a perdas no caso de inadimplência total ou parcial dos clientes ou das 
contrapartes no cumprimento de suas obrigações financeiras. O gerenciamento 
de risco de crédito busca fornecer subsídios à definição de estratégias, além do 
estabelecimento de limites, abrangendo análise de exposições e tendências, 
bem como a eficácia da política de crédito. O objetivo é manter um perfil de riscos 
e uma adequada rentabilidade mínima que compense o risco de inadimplência 
estimado, do cliente e da carteira. - Risco de mercado é a exposição em fatores 
de riscos tais como taxas de juros, taxas de câmbio, cotação de mercadorias, 
preços no mercado de ações e outros valores, em função do tipo de produto, do 
montante das operações, do prazo, das condições do contrato e da volatilidade 

subjacente. A administração dos riscos de mercado permite o acompanhamento 
dos riscos que podem afetar as posições das carteiras. - Risco operacional é 
o risco de perda resultante de inadequação ou falha em processos internos, 
pessoas, sistemas e/ou de exposição a eventos externos. A gestão e controle do 
risco operacional buscam o fortalecimento do ambiente de controles internos, a 
prevenção, mitigação e redução dos eventos e perdas por risco operacional e a 
continuidade do negócio. - Risco de compliance, definido pela associação dos 
riscos de compliance regulatório, risco de conduta e risco reputacional. O risco 
de compliance regulatório consiste no risco do não cumprimento das normas ou 
expectativas de supervisão que resulte em penalidades legais ou regulatórias. 
- Risco de conduta consiste no risco de ações de indivíduos que resultem em 
consequências adversas aos consumidores ou aos mercados em que atua. - 
Risco reputacional, é o risco de dano ao modo como a entidade é vista pela 
opinião pública, por seus clientes, investidores ou qualquer parte interessada. O 
Banco PSA Finance conta com uma equipe de compliance que atua de forma 
independente, reportando-se diretamente à Presidência e ao Conselho de 
Administração, dando apoio a toda a Organização para o gerenciamento desse 
risco. Instrumentos Financeiros por Categoria: Os instrumentos financeiros 
estavam assim resumidos:
  31/12/2017 31/12/2016
Ativos Financeiros 
 - Empréstimos e Recebíveis  3.584 3.148
Caixa e Equivalentes de Caixa  4 32
Aplicações Financeiras  3.580 3.116
Total - Ativos Financeiros  3.584 3.148
Passivos Financeiros - Outros Passivos 
 Financeiros ao Custo Amortizado  1.768 2.011
Contas a Pagar  892 1.581
Impostos a Pagar  876 430
Total - Passivos Financeiros  1.768 2.011
Mensuração do Valor Justo: A Administração considera que os valores 
contábeis dos ativos financeiros e passivos financeiros contabilizados ao custo 
amortizado se aproximam dos seus valores justos. O valor justo dos ativos 
e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia 
ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e 
não em uma venda ou liquidação forçada. Hierarquia de Valor Justo: Como 
estratégia de gestão de risco em linha com seus objetivos de negócios, a 
PSA Corretora mantém uma carteira de instrumentos financeiros simples 
e apresenta os seguintes níveis para determinar e divulgar o valor justo de 
instrumentos financeiros: Nível 1: preços cotados (sem ajustes) nos mercados 
ativos para ativos ou passivos idênticos. Nível 2: outras técnicas para as quais 
todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo registrado 
sejam observáveis, direta ou indiretamente. São avaliados por essa hierarquia 
os instrumentos financeiros derivativos, incluindo derivativos embutidos. Nível 3: 
registra ativos ou passivos financeiros nos quais não utilizam dados observáveis 
de mercado para fazer a mensuração. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as 
aplicações financeiras foram classificadas como Nível 1.
8. Provisões: Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e 
Administrativos e Obrigações Legais, Compromissos e Outras Provisões
   2017
  Serviço Técnico 
  Especializado Total
Saldo no Início do Exercício  55 55
Constituição Liquida de Reversão  54 54
Baixas por Pagamento  (101) (101)
Saldo no Final do Exercício  8 8
   2016
  Serviço Técnico 
  Especializado Total
Saldo no Início do Exercício  - -
Constituição Liquida de Reversão  55 55
Saldo no Final do Exercício  55 55
9. Ativos Fiscais
a) Imposto de Renda e Contribuição Social: O total dos encargos do exercício 
pode ser conciliado com o lucro contábil como segue:
  2017 2016
Resultado antes da Tributação  2.488 1.227
Encargo Total do Imposto de Renda 
 e Contribuição Social às Alíquotas 
 de 25% e 9% Respectivamente  (846) (417)
Outros Ajustes  23 33
Imposto de Renda e Contribuição Social  (823) (384)
Impostos Correntes  849 403
Impostos Diferidos  (26) (19)
Impostos Pagos no Exercício  1.117 122
b) Impostos Diferidos: Os dados dos saldos das rubricas “Ativos Fiscais” são:
Créditos Tributários Diferidos
  Saldos em Consti- Reali- Saldos em
Natureza e Origem:  31/12/2016 tuição zação 31/12/2017
Outras Provisões e 
 Ajustes Temporários  19 48 (22) 45
Saldo dos Créditos Tributários  19 48 (22) 45

  Saldos em Consti- Reali- Saldos em
Natureza e Origem:  31/12/2015 tuição zação 31/12/2016
Outras Provisões e 
 Ajustes Temporários  - 19 - 19
Saldo dos Créditos Tributários  - 19 - 19
c) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários - Diferidos
    31/12/2017
  Diferenças Temporárias
Ano  IRPJ CSLL Total
2018  33 12 45
Total  33 12 45
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e 
societários, a expectativa da realização dos créditos tributários não deve ser 
tomada como indicativo do valor dos lucros líquidos futuros. d) Impostos 
Correntes: O crédito tributário corrente refere-se, basicamente, ao saldo de 
imposto de renda e contribuição social a compensar.
10. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social em 31 de dezembro 
de 2017, R$900 (31/12/2016 - R$500), totalmente subscrito e integralizado é 
composto por 900.532 mil cotas, com valor nominal de R$1,00 cada, distribuidas 
entre a PSA Services Ltd., constituida e validamente existente de acordo com 
as Leis de “Malta” e Santander Participações S.A., com domicílio no “Brasil”, na 
proporção de 50% para cada empresa. Na AGO da PSA Corretora, realizada 
em 11 de julho de 2017, foi aprovado o aumento do Capital Social da Sociedade 
em R$400, de forma que esse passe de R$500 para R$900, com a respectiva 
emissão de 400.532 novas cotas, a serem distribuidas proporcionalmente aos 
respectivos sócios. b) Dividendos: Em 31 de dezembro de 2017, não foram 
provisionados dividendos, conforme determina o Art. 16, do Contrato Social, 
constante da AGO de 11 de julho de 2017, o que deverá ser definido através 
do Acordo dos Sócios, através da AGO de aprovação das Demonstrações 
Financeiras. c) Reserva Legal: Do lucro líquido do exercício foi destinado 5% 
para constituição da reserva legal, limitada a 20% do capital. Esta reserva tem 
como finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá 
ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. d) Reserva de 
Lucros: Esta reserva tem como finalidade registrar o saldo remanescente do 
Lucro Líquido apurado no exercício, após a constituição da Reserva Legal, 
tendo como base, a destinação determinada pelas Sócias, conforme previsto 
no Acordo de Sócios. 
11. Receita de Prestação de Serviços  2017 2016
Comissões de seguro - Prestamista  6.787 2.451
Comissões de seguro - Auto  412 46
Comissões de seguro - Outros  140 82
Outros  118 -
Total  7.457 2.579
12. Custos dos Serviços Prestados  2017 2016
Despesas com Contratos Originados 
 com Negócios de Seguros  1.919 109
Total  1.919 109
13. Despesas Administrativas  2017 2016
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros  1.192 412
Convênio Operacional com o 
 Banco PSA Finance Brasil (Nota 17.c)  1.653 813
Outras  20 -
Total  2.865 1.225
14. Outras Receitas: Em 31 de dezembro de 2017 o saldo de outras receitas 
operacionais é de R$8 (31/12/2016 - R$1), composta basicamente por 
recuperação de encargos e despesas.
15. Outras Despesas  2017 2016
Depesas com PIS/Cofins e ISS  423 154
Outras  5 -
Total  428 154
16. Resultado Financeiro  2017 2016
Rendas com Ativos Financeiros em Instituições de Crédito
Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento  235 135
Total  235 135
17. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Admi-
nistração: A PSA Corretora é parte integrante do Banco PSA Finance e seus 
administradores são remunerados pelos cargos que ocupam naquele Banco, 
face ao compartilhamento de sua Administração. A PSA Corretora não possui 
benefícios de longo prazo e de rescisão de contrato de trabalho para seu pes-
soal-chave da administração. Em 2017 e 2016, não foram registradas despesas 
com honorários para a Diretoria. b) Participação Acionária: A PSA Corretora 
tem seu Capital formado por 50% de participação pela PSA Services Ltd., cons-
tituida e validamente existente de acordo com as Leis de “Malta” e 50% pela 
Santander Participações S.A., com domicílio no “Brasil”. c) Transações com 
Partes Relacionadas: As operações e remuneração de serviços com partes 
relacionadas são realizadas no curso normal dos negócios e em condições de 
comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem ris-
cos maiores que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. 
Os principais saldos e resultados de transações são:
  2017 2016
Resultado
Despesas Administrativas (nota 13)  (1.653) (813)
Banco PSA Finance Brasil (1)  (1.653) (813)
(1) Outras partes relacionadas.
18. Outras Informações: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não foram re-
conhecidos contabilmente ativos contingentes e operações de instrumentos 
financeiros derivativos.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

            Reservas de Lucros
  Nota Capital Social Reserva Legal Reserva Estatutária Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015   500 - (27) - 473
Lucro Líquido   - - - 843 843
Destinações:
Reserva Legal  10.c - 42 - (42) -
Reserva de lucros  10.d - - 801 (801) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2016   500 42 774 - 1.316
Mutações no Exercício   - 42 801 - 843
Aumento de Capital  10.a 400 - (400) - -
Lucro Líquido   - - - 1.665 1.665
Destinações:
Reserva Legal  10.c - 83 - (83) -
Reserva de lucros  10.d - - 1.582 (1.582) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017   900 125 1.956 - 2.981
Mutações no Exercício   400 83 1.182 - 1.665

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

   01/01 a 01/01 a
  Nota 31/12/2017 31/12/2016
Receita de Prestação de Serviços  11 7.457 2.579
Custos dos Serviços Prestados  12 (1.919) (109)
Lucro Bruto   5.538 2.470
Despesas Administrativas  13 (2.865) (1.225)
Outras Receitas  14 8 1
Outras Despesas  15 (428) (154)
Resultado antes do 
 Resultado Financeiro   2.253 1.092
Resultado Financeiro  16 235 135
Resultado antes da Tributação   2.488 1.227
Provisão para Imposto de Renda 
 e Contribuição Social  9.a (823) (384)
Lucro Líquido   1.665 843
 nº de cotas  10.a 900.532 500.000
Lucro Líquido por cotas (em R$)   1,85 1,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

  01/01 a 01/01 a
  31/12/2017 31/12/2016
Lucro Líquido do Exercício  1.665 843
Outras Receitas (Despesas) Reconhecidas  - -
Outros Ajustes  - -
Resultado Abrangente do Exercício  1.665 843
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

   01/01 a 01/01 a

  Nota 31/12/2017 31/12/2016

Atividades Operacionais

Resultado antes da Tributação   2.488 1.227

Ajustes ao Lucro   - -

Variações em Ativos e Passivos   (2.052) 1.340

Redução (Aumento) em Ativos Fiscais   (27) (228)

Redução (Aumento) em Outros Ativos   (912) -

Aumento (Redução) em Contas a Pagar   (736) 1.523

Aumento (Redução) em Impostos a Pagar   740 167

Impostos Pagos  9.a (1.117) (122)

Caixa Líquido Originado em 

 Atividades Operacionais   436 2.567

Atividades de Financiamento

Caixa Líquido Originado (Aplicado) 

 em Atividades de Financiamento   - -

Aumento Líquido do Caixa 

 e Equivalentes de Caixa   436 2.567

Caixa e Equivalentes de Caixa 

 no Início do Exercício  3 & 4 3.148 581

Caixa e Equivalentes de Caixa 

 no Final do Exercício  3 & 4 3.584 3.148

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  Nota 31/12/2017 31/12/2016
Ativo
Ativo Circulante   4.757 3.382
Caixa e Equivalentes de Caixa  3 4 32
Aplicações Financeiras  4 3.580 3.116
Créditos Tributários  9 999 234
Outros Ativos  5 174 -

Total do Ativo   4.757 3.382

  Nota 31/12/2017 31/12/2016
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante   1.776 2.066
Contas a Pagar  6 892 1.581
Impostos a Pagar  6 876 430
Provisões  8 8 55
Total do Passivo   1.776 2.066
Patrimônio Líquido
Capital Social  10.a 900 500
De Domiciliados no País   450 250
De Domiciliados no Exterior   450 250
Reservas de Lucros  10.d 2.081 816
Total do Patrimônio Líquido   2.981 1.316
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   4.757 3.382

DIRETORIA EXECUTIVA

 David Bezerra de Souza Neto Fernando Gomes da Hora Robinson Tiengo Caruzzo
 Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente Contador- CRC 1SP 292640/O-0

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e cotistas
PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da PSA Corretora de Seguros 
e Serviços Ltda. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das demonstrações 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 PSA Corretora de Seguros e Serviços 
Ltda. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em rela-
ção à Instituição, 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 de-
mais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.
Outros assuntos
Auditoria das cifras comparativas
As demonstrações financeiras mencionadas no primeiro parágrafo incluem, 
para fins de comparação, informações contábeis correspondentes ao balan-

