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BOLSAS
O Ibovespa: +0,06% Pontos: 
85.824,25 Máxima de +0,33% 
: 86.059 pontos Mínima de 
-0,68% : 85.197 pontos Volume: 
10,72 bilhões Variação em 2018: 
12,33% Variação no mês: 0,54% 
Dow Jones: -0,34% Pontos: 
24.664,89 Nasdaq: -0,78% 
Pontos: 7.238,06 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,3901 Venda: R$ 
3,3906 Variação: +0,29% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,47 Venda: 
R$ 3,57 Variação: +0,66% - 
Dólar Ptax Compra: R$ 3,3971 
Venda: R$ 3,3977 Variação: 
+0,39% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,3500 Venda: R$ 3,5300 
Variação: +0,37% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,33% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.348,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,35% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,301 
Variação: +0,69%.

(maio) Cotação: R$ 3,3945 
Variação: +0,33% - Euro (17h31) 
Compra: US$ 1,2348  Venda: US$ 
1,2348  Variação: -0,24% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,1840 
Venda: R$ 4,1860 Variação: 
+0,05% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,1370 Venda: R$ 4,3370 
Variação: estável.

Futuro: +0,2% Pontos: 86.390 
Máxima (pontos): 86.730 
Mínima (pontos): 85.850 . Global 
40 Cotação: 799,586 centavos 
de dólar Variação: -0,16%.

“Democracia é a 
forma de governo 
em que o povo 
imagina estar no 
poder”.
Carlos Drummond de Andrade 
(1897/1902)
Poeta brasileiro

diz a mensagem de Temer, 
aduzindo que, em muitas partes 
do Brasil os militares são a 
única manifestação concreta 
da presença do Estado, levando 
ações de saúde, educação e 
saneamento (ABr).

Cerca de 380 pessoas, 
entre eles, militares, 
ministros de Estado, 

ministros do STF e parla-
mentares, receberam ontem 
(19) a Ordem do Mérito Militar 
e a Medalha Exército Brasileiro 
em cerimônia de comemoração 
ao Dia do Exército com a 
participação do presidente 
Temer.  Na cer imônia , 
mensagem do comandante 
do Exército, general Eduardo 
Villas Bôas, destacou que a 
violência, a banalização da 
corrupção e impunidade são 
as reais ameaças à democracia 
do país e podem prejudicar a 
estabilidade.

“Não é possível ficar 
indiferente ao número de 
homicídios que acontecem no 

Comandante do Exército diz 
que ‘banalização da corrupção’ 
é ameaça à democracia

país, à banalização da corrupção, 
à impunidade, à insegurança 
ligada ao crescimento do crime 
orga nizado e à ideologização 
dos problemas nacionais”, disse 
o comandante na Ordem do 
Dia, lida durante a cerimônia. 
“São essas as reais ameaças 
a nossa democracia e contra 
as quais precisamos nos unir 
efetivamente para que não 
retardem o desenvolvimento 
e prejudiquem a estabilidade. 
O momento requer equilíbrio, 
conciliação, respeito, pon-
deração e muito trabalho”, 
registrou.

A Ordem do Dia assinada 
pelo general também citava as 
eleições de outubro. “Quando 
caberá à população definir 
de forma livre, legítima, 

transparente e incontestável 
a vontade nacional. Defi nido o 
resultado da disputa, unamo-
nos como nação”. Também 
mencionou as dificuldades 
e os desafios do Exército, 
principalmente, o orçamento. 

Em discurso antes da leitura 
da Ordem do Dia, o general 
Eduardo Villas Bôas disse que 
“a defesa do país depende 
do Estado, do povo e das 
Forças Armadas”. E que, “a 
Constituição Federal, no Artigo 
142, estabelece que as Forças 
Armadas são instituições 
permanentes, ou seja, elas são 
inerentes à própria existência 
da nação e do país”. Em breve 
mensagem lida durante o 
evento, o presidente Temer 
lembrou a atuação do Exército 

O presidente Temer presidiu a cerimônia comemorativa do Dia do Exército,

com a Imposição da Ordem do Mérito Militar e da Medalha Exército Brasileiro.

na intervenção federal na área 
de segurança pública no Rio de 
Janeiro e disse que a ordem do 
estado estava comprometida 
pela ação do crime organizado.