ço patrimonial em 31 de dezembro de 2016, ao resultado, demonstração do 
resultado abrangente, mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa do 
exercício findo nessa data, obtidas das demonstrações financeiras daquele 
exercício. O exame dessas demonstrações financeiras do exercício findo em 
31 de dezembro de 2016 foi conduzido sob a responsabilidade de outros 
auditores independentes, com data de 28 de abril de 2017, sem ressalvas.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distor-
ção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da Governança pelas demons-
trações financeiras
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição 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 Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
Governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras
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 de-
monstrações financeiras. Como parte de uma 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 suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendi-
mento 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 Instituição. • 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 Instituição. 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 au-
ditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Instituição 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 essas demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comu-
nicamo-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, 11 de abril de 2018

 PricewaterhouseCoopers Maria José De Mula Cury
 Auditores Independentes Contadora

 CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP192785/O-4

PSA CORRETORA DE SEGUROS 
E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 22.095.666/0001-03

NOVO C4
LOUNGE

COMPANHIA DOCAS 
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Docas de São Sebastião, 
a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no 
dia 25 de abril de 2018, às 11h, na Avenida Dr. Altino Arantes, nº 410, Centro, 
São Sebastião, a fim de deliberarem sobre a Ordem do Dia abaixo. Ademais, 
cabe esclarecer que em razão de deliberação a ser tomada na Assembleia-Geral 
Ordinária de 2018, convocada para dar cumprimento ao artigo 132 da Lei Federal 
nº 6.404/1976, fica prejudicado o item de pauta da Assembleia-Geral Ordinária de 
2017 que deu origem a sua suspensão. 1) Tomada de contas dos administradores, 
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2) Eleição dos Membros do Conselho 
Fiscal; 3) Eleição de Membros do Conselho de Administração e designação de seu 
presidente; 4) Fixação da remuneração dos administradores e membros do Conselho 
Fiscal e do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento; 5) Alteração, Exclusão e 
Consolidação do Estatuto Social: a) Alteração do artigo 9º; b) Alteração do artigo 14, 
inciso XXVII; c) Alteração do artigo 41, parágrafo primeiro; d) Exclusão do artigo 51 
e seu parágrafo único; e) alteração do artigo 3º, parágrafo único. 6) Outros assuntos 
de interesse da Sociedade. São Sebastião/SP, 11 de abril de 2018.

Marcelo Faria Rodrigues, Membro do Conselho de Administração.
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Especial
Imagens: Divulgação

Nielmar de Oliveira/Agência Brasil

A publicação revela que a massa de rendimento 
médio mensal real domiciliar per capita, em 2017, 
foi de R$ 263,1 bilhões. Deste total, os 10% da 

população com os maiores rendimentos ficavam com 
43,3% do total. Os 10% menores rendimentos detinham 
apenas 0,7% da renda. Para o coordenador da pesquisa, 
Cimar Azeredo, os números mostram que a desigualdade 
ainda é grande no país. 

"Vamos separar a população inteira, do mais baixo ao 
mais alto. Se você pega metade dela, verá que a média de 
rendimento médio dos 50% que ganham menos é de R$ 
754, valor mais que 36 vezes menor do que o rendimento 
da população que ganha os maiores salários, e que 
chega a R$ 27.213. Os 10% com os maiores rendimentos 
chegam a deter 43% do total recebido”, afirmou.

Na região Sudeste, a concentração de renda foi ainda 
maior. Nesta região, está a maior parcela da população 

e reúne rendimento médio mensal real do grupo de 
1% mais ricos. No Sudeste, este grupo chegou a ter 
concentração 33,7 vezes superior ao rendimento médio 
mensal real de 50% da população com os menores 
rendimentos – em 2016 era de 36,3 vezes. A região que 
apresentou a menor relação foi a Sul (25 vezes, em 2017 
e 24,6 vezes em 2016). Em 2016, o número era 36,3 vezes 
maior. Também foi o Sul que teve a menor desigualdade 
com 25 vezes, em 2017 e 24,6 vezes em 2016.

Os dados do IBGE indicam que, em 2017, as pessoas que 
tinham rendimento de todos os trabalhos correspondiam 
a 41,9% da população residente, o equivalente a 86,8 
milhões de pessoas, percentual afetado pela crise 
econômica que afetou o país. Em 2016, o percentual 
chegava a 42,4%. Em 2017, 24,1% dos residentes (50 

Em 2016, o grupo mais rico ganhava 36,3 vezes mais do que a média do rendimento
de metade dos mais pobres.

IBGE: ricos receberam 36 vezes acima 
do que ganharam os pobres em 2017
Em 2017, os ricos do país ganharam 
36,1 vezes mais do que metade 
dos mais pobres. Este grupo 1% 
mais rico da população brasileira, 
em 2017, teve rendimento médio 
mensal de R$ 27.213. O valor 
representa, em média, 36,1 vezes 
mais do que metade do que 
receberam os mais pobres – cujo 
renda mensal foi de R$ 754 naquele 
ano. Em 2016, o grupo mais rico 
ganhava 36,3 vezes mais do que a 
média do rendimento de metade dos 
mais pobres. Os dados fazem parte 
da pesquisa Rendimento de todas as 
fontes 2017, divulgada ontem (11) 
pelo IBGE
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milhões) possuíam algum rendimento proveniente de 
outras fontes. Em 2016 este percentual era menor: 
49,3 milhões de pessoas tinham rendimento de outras 
fontes, o equivalente a 24% dos residentes.

O rendimento de outras fontes, mais frequente na 
população, vinha de aposentadoria ou pensão. Em 
2017, 14,1% da população recebia por aposentadoria ou 
pensão; 2,4%, por pensão 
alimentícia, doação ou 
mesada de não morador; 
1 , 9 % ,  p o r  a l u g u e l  e 
arrendamento; enquanto 
7,5% recebiam outros 
rendimentos, como seguro-
desemprego, programas de 
transferência de renda 
do governo, rendimentos 
de poupança,  va lores 
similares aos de 2016.

Para o coordenador da 
Pnad Contínua, os números 
derrubam o mito de que 
principalmente nas regiões 
Norte e  Nordeste,  os 
programas de transferência 
renda respondem pela 
maior parte do rendimento 
das famílias. “Isso não é 
verdade. Quando olhamos 
o país como um todo, 
observamos que 73,8% da 
composição do rendimento da família vem do trabalho, 
!9,4% de aposentadoria ou pensão e outros rendimentos 
como aluguel (2,4%), e o restante de pensões, doação 
de não morador.”

Com relação aos programas de transferência de 
renda do governo federal, a pesquisa constatou que o 
percentual das famílias brasileiras que recebiam o Bolsa 
Família caiu 0,6 ponto percentual entre 2016 e 2017, 
ao passar de 14,3% para 13,7%. Segundo a pesquisa, o 
rendimento médio mensal real domiciliar per capita dos 

domicílios que recebiam o 
Bolsa Família em 2017 foi 
de R$ 324, bem inferior ao 
rendimento médio mensal 
real domiciliar per capita 
dos que não recebiam, que 
era de R$ 1.489.

Os dados indicam que 
os maiores percentuais 
de famílias que recebiam 
algum tipo de benefício dos 
programas de transferência 
de renda do governo 
estavam localizados, no 
ano passado, nas regiões 
Norte e Nordeste, com 
respectivamente 25,8% e 
28,4% dos domicílios. Já 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) era 
recebido por 3,3% dos 
domicílios do país, que 
tinham rendimento médio 

A massa de rendimento médio em 2017, foi de R$ 263,1 bilhões.
Deste total, os 10% da população fi cavam com 43,3% do total.
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real domiciliar per capita de R$ 696 reais. As regiões 
Norte e Nordeste apresentaram os maiores percentuais 
(5,6% e 5,2%, respectivamente).

A pesquisa ratifica a persistência do salário maior 
para os homens do que para as mulheres. Enquanto o 
rendimento médio mensal real de todos os trabalhos, 
no Brasil, foi de R$ 2.178; entre os homens, esta média 

chegou a R$ 2.410. Já para as mulheres, o rendimento 
médio mensal registrado foi de R$ 1.868, ou seja: o 
equivalente a 77,5% do rendimento masculino. Em 2016, 
essa proporção era ainda menor: 77,2%.

As regiões Nordeste e Norte, apesar de terem os 
menores valores de rendimento médio mensal real 
para ambos os sexos dentre todas as demais regiões, 
apresentaram as maiores proporções de rendimento 
das mulheres em relação aos homens: Isto é, as maiores 
taxas de proximidades. No Nordeste, o salário da 
mulher equivalia a 84,5% do salário do homem em 2017, 
enquanto no Norte este percentual era de 87,9%. Em 
2016, o salário da mulher equivalia a 88,4% do homem 
no Nordeste e a 89,2% no Norte.

A Região Sudeste, que registrou a segunda maior 
média salarial para as mulheres (R$ 2.053) e a maior 
para os homens (R$ 2.810), foi, paralelamente, a região 
onde as mulheres registraram a menor proporção do 
rendimento masculino (73,1% em 2017 ante 71,7% de 
2016). “O Brasil é um país bastante desiguais quando 
se leva em conta os cortes por sexo, cor e raça, nível 
de instrução e regiões distintas do país. “Nós somos 
praticamente cinco país em um só demonstrados pelo 
retrato de cada uma das cinco regiões”, afirmou o 
coordenador da pesquisa.

“As desigualdades pelos cortes de cor (preta ou parda 
em relação a branca) chega a quase à metade. A diferença 
persiste porque há, no Brasil, como em outras partes do 
mundo, maior rendimento para aqueles que tem nível 
superior. Só que a participação de pessoas de cor de 
nível superior no Brasil é muito baixa”, acrescentou 
Azeredo.



É tempo de grandes 

transformações na in-

dústria automotiva

Por isso mesmo, precisa 
acompanhar a evo-
lução de diferentes 

normas técnicas para manter 
a capacidade de atendimento 
aos mercados. Três impor-
tantes publicações para o 
setor – ISO 14001:2015, ISO 
9001:2015 e IATF 16949:2016 
– têm curto prazo de transi-
ção: 14 de setembro, quando 
os certificados baseados nas 
versões anteriores perdem a 
validade.

Propiciar a evolução dos 
sistemas de gestão nas orga-
nizações, com base no avanço 
das tecnologias e das práticas 
em todo o mundo, é a missão 
das normas ISO, que estão su-
jeitas a revisões regulares a fi m 
de manterem a sua relevância 
na indústria. Exemplo disso é 
a ISO 14001:2015, focada em 
gestão ambiental, que substitui 
a versão anterior, lançada em 
2004.

A certifi cação garante à em-
presa desenvolver um sistema 
de gestão ambiental adequado 
à natureza de suas atividades, 
podendo demonstrar que 
dispõe de ações proativas no 
contexto da organização para 
proteger o meio ambiente. Isto 
inclui iniciativas que envolvem 
o uso sustentável dos recursos, 
a proteção da biodiversidade 
e a preocupação com o ciclo 
de vida dos produtos, entre 
outros tópicos.

A organização certificada 
conforme a ISO 14001:2015 
obtém diversos benefícios 
no mercado, como cumprir 
obrigações legais, demonstrar 
conformidade com normas 
ambientais, aumentar a efi ci-
ência com redução de custos, 
alcançar maior integração das 
partes interessadas e estar 
preparada para mudança de 
cenário dos negócios com mais 
confi abilidade.

Destinada à gestão da qua-
lidade, a ISO 9001:2015 apri-
mora e substitui a versão 
anterior da norma, lançada 
em 2008. As principais mu-
danças apresentadas na pu-
blicação estão relacionadas a 
conceitos, como contexto da 
organização, partes interes-
sadas, liderança, mentalidade 
de risco, comunicação, entre 
outros conceitos. 

A empresa que estiver 

adequada à publicação ISO 
9001:2015 demonstra capa-
cidade para avaliar os riscos 
e as oportunidades, melhorar 
o desempenho operacional, 
aumentar a eficiência com 
economia de tempo e custo, 
ampliar a participação e a 
motivação dos funcionários 
com processos mais efi cientes, 
conquistar mais clientes e 
ampliar as oportunidades de 
negócios.

Outra importante nor-
ma para o setor é a IATF 
16949:2016, que define o 
novo padrão internacional 
para a gestão da qualidade na 
indústria automotiva. Criada 
pela International Automotive 
Task Force (ou Força Tarefa 
Automotiva Internacional, na 
tradução), a publicação tem 
como objetivo alinhar os sis-
temas da qualidade aplicados 
na indústria automobilística. 

O foco desta norma é propi-
ciar o desenvolvimento de um 
sistema de gestão da qualidade 
que gere a melhoria contínua 
dos processos para a preven-
ção de defeitos e a redução 
de desperdícios na cadeia. 
Assim, com a certifi cação IATF 
16949:2016, a empresa terá um 
reconhecimento global e foco 
na melhoria da satisfação dos 
clientes.

A norma IATF 16949 é con-
siderada no mercado como 
uma necessidade, uma vez 
que fabricantes e montadoras 
exigem a certifi cação de seus 
fornecedores, sendo aplicável 
a projeto, desenvolvimento, 
produção, instalação e manu-
tenção de produtos relaciona-
dos à aplicação automotiva. É, 
portanto, requisito essencial 
para as indústrias que atuam 
na cadeia automotiva em todo 
o mundo.

Transição é palavra de or-
dem para as empresas, que 
precisam obter as certifi cações 
dentro do prazo para manter 
a capacidade de fornecimento 
aos mercados. É necessário 
analisar os novos requisitos das 
normas, fazer as adequações 
necessárias aos sistemas de 
gestão e planejar as audito-
rias, que devem ser feitas o 
quanto antes para que haja 
tempo de correção em caso 
de não conformidades, para 
posterior aprovação e emissão 
do certifi cado. 

 
(*) - É gerente técnico do Instituto da 

Qualidade Automotiva (IQA).

Transição é palavra 
de ordem na indústria 

automotiva
Sergio Kina (*)
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REGIME DE TEMPO PARCIAL
Funcionário irá trabalhar para uma empresa somente 02 dias por 
semana 16h semanais, podemos contratar por contrato tempo parcial, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE TRABALHA DE DOMINGO A DOMINGO PODE REGIS-
TRAR FUNCIONÁRIO NO SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO?

Esclarecemos que não há legislação que proíba a admissão de empre-
gado em sábado, domingo ou feriado desde que seja um dia útil de 
trabalho deste empregado. Porém, caso haja previsão em contrário em 
convenção coletiva orienta-se a empresa a seguir a convenção coletiva.

ESCLARECIMENTOS DIVERSOS
Esclarecimentos diversos: 1- Empresa pode efetuar contato de trabalho 
por apenas 15 dias. 2 - Pode contratar motorista como diarista, qual o 
procedimento. 3 - Na renovação do contato por quanto tempo a mais 
sem assinar a carteira, qual procedimento. 4 - Quais são os custos e 
vínculos que teremos com o empregado mediante a esse contrato? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA PARA TURNOS ININTERRUPTOS
Quais cuidados que a empresa deve tomar ao implantar turnos ininterrup-
tos de revezamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA NO PERÍODO NOTURNO E POSSUI 
UMA HORA DE INTERVALO DE JANTAR. É DEVIDO PAGAR ADICIONAL 
NOTURNO SOBRE ESSA UMA HORA?

Os intervalos de descanso não serão computados na duração do traba-
lho. Portanto, não será devido o pagamento do adicional noturno no 
período de jantar do empregado, já que não é computado na jornada 
de trabalho. Base Legal: art. 71, § 2º da CLT.

FORNECER VALE COMBUSTÍVEL
Auxílio Combustível integra o salário e incide INSS e FGTS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

5ª Vara Cível do Fórum de Santo Amaro - Comarca da Capital/SP. Edital de Citação, e  Intimação de
Penhora com o Prazo de 20 dias. Expedido no Processo 0045951-94.2012.8.26.0002, ao qual José
Aparecido do Nascimento , move em face de Thiago dos Santos Jacinto e em face de Granja 26
Empreendimentos Imobiliários Ltda A MM. Juíza  de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Santo
Amaro – Comarca da Capital - São Paulo , a  Dra. Regina de Oliveira Marques na forma da Lei, etc.
Faz saber a Thiago dos Santos Jacinto,Rg/Rne,40.579.222-0 e Cpf/Mf,230.625.728-09 em local incerto
e não sabido, foi deferida a vossa Citação por Edital, Com o Prazo de 20 dias , para  a vossa
manifestação quanto aos (Art. 133 -  O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será
instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo , Código
Civil, Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
e Art. 134  O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de
conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.)
do presente incidente de personalidade jurídica. Terá o requerido o prazo de 15  dias , a fluir após o
prazo supra de 20 dias para se manifestar sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados pelo requerente. Ficando ainda pelo presente edital , GRANJA 26 - Empreendimentos
Imobiliários Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.294.862/0001-86 , Intimada da Penhora , realizada
sobre  o imóvel matriculado sob nº 101.881, junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da
Comarca de Cotia -SP, Unidade Autônoma, designada por casa nº 46 do Tipo “B”, do “Condomínio
Reserva Pínus Park”, situado na Rua Anésio Martins de Siqueira nº 140, Bairro da Granja Vianna,
neste Município e Comarca de Cotia-SP, com área total construída de 256,18 m².,de propriedade da
empresa executada, nomeia desde já,como depositário, Granja 26 Empreendimentos Imobiliários
Ltda. O Prazo para oferecer embargos é  de 30(Trinta) dias contados da intimação da penhora.
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será afixado e publicado na forma da Lei. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do
descumprimento das obrigações inerentes. São Paulo 09 de março do ano 2018.                     (11 e 12)

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da Companhia para se reunir, no dia 30.04.2018, às 09h30, em 1ª convocação, na sede so-
cial, Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, em AGO/E, para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da 
Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017; 
(ii) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2017; (iii) a remuneração glo-
bal anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (iv) rerratifi car o artigo 5 do Estatuto Social, altera-
do na (AGE) realizada no dia 02.10.2018, para constar o número correto de ações ordinárias da Companhia; e (v) Consoli-
dação do Estatuto Social. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na AGO/E ora convocada encontram-se à 
disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, con-
forme alterada. São Paulo, 11.04.2018.  Ricardo Leonel Scavazza - Membro do Conselho de Administração

Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas desta Companhia a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 23/04/2018, às 
11h00min, na Av. São Gabriel, 333, 18º andar – Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 01435-001, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, 
suas Notas Explicativas e do Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31/12/2017; (ii) Destinação 
do Resultado do Exercício; (iii) Correção Monetária do Capital Social; (iv) Aprovação da verba anual e global destinada a 
remuneração da Diretoria; e (v) Outros assuntos de interesse social. SP, 10/04/2018. A Diretoria. (11, 12 e 13/04/2018)

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

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 16:00 horas do dia
24 de  abril de 2018, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1900, 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) - homologação da distribuição antecipada dos dividendos e deliberação
sobre o saldo do resultado do exercício de 2017. São Paulo, 10 de abril de 2018.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                                (11, 12 e 13)

Ativo/Circulante 40.149 42.934
Caixa e Equivalente de Caixa 15.355 20.825
Duplicatas A Receber 14.806 14.149
Adiantamentos 2.479 1.629
Retenção Contratual 367 2.629
Impostos a Recuperar 4.463 3.535
Estoque 2.445 49
Despesas do Exercício Seguinte 235 117
Ativo não Circulante 6.542 9.029
Realizável a Longo Prazo 1.241 2.818
Depósito Judicial 210 210
Aplicações Longo Prazo 410 2.003
Investimento 620 604
Imobilizado 5.301 6.210
Imóveis 3.124 3.124
Instalações 7 7
Veículos 2.684 2.767
Móveis e Utensílios 371 371
Máquinas e Acessórios 4.731 4.394
(Depreciação Acumulada) -5.617 -4.453
Total do Ativo 46.691 51.962

Balanço Patrimonial          2017         2016
Passivo/Circulante 11.221 11.254
Fornecedores / Contas a Pagar 4.860 3.348
Empréstimo e Financiamento 63 80
Arrendamento Mercantil 184 327
Ordenados e Encargos a Pagar 1.310 1.094
Obrigações Fiscais 1.139 1.112
Provisão Imposto de Renda 677 2.094
Adiantamento Clientes 1.937 1.103
Provisão Férias e 13 Salário 779 1.739
Retenção Contratual 271 357
Passivo não Circulante 487 325
Exigível a Longo Prazo 487 325
Arrendamento Mercantil 162 0
Reserva Contingências/Trabalhista 325 325
Patrimônio Líquido 34.983 40.383
Capital Social 13.600 13.600
Reserva do Capital 44 44
Correção do Capital 44 44
Reserva de Lucro 21.339 26.739
Reserva Legal 2.251 2.219
Reserva de Lucro 19.088 24.520
Total do Passivo 46.691 51.962

Demonstração do Resultado           2017            2016
Receita Bruta de Serviços 70.425 132.560
Receita de Serviços 70.425 132.560
Deduções -3.953 -7.054
(-) Impostos -3.953 -7.054
Receita Líquida 66.471 125.506
(-) Custos dos Serviços -10.090 -22.068
Lucro Bruto 56.382 103.438
(-) Despesas Gerais e Administrativas -27.154 -41.760
(-) Despesas com Pessoal -29.532 -37.466
(-) Despesas Tributárias -600 -422
(-) Provisão Contigências -223 -134
(-) Despesas e Receitas Financeiras 2.247 2.537
(-) Outras Receitas/Despesas Operacionais 51 640
Resultado Operacional 1.170 26.833
Resultado Antes dos Impostos 1.170 26.833
Imposto de Renda -384 -6.621
Contribuição Social Sobre o Lucro -147 -2.446
Lucro Líquido do Exercício 640 17.765
Quantidade de Ações em 31 De Dezembro 860 860
Lucro Líquido Diluído por Ação 0,7438 20,6572

Balanço Patrimonial         2017          2016

Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa         2017          2016
Lucro Antes Apuração IRPJ/CSSL 1.170 26.833
Ajustes Por: Depreciação 1.165 1.035
Provisões 0 134
Ganho/Perda Venda Imobilizado 0 -61
Valor Ajustado 2.335 27.941
Contas a Receber de Clientes -539 -289
Estoque -2.396 178
Fornecedores 1.220 -4.148
Imposto de Renda e CSLL -1.948 -7.319
Salário e Encargos a Pagar 216 -2.919
Tributos a Pagar e Recuperar -901 -254
Provisões Férias e 13 Salário -960 -1.559
Outras Contas a Receber/Pagar 2.200 -1.198
Caixa Líquido Atividades Operacionais -772 10.432
Atividades Investimento 1.338 645
Aplicação de Longo Prazo 1.593 -59
Imobilizado -255 704
Atividades Financiamento -6.037 -6.645
Financiamentos Empréstimos Bancários 3 -605
Dividendos Distribuídos -6.040 -6.040
Caixa Líquido Atividade Financiamento -6.037 -6.645
Redução Líquido de Caixa e Equivalentes -5.471 4.431
Caixa/Equivalente no Início do Período 20.825 16.394
Caixa/Equivalente no Final do Período 15.355 20.825

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Integralizado   Reservas Capital  Reserva Legal    Reservas de Lucros     Lucros Acumulados      Totais

Saldo em 31/12/2016 13.600 44 2.219 24.520 0 40.383
Lucro Líquido do Exercício - - - - 640 640
Reserva Legal - - 32 - - 32
Dividendos - - - - -6.040 -6.040
Reserva Lucro - - - -5.432 -5.400 -32
Saldo em 31/12/2017 13.600 44 2.251 19.088 0 34.983

Notas Explicativas às demonstrações financeiras
Nota 1 - Contexto Operacional: A GTEL - Grupo Técnico de Eletromecânica
S/A., referida nestas demonstrações financeiras é uma sociedade anônima
por ações, de capital fechado. Se insere no segmento de construção civil.
Atuando na execução de obras e serviços de engenharia civil, elétrica, hi-
dráulica e mecânica, montagem, projetos, planejamento, assessoria, consul-
toria, terraplanagem, estudos técnicos, administração e serviços técnicos
profissionais e auxiliares da engenharia e arquitetura. Podendo ainda consor-
ciar-se com outras firmas a fim de participar em atividades conjuntas, con-
corrências, serviços e outras atividades que forem convenientes em todo o
território nacional. Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da
Lei das S/A, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamento Contábeis (CPC) e aos Princípios de Contabilidade geralmente
aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras
são as seguintes: a) Determinação do Resultado: O Resultado é apurado
em obediência ao regime de competência de exercícios. b) Ativo Circulante:
Os estoques de materiais para construção, são demonstrados pelo custo de
aquisição. Os demais ativos estão demonstrados aos seus valores originais,
adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetári-
as. c) Ativo Não Circulante: O ativo imobilizado é demonstrado ao valor de
custo. d) Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos, incorridos até a data do balanço. e) Imposto de renda e
contribuição Social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercí-
cio corrente são calculados de acordo com regulamento do imposto de renda.
Nota 3 - Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abran-
gem saldos de caixa e investimento financeiros, sujeitos a um risco insigni-
ficante de alteração no valor e são utilizados na gestão das obrigações de
curto prazo. Estão representados por valores em espécies, contas bancári-
as e aplicações financeiras com taxas usuais de mercado, sendo o saldo em
31 de dezembro compostos:        2017        2016
Caixa e Equivalentes 6 6
Aplicação Financeira 15.349 20.819
Total 15.355 20.825
Nota 4 - Contas a Receber de Clientes: Esse grupo de contas corresponde
aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso nor-
mal das atividades da Companhia. São composta por fatura em aberto na

data de encerramento do exercício. Os montantes foram classificados no
ativo circulante em função do prazo ser inferior a 12 meses. Os saldos em
31/12/2016 e 2017 totalizaram respectivamente, R$ 14.149.126,95 e R$
14.995.319,96.  Nota 5 - Estoques: A conta de estoque destina-se a aplica-
ção em obras contratadas, o saldo refere-se ao material a ser utilizado em
obras em andamento.         2017        2016
Material para Obra 2.444,83 49,29
Nota 6-Imobilizado: Os bens do ativo imobilizado foram contabilizados pelo
custo original, e foram avaliados conforme a vida útil do bem.