“Agora mesmo no Rio de 
Janeiro testemunhamos a 

dedicação do Exército, como 
das demais Forças, na missão 
incontornável de romper a 
ordem pública naquele estado, 
ordem que vinha gradativamente 
comprometida pela ação 
intolerável do crime organizado”, 

A diretora gerente do Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, 
disse ontem (19), que o Brasil 
voltou a crescer, mas ainda é 
preciso avançar nas reformas 
econômicas. Segundo ela, 
o crescimento “é provável 
consequência de algumas das 
reformas-chave que foram 
levadas adiante, mas não todas, 
ainda há mais por vir”.

Segundo ela, dado o ônus 
da dívida no país, “é tempo de 
fazer uma consolidação fi scal 
inteligente, gradual ao longo 
do tempo, e que ao mesmo 
continue a encorajar o processo 
de crescimento que está 
acontecendo no Brasil”. Lagarde 
também afi rmou, ao comentar as 
reformas fi scais no Brasil, que o 
equilíbrio entre os incentivos ao 
crescimento e a responsabilidade 

Christine Lagarde, diretora gerente do FMI.

O pré-candidato à Presidência 
da República pelo Partido Social 
Cristão (PSC), Jair Bolsonaro, 
prometeu na quarta-feira (18) 
“presentear” o governo da Itália 
com a extradição de Cesare 
Battisti. A informação é do site 
Poder360. “No ano que vem 
vou mandar um presente para 
vocês: o Cesare Battisti”, disse 
Bolsonaro durante um almoço 
com 15 embaixadores de países 
europeus, incluindo o da Itália, 
e o dos Estados Unidos. 

Battisti  foi condenado 
à prisão perpétua em seu 
país por quatro assassinatos 
ocorridos na década de 1970 e 
envolvimento com o terrorismo. 
A Itália tenta novamente 
obter sua extradição, mas 
durante o governo do então 
presidente Lula, o ex-guer-
rilheiro comunista recebeu 
asilo no Brasil. No entanto, 
a administração de Michel 
Temer já aceitou entregá-lo a 
Roma, mas precisa aguardar 
uma decisão do STF sobre 
se o presidente pode ou não 
reverter a decisão do petista.

Na última terça-feira (17), o 
italiano virou réu no território 

Pré-candidato à Presidência 

da República, Jair Bolsonaro.

Deputado Paulo Maluf.

O ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, disse ontem 
(19) que o governo deve enviar 
o projeto de simplifi cação do 
PIS/Cofi ns ao Congresso em 
maio. A afi rmação foi feita em 
Washington, onde o ministro 
participa dos Encontros de 
Primavera do FMI e do Banco 
Mundial. O ministro também 
destacou a necessidade de 
apresentar um projeto para a 
simplifi cação do ICMS. Segundo 
ele, mesmo 2018 sendo um ano 
de eleição, “a relação com o 
Congresso é boa e são temas 
de interesse do país”, portanto 
“haverá espaço para dialogar”.

Segundo ele, mais de 80% 
dos litígios no Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) são relacionados ao 
ICMS “por conta da complexidade 
das regras”, o que gera um 
custo para o setor privado do 
país e para a administração 
tributária. O ministro afi rmou 
que o projeto para simplifi cação 
do imposto seria um “enorme 
passo importante na direção 
certa”. Esses projetos de reforma 
tributária fazem parte de uma 
série de reformas que o ministro 
cita como centrais para aumentar 
o PIB potencial no Brasil ao longo 
dos próximos anos. 

Segundo Guardia, as expec-

Profi ssão de arqueólogo
Foi regulamentada a profi ssão 

de arqueólogo, sancionada ontem 
(19), pelo presidenteTemer. O 
exercício é privativo de: bacharéis 
em Arqueologia; diplomados 
por escolas estrangeiras com 
revalida; pós-graduados com área 
de concentração em Arqueologia, 
dissertação de mestrado ou tese 
de doutorado na área e pelo menos 
dois anos consecutivos de trabalho 
no setor; além de especialistas na 
área com o mínimo de três anos 
consecutivos de trabalho.

O STF decidiu ontem (19) 
que o deputado federal Paulo 
Maluf não pode recorrer em 
liberdade da condenação de 
sete anos e nove meses de 
prisão pelo crime de lavagem 
de dinheiro. Por 6 votos a 
5, a Corte entendeu que o 
acusado não tem direito a 
mais um recurso, os embargos 
infringentes. Os ministros 
Edson Fachin, Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, 
Celso de Mello e Cármen Lúcia 
votaram contra a concessão do 
recurso. Dias Toffoli, Ricardo 
Lewandowski, Alexandre de 
Moraes, Gilmar Mendes e 
Marco Aurélio divergiram e 
entenderam que o deputado 
ainda tem direito a mais um 
recurso. Conforme a decisão, os 
embargos só seriam possíveis 
no caso de dois votos a favor 
da absolvição. No julgamento, 
Maluf obteve apenas um voto, 
mas pela prescrição da pena.