        2017         2016
Imóveis 3.123,93 3.123,93
Instalações 7,18 7,18
Veículos 2.684,44 2.767,29
Móveis e utensílios 371,15 371,15
Ferramentas, máquinas 4.731,48 4.393,52
Total 10.918,17 10.663,06
Depreciação          2017         2016
Imóveis -759,89 -634,94
Veículos -2.094,95 -1.554,10
Móveis e utensílios -254,69 -217,57
Ferramenta, máquinas -2.507,67 -2.046,03
Total -5.617,20 -4.452,65
Nota 7- Fornecedores e Contas a Pagar: Os fornecedores e contas a pagar
estão compostas pelas faturas a pagar em aberto na data do encerramento
do exercício. Os montantes foram classificados no passivo circulante em
função do prazo de pagamento ser inferior a 12 meses. Os valores de forne-
cedores em 31/12/2016 e 2017 foram respectivamente R$ 3.226.490,65 e R$
4.446.952,02, contas a pagar em 31/12/2016 e 2017 R$ 121.897,35 e R$
413.326,17.  Nota 8 - Arrendamento Mercantil: A empresa mantém contrato
de arrendamento mercantil que se refere a veículos e máquinas e equipa-
mentos. Esses contratos são denominados em reais com cláusula de opção
de compra dos ativos ao final do prazo de arrendamentos, a administração
possui a intenção de compra no final de cada contrato.  Nota 9 - Empréstimo
e Financiamento: Empréstimos e Financiamentos são reconhecidos pelo va-
lor da transação e subsequentemente demonstrado pelo custo amortizado.
Nota 10 -Reservas de Contigências: As reservas de contingências foram
constituídas em função de processos judiciais de natureza trabalhista e tri-
butários, decorrentes do curso normal de seus negócios. Constituída do

seguinte valor em 31/12/2017, R$ 325.000,00. Nota 11 - Tributos a Recolher:
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro foram apurados de
acordo com o regulamento do Imposto de Renda. Os tributos a recolher são
compostos pelos seguintes valores:

      2017       2016
Impostos Retidos 32 55
Impostos Municipais 559 570
COFINS, PIS, CPRB 548 487
IRPJ 384 1.500
CSSL 294 595
Total 1.816 3.207
Nota 12 - Patrimônio Líquido: Em 31/12/2017 o capital social da Companhia
era de R$ 13.600.000,00, totalmente subscrito e integralizado, dividido em
860.000 ações nominativas, das quais 858.000 são ordinárias e 2.000 são
preferenciais. As ações preferênciais terão  direito a dividendo fixo cumula-
tivo equivalente a R$ 633.000,00 por exercício, corrigido anualmente de
acordo com a variação do IGP-M. Em função da transformação da sociedade
limitada em sociedade anônima, a reserva legal foi constituída com base nos
resultados auferidos a partir de 2013.

Agenor Mikio Honma - Diretor - Felice Carmine Perrella - Diretor
Marco Antonio Girone - TC CRC 1SP 196604/0-9

GTEL Grupo Técnico de Eletromecânica S/A
CNPJ/MF 47.144.548/0001-79

Demonstrativo Financeiro - Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017 e 31/12/2016 (Em milhares de reais)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0082878-80.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus Encinas, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Gimeniz, RG 2441153, CPF 185.019.158-15, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 31.326,75, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2018.                                                                 (12 e 13)

Balanço Patrimonial

Ativo/Circulante 2017 2016
Estoques 4.449 4.449
Total do Circulante 4.449 4.449
Investimentos avaliados ao custo 18 17
Imobilizado 15.000 15.000
Total do Ativo não Circulante 15.018 15.017
Total do Ativo 19.467 19.466

Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 2017 2016
Contas a Pagar 1 –
Total do Circulante 1 –
Não Circulante
IRPJ e CSLL Diferidos 5.098 5.098
Total do Não Circulante 5.098 5.098
Patrimônio Líquido: Capital 4.472 4.472
Reserva de Reavaliação 4.411 4.411
Ajuste de Avaliação Patrimonial 5.485 5.485
Total do Patrimônio Líquido 14.368 14.368
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 19.467 19.466

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital  
Social

Reservas de  
Reavaliação

Ajuste  
de Avaliação  

Patrimonial
Patrimônio  

Líquido Total
Saldos em 31/12/2015 4.472 4.411 5.485 14.368
Saldos em 31/12/2016 4.472 4.411 5.485 14.368
Saldos em 31/12/2017 4.472 4.411 5.485 14.368

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ nº 61.288.874/0001-80

Relatório da Diretoria - Demonstrações em 31 de Dezembro (Em milhares de Reais)
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa, 
referentes ao exercício findo em 31/12/2017. Colocamo-nos à disposição dos Srs. Acionistas para quaisquer esclarecimentos. A Diretoria

Diretoria
José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente
Gilberto Flávio Souza Sulzbacher - Diretor

Lincoln Nagatsugu Matsunaga - Contador - CRC 1SP120.068-O-0
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se 

na sede da Companhia.

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  450.799,81 420.741,78
Bancos com Movimento  225,45 506,87
Aplicações Financeiras  271,04 -
Clientes  34.999,99 -
Adiantamento a Empregados 
 e Representantes  3.965,58 8.897,16
Tributos a Recuperar  411.337,75 411.337,75
Não Circulante  102.739.596,24 101.078.785,48
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Receber  191.250,00 191.250,00
Títulos a Receber  12.905.512,47 12.905.512,47
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  89.642.689,42 87.981.878,66
Investimentos de Incentivos Fiscais  144,35 144,35
Total do Ativo  103.190.396,05 101.499.527,26

Passivo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  51.660,66 62.099,00
Fornecedores  3.447,83 -
Obrigações Trabalhistas e Sociais  30.814,18 46.732,25
Obrigações Tributárias  17.398,65 15.366,75
Não Circulante  18.108.132,95 18.051.896,52
Créditos de Pessoas Ligadas  18.108.132,95 18.051.896,52
Patrimônio Líquido  85.030.602,44 83.385.531,74
Capital Social  55.599.089,00 55.599.089,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial  3.246.070,02 4.869.102,60
Reservas de Lucros  26.185.443,42 22.917.340,14
Total do Passivo  103.190.396,05 101.499.527,26

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2017.
  2017/R$ 2016/R$
Receita Operacional Bruta
Serviços e Arrendamentos  678.464,53 552.115,38
(-) Impostos sobre Serviços 
 e Arrendamentos  40.167,97 30.525,37
Receita Operacional Líquida  638.296,56 521.590,01
Lucro Bruto  638.296,56 521.590,01
Despesas Operacionais

Despesas Administrativas  598.650,06 521.342,96
Impostos e Taxas  2.277,04 2.661,89
Despesas Financeiras  1.003,14 925,89
Outras Receitas  1.660.810,76 2.084.009,07
Lucro Operacional  1.697.177,08 2.080.668,34
Lucro antes dos Efeitos Fiscais  1.697.177,08 2.080.668,34
Contribuição Social e I.R.  52.106,38 42.402,48
Lucro Líquido do Exercício  1.645.070,70 2.038.265,86
Lucro Líquido Por Ação  0,000041 0,000051

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades   2017/R$ 2016/R$
 operacionais
Lucro / Prejuízo Líquido do exercício  1.645.070,70 2.038.265,86
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  (1.660.810,76) (2.084.009,07)
Lucro / Prejuízo Líquido Ajustado  (15.740,06) (45.743,21)
Redução (Aumento) de contas do ativo
Créditos a Receber  (34.999,99) -
Outros Ativos  4.931,58 2.553,18
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  3.447,83 -
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (15.918,07) 6.658,21
Obrigações Tributarias  721,11 1.120,68
Imposto de Renda e 
 Contribuição Social  1.310,79 1.462,26
Fluxo Caixa das 
 atividades operacionais  (56.246,81) (33.948,88)
Fluxo caixa atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  56.236,43 34.000,62
Fluxo caixa atividades 
 de financiamentos  56.236,43 34.000,62
Fluxo de caixa do exercício  (10,38) 51,74
Saldo no início do exercício  506,87 455,13
Saldo no final do exercício  496,49 506,87
Fluxo de caixa do exercício  (10,38) 51,74

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1 - Saldo no Início do Exercício  - -
2 - Lucro Líquido do Exercício  1.645.070,70 2.038.265,86
3 - Reversão de Reservas  1.623.032,58 1.623.034,20
4 - Reserva Legal  (163.405,16) (101.913,29)
5 - Reservas de Lucros  (3.104.698,12) (3.559.386,77)
6 - Saldo no Fim do Exercício  - -

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 reconhe-
cidas no resultado pelo regime de competência. 3 - Participações 
societárias:
Empresa  Capital  % de par- Patrimônio
  Social ticipação Líquido
Cotonifício Guilherme 
 Giorgi S/A  42.600.442,00 22,85 (93.819.099,35)
Metalúrgica 
 Aricanduva S/A  3.583.582,00 93,17 2.736.321,22
Refinaria Nacional 
 de Sal S/A  46.485.104,00 75,31 108.663.966,90
4 - O Capital Social é de R$55.599.089,00 totalmente integralizado
e representado por 40.025.750.252 ações ordinárias sem valor no-
minal. 5 - O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados
com base no lucro presumido.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017.

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.
CNPJ 61.339.172/0001-89

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 08 de Março de 2018.

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

Demonstrações Financeiras - em 31.12.2017 e 31.12.2016 - Em Reais

Balanços Patrimoniais 31/12/2017 31/12/2016
Ativo 6.957.215,54 6.939.960,42
Ativo Circulante 258.653,54 241.398,42
Banco Conta Movimento 52.477,83 1.858,75

Contas a Receber - 33.363,96

Impostos a Recuperar 206.175,71 206.175,71

Ativo Permanente 6.698.562,00 6.698.562,00
Investimentos 6.698.562,00 6.698.562,00

Demonstrações de Resultado 31/12/2017 31/12/2016
Receita Bruta/(+) Dividendos recebidos 420.963,09 432.077,86
(=) Receita Líquida 420.963,09 432.077,86
(-) Despesas Administrativas (1.786,00) (2.552,00)
(-) Despesas Tributárias (1.108,83) (617,90)
(=) Lucro Operacional 418.068,26 428.907,96
(=) Lucro Contábil Líquido 
 antes CSSL/IRPJ 418.068,26 428.907,96
(=) Lucro/Resultado do Exercício 418.068,26 428.907,96

Diretoria               Eli Kattan - Diretor          Alberto Dayan - Diretor                  Contador: Maurício Vidal da Silva - CRC: 1SP 172841/O-8

Elialb Participações S.A. - CNPJ/MF nº 09.547.898/0001-97

A Íntegra das Demonstrações Financeiras
estão à disposição dos acionistas na sede social.

Balanços Patrimoniais 31/12/2017 31/12/2016
Passivo 6.957.215,54 6.939.960,42
Passivo Circulante 2.606,83 8.304,00
Obrigações 2.606,83 8.304,00
Patrimônio Líquido 6.954.608,71 6.931.656,42
Capital Social 6.699.562,00 6.699.562,00
Capital Social a Integralizar (1.000,00) (1.000,00)
Reserva Legal 32.731,63 11.828,22
Lucros (Prejuízos) Acumulados 223.315,08 221.266,20

Pagamentos ao Ecad 
comprometem rádios comunitárias
O funcionamento das rádios 
comunitárias depende da 
isenção do pagamento de 
taxas ao Ecad

A avaliação foi feita pelos 
participantes de audiência 
pública conjunta das Co-

missões de Desenvolvimento e de 

Educação, ontem (11). Solicitada 
pela senadora Fátima Bezerra 
(PT-RN), a audiência teve como 
propósito discutir o projeto que 
dispensa da arrecadação de 
direitos autorais a veiculação de 
músicas pelas prestadoras do ser-
viço de radiodifusão comunitária. 

A proposta é do senador Hélio 
José (Pros-DF). Para Fátima, as 

rádios comunitárias não só ouvem 
pessoas da comunidade como de-
sempenham papel de valorização 
da cultura no Brasil. O fato de 
não poderem veicular publici-
dade, segundo a senadora, gera 
difi culdades para a manutenção 
desses veículos. O senador Hélio 
José afi rmou que a maioria dos 
artistas representados nas rádios 

comunitárias é de conhecimento 
local. Segundo ele, o recolhimen-
to do Ecad não é repassado para 
esses compositores.

“As rádios comunitárias falam 
diretamente com o povo, com 
pessoas do bairro e da rua. Nelas 
circulam informações que não es-
tão presentes em outros meios de 
comunicação. As grandes rádios 
não conseguem falar a língua do 
povo, nem tocam as músicas dos 
artistas locais. Apesar dessa im-
portância na democratização da 
informação e da cultura, as rádios 
comunitárias não têm um marco 
regulatório para que cresçam e 
se mantenham”, afi rmou.

O coordenador-executivo da 
Associação Brasileira de Radio-
difusão Comunitária (Abraço), 
Geremias dos Santos, enfatizou 
que a associação não é contra os 
direitos autorais que os composi-
tores devem receber, mas apoia 
projeto. “O Ecad, através de ações 
judiciais, tem perseguido as rádios 
comunitárias. Cada ação começa 
com o valor de mais de R$ 20 mil. 
No Sul, há duas ações no valor 
de mais de R$ 90 mil. Em Minas 
Gerais, chegaram a tomar o carro 
do dono da rádio, porque nem a 
emissora nem ele tinham dinhei-
ro”, exemplifi cou (Ag.Senado).

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

8A
8D

-A
04

1-
A

A
C

2-
D

32
D



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 12 de abril de 2018
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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 quinta é o vigésimo sétimo dia da lunação.   Um bom aspecto da Lua com Saturno aumenta a dedicação às nossas atividades, 

mas sem deixar de lado a sensibilidade desde cedo.  O dia segue com bastante leveza, e favorece bastante os relacionamentos. 

 Vênus em bom aspecto com Netuno nos deixa mais amorosos e românticos.   As atividades artísticas também estão benefi ciadas. 

 A noite será favorável ao romance, à meditação e às atividades contemplativas.  A Lua faz bons aspectos com Vênus e Marte que 

deixam as relações afetivas mais prazerosas. A Lua em conjunção com Netuno aumenta a sensibilidade e a intuição.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Um bom aspecto da Lua com Satur-
no aumenta a dedicação às nossas 
atividades, mas sem deixar de lado 
a sensibilidade desde cedo. Ao fazer 
qualquer coisa, pense bem, pois a 
pressa, o nervosismo, a inconstância 
e a impulsividade podem prejudicar 
muito. 91/691 – Branco.

Vênus em bom aspecto com Netuno 
nos deixa mais amorosos e românti-
cos. As atividades artísticas também 
estão beneficiadas. A noite será 
favorável ao romance. Para acertar 
precisa ter a certeza no seu coração 
e começar a agir logo depois do seu 
aniversário. 57/857 – Azul.

Terá satisfação dos seus desejos e 
anseios pessoais, desde que acredite 
nesta possibilidade. Saturno pode 
tornar obrigações aborrecidas e o 
humor se torna mais fechado ao 
anoitecer desta quinta. A noite será 
favorável ao romance, à meditação 
e às atividades contemplativas.  
04/204 – Branco.

A Lua faz bons aspectos com Vênus e 
Marte que deixam as relações afetivas 
mais prazerosas. Organize o dia a dia e 
terá satisfação e equilíbrio, com muita 
sorte e apoio dos demais. Mantenha a 
calma, evite a irritação se surgir algum 
imprevisto, pois logo terá soluções e 
favorecimentos. 42/442 - Azul

O dia segue com bastante leveza, e 
favorece bastante os relacionamen-
tos. Vênus em bom aspecto com 
Netuno nos deixa mais amorosos e 
românticos. Os rompimentos ocorri-
dos recentemente serão superados e 
alguém lhe dará apoio para algo im-
portante ser feito. 68/468 – Vermelho.

A Lua em conjunção com Netuno 
aumenta a sensibilidade e a intui-
ção. Mantenha novos contatos e 
participe de algo que alargue seus 
horizontes. É bom conter os gastos, 
evitar compromissos e sabendo 
moderar os impulsos. As atividades 
artísticas também estão benefi cia-
das. 89/889 – Verde.

Um bom aspecto da Lua com Satur-
no aumenta a dedicação às nossas 
atividades, mas sem deixar de lado a 
sensibilidade desde cedo. Plutão seu 
astro ajuda e recuperar as energias e 
o fortalece emocionalmente. Haverá 
aumento da paciência e persistência. 
85/485 – Verde.

Os planos feitos no trabalho devem 
ser seguidos, mantendo a calma e 
continuidade. Uma Quinta-feira 
bem inspirada pelo bom aspecto 
entre Lua e Netuno, que aumenta 
a intuição e a sensibilidade. Haverá 
aumento da paciência e persistência 
na noite desta quinta-feira. 83/383 
– Azul.

Muita coisa que espera ainda poderá 
demorar, mas algo novo virá até o 
fi nal do mês. Aumenta a tendência 
de querer abraçar o mundo com as 
próprias mãos. Curta a intimidade 
da vida a dois e os bons momentos 
que deverá viver na vida sexual nesta 
quinta. 57/357 – Marrom.

Lua e Netuno em  bom aspecto 
tornam a mente mais atenta nesta 
quinta-feira. Se agir terá boas so-
luções no lar e com a família. Pode 
descobrir um novo sentimento e 
descobrir que está apaixonado por 
alguém que conheceu a pouco tem-
po. 87/587 – Branco.   

A Lua em conjunção com Netuno 
aumenta a sensibilidade e a intuição. 
As atividades artísticas também 
estão benefi ciadas. A noite será 
favorável ao romance, à meditação 
e às atividades contemplativas. Au-
menta a tendência de querer tomar 
atitudes e assumir compromissos. 
28/928 – Azul.

A Lua faz bons aspectos com Vênus 
e Marte que deixam as relações 
afetivas mais prazerosas. Bom o dia 
para o trabalho e para conquistar a 
atenção das pessoas, na carreira pro-
fi ssional. Evite a irritação excessiva 
que atrapalha a sua comunicação e 
as amizades. 55/355 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 12 de Abril de 2018. Dia de Nossa Senhora da Penha, 
São Júlio I, São Sabas Godo, São Ângelo de Chivasso, São Zeno 
de Verona, e Dia do Anjo Hahuiah, cuja virtude é a justiça. Dia 

do Obstetra e Dia dos Jovens. Aniversario do ator Andy 
Garcia que faz 62 anos, o cineasta Walter Salles que também 
nasceu 1956, a atriz  Camila Morgado que faz 43  anos e a atriz 
a apresentadora Mariah Rocha que nasceu 1990. 

O nativo do dia
  O nativo deste dia e grau de Áries é honesta e agradável com 
todos. Inteligente, mente aberta e objetiva. Uma personalidade 
forte que gera muitos inimigos invejosos e vis. Precisa evitar 
sociedades e usar de prudência e diligência para vencer os 
obstáculos. Gosta da música, da arte e das coisas mais belas 
e estéticas da vida. É orgulhoso de seu trabalho e se realiza 
quando cumpre as suas responsabilidades. No lado negativo 
precisa aprender a ser paciente perseverante e também prático.

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

Simpatias que funcionam
Para ter sorte e harmonia no lar: Durante 1 mês, nas 
manhãs de  entrada da lua nova, jogue 1 pitada de sal grosso 
em cada cômodo de sua casa, mas não deixe que ninguém 
veja. Enquanto isso, mentalize que está neutralizando todas 
as energias negativas. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria, pe-
dindo proteção e sorte para a sua família. Varra o sal grosso 
nas manhãs de quinta-feira e jogue no lixo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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3/ace — ami — nbc. 4/sean — zeus. 6/ciudad.
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No mês de Abril  acontece uma variedade 
de  “Espetáculos Infantis”, a cada sábado 
uma CIA diferente, onde trarão espetáculos 
de palhaços, musicais, mágica e circo que 
atenderão ao público geral. Dia 7/4, Mistérius
Com Família Burg. A peça traz para o palco 
a arte de encenar truques de desapareci-
mento e transformações utilizando objetos e 
pessoas. Nesta apresentação, o protagonista 
e sua assistente se tropeçam entre passes 
de mágica, hipnose e tantas outras técnicas 
para oferecer ao público uma sequência de 
quadros de humor e magia. Duo Badulaque 
(dia 14),  é um duo de música infantil formado 

por Daniel Ayres e Julia Pittier. Apresentando 
um repertório autoral, os arranjos da dupla 
são compostos a partir da utilização de 
instrumentos não convencionais, percussão 
corporal, sapateado, violão elétrico, piano e 
efeitos eletroacústicos. As letras das músicas 
focam na criatividade, na curiosidade e na 
inteligência da criança. Wakatta (dia 21), 
que signifi ca entendi na língua japonesa. 
O mágico Ussô-san faz o espetáculo inteiro 
na língua japonesa, mas o público entende 
tudo o que ele propõe. Esta é a grande 
mágica desta apresentação. Só não entende 
como ele faz seu números de mágica. Pés 

Descalços (dia 28), um espetáculo de teatro 
de animação que fala de forma simples da 
beleza do encontro, da aceitação do outro, 
do despojar-se de ideias preconcebidas, 
da força da imaginação e do ato criativo. A 
história narra o encontro de um menino e 
uma menina e da criação de um mundo que 
eles são capazes de construir dentro de um 
simples tanque de areia... Um mundo sem 
muros e com os pés descalços.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, Santa Paula, 
São Caetano do Sul. Sábados (7. 14, 21 e 28), às 16h. 
Entrada franca. 

Menestréis 
Em mais uma iniciativa ousada de traba-

lhar a arte do teatro musical com elenco 
não convencional e integrando os seus 
projetos sociais, a Ofi cina dos Menestréis 
apresenta um espetáculo com elenco 
formado por atores do espectro autista. 
Trata-se da quarta edição do projeto AUT, 
resultado do trabalho do diretor Deto 
Montenegro, que adaptou o método de 
treinamento artístico de teatro musical, a 
jovens do espectro autista, com o intuito 

de experimentar e desenvolver nestes 
alunos de características e necessidades 
especiais os encantos que a atividade 
artística possibilita, potencializando ainda 
mais o caráter de inclusão por meio da 
arte. Em AUT 4 o elenco interpretará 
cenas de diversas peças do repertório 
da Ofi cina dos Menestréis, apresentadas 
como se fossem uma programação de 
rádio para ser assistida no teatro. O en-
redo traz dois locutores que narram de 
maneira irreverente a programação da 
“Rádio ZYBem Bom” com uma saudação 

divertida e inclusiva. Com muita música, 
coreografi as e humor, os 30 menestréis 
do Projeto AUT, com idades entre 12 e 28 
anos, apresentarão as habilidades sociais 
e artísticas desenvolvidas no método 
da ofi cina com Deto Montenegro e sua 
equipe. Todas as músicas que compõem 
o espetáculo são interpretadas ao vivo 
pela Banda dos Menestréis.

 
Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario Amaral, 209, 

Paraíso, tel. 2148-2923. Sábados (7, 14 e 21) e domingo 
(15), às 16h. Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia).

Arte, cultura, expressão, cores, acrobacias, 
malabarismos e muita palhaçada invadem São 
Paulo no mês de abril

O respeitável público da capital vivenciará o universo e a ma-
gia circense do 1º FIC - Festival Internacional de Circo. O 
festival contará com mais de 40 atrações  vindas de diversas 

cidades brasileiras e também de artistas da Bélgica, Espanha, Itália, 
Argentina, Chile, Equador e Uruguai. Os espetáculos reúnem o 
encanto e a maestria do Circo mundial, enriquecidos pelo teatro, 
dança e cinema. Grandes nomes e inspirações estão confi rmados, 
como o artista Tato Villanueva, da Argentina, e o Circo Pitanga, da 
Bélgica.  Grande parte das atividades acontece na Cidade do Circo, 
um espaço montado no Centro Esportivo Tietê, que contará com 
três lonas, palco e estrutura para apresentação de números aéreos. 
Uma praça de alimentação também será montada para receber os 
presentes com pipocas, algodão doce, cachorro quente e maçã do 
amor. Também serão oferecidos alimentos veganos e vegetarianos. 
A abertura traz um atrativo especial: a Mostra Competitiva, onde 
números circenses disputam prêmios. Foram mais de 600 inscritos 
e apenas 12 fi nalistas selecionados para concorrerem a dois prêmios 
de R$ 5.000,00, que serão entregues para o Melhor Número de 
Pista e Melhor Número de Aéreo. Também serão premiados com 
o valor de R$ 1.000,00 os três números que receberem Menções 
Honrosas. O público também poderá participar como Júri Popular 
votando nos melhores da Mostra Competitiva.

 
Serviço: Centro Esportivo Tietê, Av. Santos Dumont, 843,  Armênia. Hoje (12) e amanhã 

(13), às 19h30, 20h30 e 21h, sábado (14), das 11h às 21h e domingo (15), das 11h às 11h45. 
Entrada franca.

Festival de Circo

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
Continue avançando. Continue a alcançar mais.

Continue a alcançar ou a buscar apenas um pouco mais de cada 
vez e você começará a ver a grande cena, ou a chegada a uma melhor 
compreensão, ou o alcance de seus objetivos. O processo é o mesmo, 
se você está alcançando um espaço melhor em sua cura, a luz no fi m 
do túnel, ou o destino dos seus sonhos, apenas continue a avançar um 
pouco mais de cada vez e você chegará lá.

Encontre este espaço onde tudo é bom. Pode ser uma lembrança ou 
um destino que você pode usar para impulsioná-lo para o que você esteja 
trabalhando, para criar a sua vida. Encontre um espaço em seu coração 
que seja calmo, que seus pensamentos sejam claros e você esteja em 
paz com tudo. Use esta energia, pois é uma das magias mais poderosas 
que você pode usar para transformar qualquer coisa.

Pensamento para hoje: Continue avançando mais e, então, o que 
acontece é que você estará de repente lá, despertando em um lugar onde 
tudo é justo e você está no fl uxo! Encontre este espaço. Você o merece!

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Regina Drumond

Internacional

Indicada ao Grammy®, cantora multiplatinada e compositora, 
Demi Lovato anuncia hoje as datas da turnê Tell Me You Love 
Me, no Brasil. O shows passarão por quatro cidades brasileiras: 
São Paulo (Allianz Parque), em 15 de abril, Recife, em 17 de 
abril (Classic Hall), Fortaleza, em 19 de abril (Centro de Eventos 
do Ceará), e Rio de Janeiro (Jeunesse Arena), em 21 de abril. 
Em julho de 2017, Lovato lançou o single de estreia “Sorry Not 
Sorry”, faixa do álbum “Tell Me You Love Me”, que instantanea-
mente alcançou o Top 5 do iTunes e hoje tem certifi cado duplo 
de platina. O hit acumulou mais de 500 milhões de streamings, 
chegando ao #1 das paradas virais, e tem mais de 290 milhões 
de views com o videoclipe gravado durante uma festa em sua 
casa. O sexto álbum de Lovato estreou em #1 no iTunes em 37 
países, em 29 de setembro. Além do lançamento aclamado pela 
crítica, Demi divulgou Simply Complicated, um documentário 
de 78 minutos, que atingiu 13 milhões de visualizações até aqui. 
Demi já anunciou que vai embarcar em uma turnê por 20 cidades 
do Estados Unidos e do Canadá com DJ Khaled e com Kehlani, 
começando em 26 de fevereiro.

 
 Serviço: Allianz Parque, Av. Francisco Matarazzo, 1705,  Água Branca. Domingo, 

a partir das 16h. Ingressos: De R$ 260 a R$ 560.

Demi Lovato

Divulgação

Cia Can Can Volant.
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Paulo Barbuto
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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

São Paulo, quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 9

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALAN NOVAES ESTRELA, profi ssão: técnico em manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 28/12/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Souza Estrela e de Valdir Maria de 
Novaes. A pretendente: SILVERINA JESUS DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Riachão do Jacuípe, BA, data-nascimento: 08/01/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Batista dos Santos e de Izabel 
Maria de Jesus Santos.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA LEAL, profi ssão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ueldon Rodrigues Leal e de Maria Jose da Silva. A 
pretendente: PATRÍCIA ROSA NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 17/05/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Divino Domingos da Silva e de Neli Rosa 
Nascimento da Silva.

O pretendente: JULIO CÉSAR ROCHA DOS SANTOS, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cesar Augusto Ferreira dos Santos e de Maria José 
Rocha dos Santos. A pretendente: GLEICE CRISTINA DA SILVA, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1994, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco Jose da Silva e de Ana Cristina da Silva.

O pretendente: FLAVIANO DE SOUZA MATOS, profi ssão: sushimam, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/04/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mafalda de Souza Matos. A pretendente: ANDRÉA 
VIEIRA FERREIRA, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 29/11/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Wandir Ferreira e de Maria Zilda Vieira Ferreira.

O pretendente: RONY MACHADO CORREIA, profi ssão: servente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 13/06/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Dilton Correia e de Maria Mota Machado Bispo. A pre-
tendente: JOYCE GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/2000, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Clovis da Silva e de Jesuita Gonçalves dos Santos.

O pretendente: JOÃO ALVES DE AMORIM, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Jussara, PR, data-nascimento: 18/10/1951, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves de Amorim e de Elza Alves de Menezes. A preten-
dente: GERUSA ROBERTO DA PAIXÃO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Conde, PB, data-nascimento: 06/01/1956, residente e domiciliado em João Pessoa, PB, 
fi lha de Bartolomeu Roberto da Paixão e de Pocina Dias dos Santos.

O pretendente: CELSO BARRETO BORGES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Borges dos Santos e de Rosi-
meire Barreto da Silva. A pretendente: VICTÓRIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kleber Tadeu de 
Oliveira e de Naudei Teodoro dos Santos.

O pretendente: DIASSIS TEIXEIRA BISERRA, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 03/12/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Biserra e de Maria Teixeira de Sousa Biser-
ra. A pretendente: REJANE HELENA DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Serra Talhada S, PE, data-nascimento: 21/05/1971, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helena Tertulina dos Santos.

O pretendente: MANOEL FERREIRA DA SILVA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bom Jardim, PE, data-nascimento: 30/03/1953, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Maria de Jesus. A pretendente: ISABEL CRIS-
TINA BARRETO, profi ssão: passadeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/02/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gabriel Barreto e de Ignacia de Mendonça Barreto.

O pretendente: CASSIMIRO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: frentista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 22/06/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abelardo José dos Santos e de Maria do Carmo San-
tos. A pretendente: TANIA DOS SANTOS DE SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 14/11/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Santana e de Edite dos Santos Santana.

O pretendente: JEFFERSON RAMOS HONÓRIO, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1984, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Honório e de Aparecida de Lourdes Ramos 
Honório. A pretendente: GRAZIELI VERLY DE OLIVEIRA, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1981, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Graça de Oliveira e de Lenir Divina Verly 
de Oliveira.

O pretendente: JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA, profi ssão: cobrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Espinosa, MG, data-nascimento: 27/09/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dermeval Xavier da Silva e de Maria Neide Soares 
Ferreira Silva. A pretendente: GEICILENE SANTOS ALVES, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1995, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Neto Alves e de Neusa Pereira dos 
Santos Alves.

O pretendente: FERNANDO GOMES OLIVEIRA COLARES, profi ssão: anaslista de su-
porte, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jailson Oliveira Colares e de Neu-
za Gomes da Silva Colares. A pretendente: JANAINA GONDIM DE SOUZA, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Aparecido Messias de 
Souza e de Luana Aparecida Gondim de Souza.

O pretendente: THIAGO ROCHA CAETANO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Alves Caetano e de Mariane Alexandra Aparecida 
Rocha. A pretendente: LARISSA XAVIER, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alcione Xavier.

O pretendente: MATHEUS CLEMENTE GOMES VARJÃO, profi ssão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zildêmir Gomes Varjão e de Rosemeire Gomes 
Clemente. A pretendente: BÁRBARA VICTÓRIA OLIVEIRA CÓ, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Reis Rodrigues Có e de Raimunda 
Joacirene de Oliveira Có.

O pretendente: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, profi ssão: conferente, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Almenara, MG, data-nascimento: 06/03/1967, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benita Fernandes da Silva. A pretendente: 
VANUSA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, natura-
lidade: Santa Terezinha, BA, data-nascimento: 29/07/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Salustriano dos Santos e de Maria Albina Silva.

A pretendente: JUSCIANE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: fi scal de prevenção, estado 
civil: solteira, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 25/02/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Evangelista dos Santos e de Maria Rita Alves 
dos Santos. A pretendente: MAYANE CRISTINE SANTOS JACINTO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 17/11/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Dominice Santos Jacinto e 
de Clistiane Oliveira Santos.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS CAPUCHO, profi ssão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 15/11/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jerry Adriani Capucho e de Nelcy Santos da Silva. A 
pretendente: MAIARA DANTAS DE ANDRADE, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1994, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Dantas de Andrade e de Maria Eutemia 
Dantas de Andrade.

O pretendente: LAFAIETE FAUSTO DA SILVA, profi ssão: tecnico em radiologia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Serra Azul de Minas, MG, data-nascimento: 03/07/1974, residen-
te e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Cruzelina Fausta da Silva. A pretendente: 
SANDRA REGINA DA CUNHA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Franco Joaquim dos Santos e de Albertina Josefa da Cunha 
dos Santos.

O pretendente: ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS FILHO, profi ssão: padeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 27/03/1960, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Porfi rio dos Santos e de Luzia dos Santos. 
A pretendente: GILDA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA COSTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: Areal, RJ, data-nascimento: 07/01/1955, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldino Tito Pereira e de Julia Martins Pereira.

O pretendente: PHILIPE BERTHAULT DA SILVA, profi ssão: cobrador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Vieira da Silva e de Maria Aparecida Berthault 
da Silva. A pretendente: PRISCILA ALVES DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio da Silva e de Mara Estela Alves.

O pretendente: WELLINGTON CARDOZO PEREIRA, profi ssão: operador de empilhadei-
ra, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1985, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Pereira e de Silvana 
Cardozo. A pretendente: RAQUEL DOS SANTOS LYRA, profi ssão: auxiliar de faturamen-
to, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Claudio dos Santos Lyra e de 
Miriam Helena Zaramella Lyra.

A pretendente: CRISTIANE LINO, profi ssão: gari, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Lucia Lino. A pretendente: SONIA CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Acelino dos Santos e 
de Neuza Maria de Jesus.

O pretendente: CARLOS ALBERTO LEITE DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Leite da Silva e de Marli Pereira da Silva. 
A pretendente: ANA PAULA GUIMARÃES COSTA, profi ssão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/07/1980, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, fi lha de Geraldo das Graças Fortunato Costa e de Marlene de 
Lourdes Guimarães Costa.

O pretendente: VANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: monitor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Quebrangulo, AL, data-nascimento: 06/10/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Carlos de Oliveira Silva e de Maria 
Helena Ferreira. A pretendente: FRANCINE FERREIRA SILVA, profi ssão: motorista, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1968, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ferreira Silva e de Leonilda Pereira 
Silva.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE ONOFRE CONCEIÇÃO, profi ssão: cabeleireiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edison da Conceição e de Dulcineia 
Onofre da Conceição. A pretendente: CARLA MILENE BORGES MENDES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1990, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Mendes e de 
Nair Borges Mendes.

O pretendente: JACKSON FELIPE DA SILVA BRITO, profi ssão: fi scal, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1997, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fabiano Ribeiro Brito e de Renata Silva dos Santos. A 
pretendente: MARIANA DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Sonia da Silva.

O pretendente: LEONARDO AUGUSTO PEPINO, profi ssão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Pepino e de Maria Leonilia 
Barbosa Pepino. A pretendente: ANDREA DIOGO GUILHERME, profi ssão: coordenado-
ra de contas médicas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/04/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Guilherme 
Neto e de Judith Diogo de Souza.

O pretendente: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, profi ssão: ins-
petor de qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/03/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos 
Pereira de Souza e de Iolanda Rodrigues de Barros Souza. A pretendente: TATIANA OLI-
VEIRA DOS SANTOS MENESES, profi ssão: cozinheira, estado civil: viúva, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Benedito Borges dos Santos Filho e de Celia de Fatima Oliveira dos 
Santos.

O pretendente: HÉLIO COSTA DE JESUS, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ibirapitinga, BA, data-nascimento: 11/01/1974, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel José de Jesus e de Maria de Lourdes Costa. A preten-
dente: ÂNGELA MARIA ABDIAS, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Buenos Aires, PE, data-nascimento: 19/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio João Abdias e de Edite Deolinda Abdias.

O pretendente: LUIS HENRIQUE DE LIMA, profi ssão: segurança, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Francisca de Lima. A pretendente: RENATA APA-
RECIDA DOS SANTOS, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jandira Santos da Paz.

O pretendente: RAPHAEL DE ASSIS SILVA, profi ssão: instrutor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 20/06/1991, residente e domiciliado em Diade-
ma, SP, fi lho de Francisco de Assis Pereira da Silva e de Solange Aparecida Bueno da Silva. 
A pretendente: LUMA SIMÕES DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Pedro da Silva e de Maria José Simões da Silva.

O pretendente: ANTONIO APARECIDO FAGUNDES PEREIRA, profi ssão: fi scal, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1959, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Borges Pereira e de Maria Dantas Pereira. 
A pretendente: IRENE BORGES DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, naturali-
dade: Jaguaquara, BA, data-nascimento: 20/01/1958, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Arquias Pereira de Souza e de Ricardina Borges de Souza.

O pretendente: MIZAEL GONÇALVES SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Parauapebas, PA, data-nascimento: 06/04/1993, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cesar de Oliveira Silva e de Maria Rosimeiry 
Gonçalves Silva. A pretendente: NEIRA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Timbiras, MA, data-nascimento: 07/05/1994, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Portela dos Santos e de Maria da 
Paz Silva dos Santos.

O pretendente: AUGUSTO BARBOSA SOARES, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar Soares e de Vilma Barbosa Soares. A pre-
tendente: PRISCILA DOS SANTOS DE ANDRADE, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mariano Januário de Andrade e de Severina Ferreira 
dos Santos de Andrade.

O pretendente: WELLINGTON REZENDE ARAUJO, profi ssão: atendente de farmácia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ipuiúna, MG, data-nascimento: 10/10/1992, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de William Araujo e de Débora de Paula 
Rezende Araujo. A pretendente: LARISSA MARIA DANTAS DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Alexandre da Silva e de Ales-
sandra Dantas de Lima.

O pretendente: CLAUDOMIRO DA SILVA RODRIGUES, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1974, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues Filho e de Joana da Silva Ro-
drigues. A pretendente: DENISE CARDOSO DOS SANTOS, profi ssão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/08/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cardoso dos Santos e 
de Maria Salete dos Santos.

O pretendente: THIAGO CASTILHO SILVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo,, data-nascimento: 23/06/1986, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de José do Carmo Silveira e de Elaine Ferreira Castilho Silveira. A preten-
dente: VANESSA BISPO DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1992, residente e domiciliada nestre Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de JOSÉ AFONSO DE SOUZA e de CLAUDIA BISPO DE SOUZA.

O pretendente: WESLLEY DANIEL DE SOUSA, profi ssão: autonômo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Johmy Ribeiro de Sousa e de Luciane Daniel. A pre-
tendente: CAMILA LIMA EVANGELISTA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Luiz Evangelista e de Maria Amelia Lima 
Santos de Jesus.

O pretendente: EMERSON DE CARVALHO LEITE, profi ssão: ajudante de montagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dirceu Bento Leite e de Geovânia de 
Carvalho Leite. A pretendente: SHEILA CONCEIÇÃO SANTOS, profi ssão: atendente, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gezuel Reel dos Santos e de Domingas 
da Conceição Santos.

O pretendente: FELIPE LOPES DA SILVA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adolfo Lopes da Silva Neto e de Erenita Gomes da Silva. 
A pretendente: PAULA FERREIRA DEMEO, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Simões Demeo e de Marta Benedito Ferreira Demeo.

O pretendente: VICTOR FELINTRO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 31/01/1993, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de João Felintro da Silva e de Dalvani da 
Silva Santos. A pretendente: JANESSE PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar ad-
ministrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 03/05/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonildo Virginio dos Santos 
e de Irene Pereira dos Santos.

O pretendente: ALEX DE MATOS GOMES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natanael Teodoro Gomes e de Maria de Lourdes Alves 
de Matos. A pretendente: FLÁVIA DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1987, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto de Oliveira e de Geldece Batista Maia 
de Oliveira.

O pretendente: THIAGO SOARES DO NASCIMENTO, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 26/07/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pereira do Nascimento e de Maria Soares 
Pereira. A pretendente: MARILEIDE CABOCLO DE ALENCAR, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arneiroz, CE, data-nascimento: 10/10/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neri Caboclo de Alencar e de Maria 
Januario da Silva.

O pretendente: KLEITON DA SILVA QUINTILIANO, profi ssão: coletor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitor Quintiliano Filho e de Fatima Aparecida da Silva 
Quintiliano. A pretendente: THAIS CLAITIELE CYRINO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudete Aparecida Cyrino.

O pretendente: GILVANDRO SILVA CRUZ, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Tanque Novo, BA, data-nascimento: 18/08/1980, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Gama Cruz e de Noemi Jesus Silva Cruz. A 
pretendente: SOLANGE ROSSO, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Francisco Morato, SP, data-nascimento: 18/01/1978, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ezio Rosso e de Ivani Pizani Rosso.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE DE SOUZA, profi ssão: meio ofi cial de cozinha, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1991, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Marijane de Souza. A pretendente: FERNANDA AN-
DRADE DOS SANTOS, profi ssão: operadora de máquina, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto dos Santos e de Fatima Aparecida de Andrade dos 
Santos.

O pretendente: CLAUDIO PEREIRA, profi ssão: ajudante de forno, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Japurá, PR, data-nascimento: 16/06/1967, residente e domiciliado em 
Santa Cruz de Monte Castelo, PR, fi lho de Otávio Pereira e de Julia Pereira. A preten-
dente: GILMARA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: arrumadeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias Gabriel da Silva e de Lourdes dos Santos Silva.

O pretendente: MARCELO MARQUES DE SOUSA, profi ssão: gerente geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cajazeiras, PB, data-nascimento: 01/03/1981, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Marques de Sousa. A pretendente: 
JANAINA ALVES MOREIRA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Mário Alves Moreira e de Maria Aparecida Alves Moreira.

O pretendente: HUGO ALVES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 25/11/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alves da Silva e de Maria 
de Lourdes da Silva. A pretendente: ADRIANA FERREIRA SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1987, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Souza Santos e de 
Francisca Luis Ferreira.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: encarregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Viçosa do Ceará, CE, data-nascimento: 03/06/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rita Maria da Silva. A pretendente: 
ANA ANGÉLICA DE JESUS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, na-
turalidade: São João de Meriti, RJ, data-nascimento: 28/02/1973, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Margarida Candida de Jesus.

O pretendente: FLÁVIO GOMES DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de rouparia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 01/07/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano do Nascimento Ramos e 
de Mauricéa Gomes do Nascimento. A pretendente: PATRÍCIA MERIELEN DA SILVA, 
profi ssão: operadora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Gonçalves da Silva Filho e de Vera Lucia de Oliveira Machado da Silva.

O pretendente: DJAILTON RODRIGUES BARBOSA DE ALMEIDA, profi ssão: aju-
dante de pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimen-
to: 26/03/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma 
Rodrigues Barbosa e de Maria da Conceição de Almeida. A pretendente: FABIANA 
CORDEIRO PEREIRA, profi ssão: auxiliar limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 10/07/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Pereira e de Luiza Cordeiro.

A pretendente: MARIA CAMILA VENTURA MARTINS, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ricardo Martins e de Simiramis 
Ventura Dias. A pretendente: DÊNISE RIBEIRO CARVALHO, profi ssão: coordenadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1988, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Carvalho e de Janete Souza 
Ribeiro Carvalho.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: desempregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudionor Jose de Souza e de Marcia 
Cristina de Oliveira. A pretendente: JULIANA LIMA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1994, residen-
te e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jurandir Ribeiro dos Santos e de Rosemeire 
Monteiro Lima.

O pretendente: MAURICIO PEREIRA MANTOVANI, profi ssão: supervisor de opera-
ções, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Mantovani e 
de Mirce Pereira da Silva. O pretendente: THIAGO RUIZ, profi ssão: supervisor de ope-
rações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Ruiz e de Ana Maria 
Faria Ruiz.

O pretendente: ROBSON HENRIQUE BELCHIOR VIEIRA DE SOUZA, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 13/05/1996, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco de Souza 
Filho e de Sheila Belchior Canuto Vieira. A pretendente: PAMELA SANDY DE AQUINO 
SANTA CRUZ, profi ssão: operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 27/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luciano Santa Cruz e de Eliana Simões de Aquino.

O pretendente: GILDENOR DIAS NUNES, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/09/1983, residente e domiciliado em 
Suzano, SP, fi lho de Gildecio Dias Nunes e de Antonia Maria da Conceição. A pretenden-
te: MARLEI CRISTINA SAVOIA DOS SANTOS, profi ssão: orveloquista, estado civil: 
viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1968, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulino Savoia e de Madalena de Araujo Savoia.

O pretendente: DEIVID DOS SANTOS BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1985, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Valdir dos Santos Barbosa. A pretendente: CINTIA DOS 
SANTOS PEREIRA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 16/02/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vagner dos Reis Pereira e de Maria Cristina Silveria dos Santos Pereira.

O pretendente: ALUIZIO RODRIGUES DE MATOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1967, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aprigio Rodrigues de Matos e de Helena 
Jesus de Matos. A pretendente: ROSEMEIRE BATISTA DA ROCHA, profi ssão: co-
peira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Diassis Batista da Rocha e 
de Clemência Rodrigues da Rocha.

O pretendente: SEBASTIÃO SILVESTRE, profi ssão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Barra de Canhoto, AL, data-nascimento: 04/07/1949, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emilia Idelfonso. A pretendente: DO-
RALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itapitanga, BA, data-nascimento: 07/06/1951, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Alves dos Santos e de Maria Domingas da Con-
ceição.

O pretendente: GILBERTO CARLOS PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 29/06/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Firmino Pereira e de Aparecida 
Luiza Pereira. A pretendente: LISÂNGELA ALVES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
04/04/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odorico Jose 
e de Ana da Silva Gonçalves.

O pretendente: JONATHAN ANDRÉ DA SILVA, profi ssão: auxiliar de fi scalização, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/07/1987, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edimar Lima da Silva e de 
Paula Andréa da Silva. A pretendente: LAURIENE CARNEIRO DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 06/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laurindo 
Carneiro da Silva e de Maria Rosangela Teixeira da Silva.

O pretendente: GUILHERME SANTOS DE CARVALHO, profi ssão: jovem aprendiz, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Roberto de Carvalho 
e de Nadja Naira Santos do Nascimento de Carvalho. A pretendente: ANA CAROLINA 
VIEIRA SILVA, profi ssão: teleoperadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 10/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Dalton Vieira Silva e de Elizete Aquino Silva.

O pretendente: JOAQUIM RAMOS DOS REIS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Carvalhos, MG, data-nascimento: 11/05/1947, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Pedro Corrêa e de Maria Joana de Paula. 
A pretendente: MARLENE DOS SANTOS, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1947, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ermesinda Maurilia dos Santos.

O pretendente: JUAN ARTONI TAVEIRA, profi ssão: autonômo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeff erson Gilberto de Souza Taveira e de Tânia Cris-
tina Cerqueira Artoni Taveira. A pretendente: BRUNA SANCHES SOARES COSTA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivaldo Soares 
Costa e de Silvana Sanches Busto Costa.

O pretendente: ARAÃO DA CRUZ, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1974, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Expedito da Cruz e de Marlene Ferreira de Jesus Cruz. A preten-
dente: ELISÂNGELA DO VALE PEREIRA, profi ssão: fotógrafa, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos José do Vale Pereira e de Ercilia Lopes Pereira.

O pretendente: JAZANIAS VIEIRA DAS NEVES, profi ssão: encarregado de limpeza, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/11/1972, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nehemias Vieira das Neves e 
de Hosana Alves das Neves. A pretendente: ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS, 
profi ssão: técnica de odontologia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/10/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Nunes dos Santos e de Maria José Silva dos Santos.

O pretendente: JOÃO KLEBER DE MORAES ARAUJO, profi ssão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/12/1989, residente e do-
miciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Ivanildo Machado de Araujo e de Sueli Aparecida 
de Moraes Araujo. A pretendente: TALITA SALES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ezequiel Bernardo dos Santos e de 
Antonia Fatima Sales de Sousa.

O pretendente: ANTONIO RICARDO DA SILVA BAROBSA, profi ssão: supervisor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1980, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel Barobsa e de Elvira Clemencia 
da Silva Barbosa. A pretendente: HELENA APARECIDA SILVIANO, profi ssão: promoto-
ra de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nas-
cimento: 15/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Ferreira da Silva e de Maria Flauzina Silviano. E
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O momento é de saltar 

de patamar. Forma-se no 

país um cenário renovado, 

de rigorosas exigências e 

desafi os de governança que 

trarão frutos à gestão das 

corporações

Credita-se a essa quebra de 
paradigmas dois relevantes 
estopins: a Lei das Estatais 

e o recente regulamento do ‘Novo 
Mercado’- segmento diferenciado 
de governança da B3. Ambos apre-
sentam critérios e determinações 
que têm impactado positivamente 
no fortalecimento das áreas de 
auditoria interna. 

Chegou com intensidade a 
necessidade de aperfeiçoamento 
das estruturas de governança 
e de otimização de processos e 
resultados, tornando obrigatório 
o que antes era encarado apenas 
como uma prática recomendável.

Por aqui, a Lei das Estatais e a 
B3 ratifi caram como compulsória 
a função dessas áreas para as 
empresas de capital aberto - do 
Novo Mercado - bem como para 
todas as estatais e sociedades de 
economia mista. E não se trata 
de qualquer auditoria. Não basta 
chamar algum analista de auditor 
interno e fi ngir que, em um passe 
de mágica, todas as obrigações 
legais e normativas passaram a ser 
atendidas imediatamente. 

É conveniente estar em linha 
com a Estrutura Internacional de 
Práticas Profi ssionais do IIA – The 
Institute of Internal Auditors, o 
maior organismo da profissão 
no mundo, com mais de 190 mil 
associados. É de responsabilidade 
da auditoria avaliar a efi cácia dos 
processos de gerenciamento de 
riscos, controle e governança, uma 
missão desafi adora e que exige 
profundo conhecimento técnico.

 Abrangente e complexa, uma 
análise como essa somente será 
efetiva se preencher alguns 
requisitos mínimos, dentre os 
quais podem-se destacar: a 
independência e a capacitação 
técnica. Tanto a B3 quanto a Lei 
das Estatais resolveram a questão 
da independência, por meio da 
subordinação da auditoria interna 
ao órgão de governança que ocupa 
o nível mais elevado dentro de 
uma organização: o conselho de 
administração. É de se supor que 
esta posição na estrutura assegure 
a independência sufi ciente reque-
rida para o desenvolvimento desse 
tipo de atuação.

Com relação à capacitação téc-
nica é preciso ir muito além, pois 
a solução não passa somente por 
uma simples alteração de subor-
dinação hierárquica na estrutura 
organizacional. O auditor nunca 
conseguirá avaliar a adequação 
do controle interno sem conhecer 
com profundidade as premissas 
do COSO – Internal Control In-
tegrated Framework – criada por 
uma entidade internacional, sem 
fi ns lucrativos, que promove à 
melhoria dos relatórios fi nanceiros 
através da governança corporativa 
e de rigoroso valores éticos.

A avaliação da efetividade do 
gerenciamento de riscos tam-
bém é amplamente englobada 
pelo COSO – ERM Enterprise 
Risk Management Integrated 
Framework que detalha todas as 
peculiaridades de uma complexa 
estrutura organizacional. Os 
desafi os abrangem ainda os pro-
nunciamentos técnicos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), imprescindíveis para a 
avaliação da confi abilidade das 
demonstrações fi nanceiras.

Além disso, as referências 
citadas anteriormente são obriga-
tórias, mas não são sufi cientes. O 
auditor interno terá que conhecer 
também, por exemplo, metodolo-
gias de planejamento estratégico, 
de ciência de dados e mecanismos 
de programas de integridade, sob 
risco de descumprir um princípio 
de nosso Código de Ética, segun-
do o qual, os auditores internos 
devem se comprometer somente 
com aqueles serviços para os quais 
possuam as necessárias expertises 
e obrigações profi ssionais.

O mercado agradece por ter 
sido corretamente aquecido 
pelas imposições da B3 e da Lei 
das Estatais. Foi uma injeção 
de responsabilidade corporativa 
fundamental, incentivadora de 
evoluções na carreira do auditor 
interno. E só há um caminho: o da 
capacitação, seja por meio de cur-
sos e certifi cações ou até mesmo 
por consultas pontuais em livros 
ou de materiais de referência na 
Internet. A nova fase da auditoria 
interna já pulsa. 

Para aqueles que possuem visão 
panorâmica e estratégica de mer-
cado, a tão almejada valorização da 
carreira já é uma grata realidade.

 
(*) - É diretor fi nanceiro do IIA Brasil 

e superintendente de auditoria da 
Sabesp  (marcelo.fridori@iiabrasil.

org.br).

Auditoria em
um degrau acima

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: ERICK ALLAN GALEMBECK, solteiro, analista de sistemas, naturalidade 
São andré - SP, nascido em 21/11/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Frederico Cirilo Monteiro Galembeck e de Giselle da Silva e Silva. A pretendente: 
VANESSA FERREIRA MIRANDA, solteira, arquiteta, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 03/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José de Souza 
Miranda e de Maria Aparecida Ferreira da Silva Miranda.

O pretendente: JOSÉ PEDRO DE SOUZA, divorciado, diretor operacional, naturalidade 
Recife - PE, nascido em 07/02/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Miguel de Souza e de Celia Freitas de Souza. A pretendente: NANCI MUNIZ DE 
MELLO, solteira, gerente administrativo, natural de São Paulo - SP, nascida em 04/01/1965, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dorival Muniz de Mello e de Maria 
do Carmo Terzi de Mello.

O pretendente: ALEKES DO NASCIMENTO, divorciado, comerciante, naturalidade Capanema 
-PR, nascido em 13/03/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João 
Pedro do Nascimento e de Marli do Nascimento. A pretendente:FABIANA NOBRE DA SILVA, 
solteira, garçonete, natural de Ipueiras - CE, nascida em 02/04/1995, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Gonçalo Ferreira da Silva e de Juraci de Sousa Nobre Silva.

O pretendente: RENATO GUIMARÃES CARVALHO, solteiro, advogado, naturalidade São 
Paulo - SP, nascido em 31/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Gilson Gonsalves de Carvalho e de Rosana Maria Guimarães Carvalho. A pretendente: 
MARTA SANTICIOLLI DA COSTA, solteira, advogada, natural de São João da Boa Vista 
- SP, nascida em 30/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Idemir 
Tugeira da Costa e de Maria Helena Santiciolli da Costa.

O pretendente: GUILHERME VILAS BOAS KHAZRIK FERREIRA, solteiro, coordenador 
de sistemas, naturalidade São Paulo - SP, nascido em 18/12/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Rubens Ferreira e de Sônia Maurice Khazrik Ferreira. A 
pretendente: RENATA CARVAHO DE SOUSA, solteira, administradora de empresas, natural 
de São Paulo - SP, nascida em 25/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Iasete Justino de Sousa e de Rita Pessôa de Carvalho.

O pretendente: LUIS ALFREDO HARRISS MARANESI, solteiro, engenheiro, naturalidade 
São Paulo - SP, nascido em 21/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Luiz Roberto Maranesi e de Martha Harriss Maranesi. A pretendente: PATRÍCIA 
KUZMENKO FURLAN, solteira, engenheira, natural de São Paulo - SP, nascida em 
30/06/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Davi Furlan e de 
Maria Otilia Kuzmenko.

O pretendente: RICARDO SEIFERT BATISTA, divorciado, publicitário, naturalidade São 
Paulo - SP, nascido em 01/11/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
José Carlos Batista e de Edna Aparecida Araujo Seifert Batista. A pretendente: BIANCA 
DELLA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA, solteira, publicitária, natural de Votorantim - SP, 
nascida em 21/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco 
Assis.de Oliveira e Silva e de Renata Guedes Della Rosa de Oliveira e Silva.

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME RODRIGUES RUELA, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, natural de Areado, MG, no dia (09/03/1987), residente e domiciliado no Jardim 
Paulistano, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Ruela Neto e de Teresinha Rodrigues de Oliveira 
Ruela. A pretendente: MARIA JULIA BARSI DE CASTRO TEIXEIRA, de nacionalidade 
brasileira, solteira, autônoma, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (13/03/1985), 
residente e domiciliada no Jardim Paulistano, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Eduardo de 
Castro Teixeira e de Virginia Barsi de Castro Teixeira.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
O pretendente: KLAYTON TAKESHI DUARTE, solteiro, médico veterinário, naturalidade 
São Paulo - SP, nascido em 10/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Carlos Eduardo Duarte e de Maria Mieko Nakayama Duarte. A pretendente: DANIELLA 
SABBADIN DE MEDEIROS, solteira, farmacêutica, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 09/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Nobrega de 
Medeiros e de Marcia Sabbadin dos Santos Medeiros.

O pretendente: JUCELIO VIEIRA CARNEIRO, solteiro, operador de atendimento, naturali-
dade São Paulo - SP, nascido em 26/06/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Vieira Carneiro e de Maria Vieira Carneiro Neta. A pretendente: BIANCCA 
ARRUDA STOPPA, solteira, vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida em 06/07/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osvaldo Tadeu Stoppa e de Denise 
Aparecida de Arruda Stoppa.

O pretendente: VINICIUS REYES PRADO, solteiro, publicitário, naturalidade São Paulo - 
SP, nascido em 29/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jesus 
Reyes Prado e de Paula Reyes Prado. A pretendente: BEATRIZ SALES LOUREIRO, 
solteira, admisitradora, natural de Rio de Janeiro - RJ, nascida em 03/08/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Joaquim Loureiro e de Geni Sales Loureiro.

O pretendente: DANIEL MARQUES PILATTI, solteiro,vendedor, naturalidade São Paulo - SP, 
nascido em 23/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alexander 
Celestino Pilatti e de Marines Marques Bittar. A pretendente:NATALLYA NEVES BENE-
VENUTO, solteira, do lar, natural de São Paulo - SP, nascida em 06/04/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gleriston Benevenuto da Silva e de Filomena 
Neves Benevenuto.

Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
a ser realizada, no dia 18 de abril de 2018 em primeira convocação às 09:00 horas ou segunda convocação às 
09:30 horas, na Rua dos Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte Ordem do dia em Assembleia Geral Ordinária: a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos 
Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 
exercício social encerrado 31 de dezembro de 2017; b) Deliberar sobre a distribuição de dividendos e destinação do 
lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017; e c) Deliberar sobre a eleição e/ou reeleição 
dos membros da Diretoria da Companhia. Por fim para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do dia em 
Assembleia Geral Extraordinária a) recuperação da Fachada do imóvel objeto da locação; e b) Deliberar sobre 
a intenção de alienação das ações da acionista Aleva Consultoria e Participações Ltda. Lembramos aos Srs. 
Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com direito a voto 
e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. Assim, 
a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro 
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado.

São Paulo, 11 de abril de 2018. A Diretoria.

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003940-
13.2015.8.26.0007 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HOSPITAL E 
MATERNIDADE PRO-VIDA LTDA. - ME, CNPJ 61.876.447/0001-13, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Equipamed Equipamentos Medicos Ltda, 
alegando em síntese que a executada comprou da exequente diversos equipamentos, conforme Nota 
Fiscal nº 4786, emitida em 28/06/2011, totalizando a quantia de R$ 100.000,00, sendo que as partes 
estipularam que seria pago em 10 parcelas de R$ 10.000,00 cada uma e que a executada efetuou ao 
pagamento somente das duas primeiras parcelas, restando um débito de R$ 129.648,14, acrescido de 
juros e correção monetária. Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 129.648,14. Encontrando-se 
a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para o pagamento 
em 03 dias da quantia de R$ 129.648,14, devidamente atualizada, sob pena de penhora, ficando 
advertida de que o prazo é de 15 dias para oferecimento de Embargos à Execução e que ambos os 
prazos de 03 e 15 dias fluirão após o decurso do presente edital. Não sendo oferecidos Embargos, 
presumir-se-ão, pela executada como verdadeiros os fatos articulados pelo exequente. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Santana. PROCESSO Nº1001264-76.2016.8.26.0001 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE LIGIA DE FREITAS KELLER, REQUERIDO POR CHRISTIANO DE FREITAS KELLER - 
PROCESSO Nº1001264-76.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Assiz Ricci, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 01/11/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de LIGIA DE FREITAS 
KELLER, CPF 044.802.608-20, RG 1.990.706-0, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, por ser portador de demência (CID 10 F02), e 
nomeado(a) como CURADOR(A) em caráter DEFINITIVO o(a) Sr(a). Christiano de Freitas 
Keller, 29.206.653-3 e CPF 271.849.378-05. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS 

39ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0181154-25.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ILHA DOS CRISTIAIS 
COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ. 06.085.958/0001-09 na pessoa de seu representante legal, 
que UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S/A, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o 
recebimento de R$ 39.246,36 (Julho/2012), oriundos das notas fiscais faturas nºs 9003 e 9095, 
vencidas e não pagas. Estando a ré em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a 
fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, sendo 
advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA 
MAIS. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 15 de março de 2018. 

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1015433-36.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). João Carlos 
Calmon Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ISADORA SILVA DO ROSÁRIO, RG 
46498837-8, CPF 386.332.248-79, filha de B. L. do R. E de T. dos S. S., nascida em 07/03/1990, 
natural de Caraguatatuba/SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum/Exoneração por parte de B. L. do R., alegando em síntese: o autor se obrigou pagar 
alimentos à requerida, no valor equivalente a 2,2 salários mínimos fixado nos autos da ação 
revisional de alimentos promovida pela requerida. Na ocasião, a requerida alegou que estava 
frequentando curso superior. Ocorre que a requerida completou 24 (vinte e quatro) anos de idade, 
conforme comprova os documentos inclusos aos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2018. 

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34 - NIRE Nº 3530046180-1-Capital Aberto

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, a se reunirem em 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, no dia 30.04.2018, às 10 horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3477, 9º andar, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em 
Assembleia Geral Ordinária: 01 - Apreciação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017; 02 - Deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; 03 - Fixação da verba anual de remuneração 
dos Administradores; 04 - Eleição dos membros do Conselho de Administração. São Paulo, 11 de abril de 2018. 
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil - Conselho de Administração.

Pela ocasião, o chef italiano Angelo Troiani, proprietário do 
“Il Convivio”, restaurante histórico de Roma, deu algumas 
dicas de como preparar uma receita autêntica, mantendo 

a qualidade das matérias-primas, ou seja, ovos, papada do porco 
(guanciale), queijo pecorino, azeite e pimenta do reino.

Para ele, “o erro mais típico e inaceitável é o ovo cru”. “É um 
erro que é muito difundido. Hoje a tendência é apresentar um 
prato com ovo líquido. Não concordo com o ovo cremoso na 
carbonara, que deve ser reconhecível até de olhos fechados 
e, portanto, deve exprimir o odor do ovo cozido, como sabiam 
nossas avós”, disse. Outra “regra de ouro” para Troiani é que o 
cheiro não deve ser somente da gema. “O perfume autêntico do 
prato vem da clara”, falou.

O cozinheiro também indicou o tipo de queijo certo. “O queijo é 
obrigatório e deve ser um pecorino curado doce. Mas é permitida 
uma mistura entre o pecorino e o parmigiano reggiano”, apontou. 
“Outro erro comum é o exagero de queijo, porque o ovo é e deve 
ser o ‘protagonista’”, acrescentou. O cozinheiro ainda comentou 
sobre a importância da papada do porco no preparo do carbonara. 
“É importante aprimorar, posteriormente, a massa do carbonara 
com guanciale crocante”, disse. “Quando não é possível obtê-lo, 
pois é uma tipicidade que nem sempre é distribuída, ou quando 
a papada está muito gordurosa, é melhor dobrar a quantidade 
de pancetta”, completou.

Outra polêmica sobre o prato é o uso de creme de leite fresco. O 
chef explicou que, em sua receita, “não há traços” do ingrediente, 
mas que, “frequentemente, apenas 10 gramas de creme de leite 
são demonizados, enquanto é tendência o uso sem moderação de 
manteiga”. “Não acredito que seja justo ‘demonizar’ o creme de 
leite, ainda que ele não seja necessário no carbonara”, afi rmou. 
Quando questionado se a massa deve ser curta ou longa, o chef 
respondeu: “É uma escolha subjetiva”.

Chef dá dicas de como 
preparar ‘carbonara perfeito’
A Itália celebrou na última nesta sexta-feira (6) o “Dia do Carbonara”. A data é dedicada à popular 
receita romana, que possui variações no mundo todo

Troiani descarta creme de leite e ovo cruno carbonara.
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A longa ‘triunfa’ na receita de Troiani, que não requer tempero, 
nem de alho, nem de cebola. Para uma preparação para quatro 
pessoas, ele recomenda 60 gramas de papada de porco, 30 de 
pecorino curado doce, dois ovos inteiros, quatro gemas e pimenta 
do reino. Outra dica do chef é, depois de dourar o guanciale, 
retirar 75% e acrescentar um pouco de água para interromper 
o cozimento. “Imediatamente depois, acrescenta-se a pimenta 
do reino para hidratá-la”, explicou.

A massa deve ser misturada para retirar o amido, e apenas 
neste momento deve ser acrescentado o ovo, misturado com 
o queijo e que cozinha com o calor do macarrão. “O ovo se liga 
com o amido, fi ca cozido e permanece mole”, explicou. Para o 
cozinheiro, o toque fi nal é o acréscimo de papada crocante. A 
combinação com vinho branco é “natural”, mas Troiani prefere 
o tinto do tipo Pinot Nero (ANSA).

Planejar uma viagem por 
conta própria desde o início 
pode ser trabalhoso. É pre-
ciso ter muita organização, 
atenção aos detalhes e ainda 
pesquisar bastante antes de 
fechar qualquer reserva. Mas 
todo o esforço vale a pena 
para deixar o roteiro perso-
nalizado – do jeito que você 
sempre sonhou.

Para ajudar nesta aventura, 
a April Brasil Seguro Viagem 
dá um passo a passo para 
você organizar a viagem dos 
sonhos.

1. Escolha o destino - O primeiro passo é defi nir qual destino 
você quer conhecer. Pode ser um lugar que esteja em alta entre 
os blogs de viagem ou então um que combine com seu estilo, seja 
ele na praia, no campo ou uma grande capital. Uma boa dica é 
pedir indicações aos amigos e pesquisar detalhes para saber se 
realmente tem a sua cara;

2. Montando o roteiro de atrações - Destino escolhido, 
agora é a hora de ver tudo o que ele tem para te oferecer! Veja 
os melhores lugares para visitar, museus e atrações turísticas. 
Também envolva os demais participantes para opinarem nos 
passeios do itinerário e estabeleça um cronograma para cada dia, 
com todos os detalhes dos deslocamentos entre uma atividade 
e outra. Encontre mapas dos transportes públicos ou verifi que 
a necessidade de alugar um carro;

3. Determine a data da viagem - Veja qual é o melhor pe-
ríodo para viajar para o destino que você escolheu, fugindo de 
épocas de chuvas, furacões e secas. Outra dica é usar o sistema 
de alerta das companhias aéreas e sites especializados em busca 
de passagens aéreas, que avisam quando os preços dos bilhetes 
caem. Também já tenha conhecimento do trajeto entre o seu 
hotel e o aeroporto;

Como planejar a viagem ideal
4. Busque as melhores 

hospedagens - O segredo é ir 
de acordo com o seu perfi l de 
viajante e o estilo de sua viagem. 
Você pode optar por viver como 
um local e alugar uma casa de 
temporada, viver como um rei 
em um hotel cinco estrelas ou 
conhecer gente de todo mundo 
em um hostel bem moderninho. 
O local deve ser de fácil acesso 
por transporte público ou pró-
ximo das atrações que você vai 
curtir. Só não se esqueça de che-
car as referências e indicações 
do estabelecimento escolhido 

em sites confi áveis para não cair numa roubada;
5. Defi na os lugares para comer - Para não perder muito 

tempo procurando por restaurantes para agradar o paladar de 
todos os viajantes, faça uma pesquisa de onde fazer as refeições 
do itinerário. Considere as boas indicações, preços justos e que 
estejam no caminho entre as atrações que irá visitar, além de 
opções que sirvam pratos típicos do destino, para incrementar 
a imersão na cultura local;

6. Contrate um seguro viagem - Indispensável para quem 
quer uma viagem tranquila, o seguro irá garantir atendimento 
de urgência e emergência no exterior e até mesmo proporcionar 
assistência ou indenizações para diferentes situações, como 
extravio de bagagem ou interrupção da viagem, de acordo com 
as condições gerais;

7. Aplicativos que facilitam - Antes de embarcar, faça o 
download de apps que podem te ajudar e muito durante a viagem. 
Existem aplicativos para todos os tipos e gostos: previsão do 
tempo, tradução de idiomas, indicações de restaurantes e hotéis, 
mapas, entre outros. Use a tecnologia a seu favor!

 
Fonte e mais informações: (www.aprilbrasil.com.br).
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