Se a decisão fosse favorável 
ao parlamentar, a execução da 
condenação, determinada em 

Brasília - O ex-ministro do 
STF Joaquim Barbosa disse 
ontem (19), que ainda não 
sabe se quer ser candidato à 
Presidência da República este 
ano. Após sua primeira reunião 
ofi cial com a cúpula do PSB, ele 
afi rmou que possui dúvidas de 
caráter pessoal e sinalizou que 
sua família estaria resistente 
à ideia. “Há difi culdades dos 
dois lados. O partido tem sua 
história e eu tenho minhas 
difi culdades do lado pessoal. 
Não convenci a mim mesmo 
que devo ser candidato”, disse. 

Ele afi rmou que uma eventual 
candidatura à presidência 
“afeta a vida de uma pessoa” e 
que ainda está pensando sobre 
o assunto. Ao ser questionado 
se sua família seria contra, ele 
respondeu que “não é a favor”. 
Barbosa usou a sua indecisão 
para evitar temas polêmicos. 
Ao ser questionado sobre 
a reforma da Previdência, 
reforçou que ainda não é 
candidato. Deixou claro que 
“ainda não conhece o PSB” 
e que esse foi seu primeiro 
encontro com um grupo maior 
de pessoas para trocar ideias. 

Declarou que ainda há bastante 
tempo para tomar uma decisão 
sobre uma eventual candidatura 
e que o prazo é fl exível. Ao 
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Brasil precisa continuar reformas, diz 
Christine Lagarde do FMI

disputa comercial em andamento 
entre a China e os Estados 
Unidos. Ela disse que o maior 
perigo dessa disputa é a ameaça 
de diminuir o nível de confi ança 
das nações e consequentemente 
os investimentos, o que deve ter 
um impacto sobre os países.

O FMI elevou na terça-feira 
(17) a projeção de crescimento 
do Brasil para 2,3% em 2018 e 
2,5% em 2019. As projeções 
representam 0,4 pontos per-
centuais a mais do que as do 
último relatório que havia 
sido publicado em janeiro. 
Segundo o fundo, os números 
foram impulsionados pelo 
aumento do investimento e do 
consumo privado no país. No 
relatório que trouxe os dados, 
a instituição recomenda que o 
Brasil leve adiante a Reforma 
da Previdência (ABr).

fiscal é um “exercício sutil” 
para os ministros das Finanças 
responsáveis pela tarefa.

“Eles têm que construir 
amortecedores e se preparar 
para o que quer que seja (uma 

possível) próxima queda, mas 
ao mesmo tempo eles não devem 
colocar um freio no avanço do 
crescimento, este é o sentido da 
nossa recomendação”, afi rmou. A 
diretora comentou ainda sobre a 

Bolsonaro promete 
‘presentear’ Itália com Battisti

brasileiro por falsidade ideo-
lógica e teve de entregar seu 
passaporte às autoridades. 
Ele também responde a 
um processo por evasão de 
divisas, depois que foi preso 
tentando entrar na Bolívia com 
o equivalente a mais de R$20 
mil em moeda estrangeira. 
Durante o encontro ocorrido na 
sede da embaixada da Espanha, 
em Brasília, o deputado do Rio 
de Janeiro, que aparece em 
segundo lugar nas pesquisas 
de intenções de votos, atrás 
apenas de Lula, também falou 
sobre como será o seu governo 
caso vença o pleito (ANSA).

Simplifi cação do PIS/Cofi ns 
em maio no Congresso

tativas do Ministério da Fazenda 
para o crescimento brasileiro 
são de 3% para este ano e o 
próximo, e de 2,3% a 2,4% 
em 2020 e 2021, se não foram 
levadas adiante as reformas 
econômicas previstas pelo 
governo. Se as reformas forem 
feitas, “o crescimento potencial 
da economia brasileira sai do 
patamar de 2,5% e vai para algo 
entre 3,5% a 4%”.

Entre as principais reformas 
que precisam ser feitas, Guardia 
citou a reforma da Previdência, 
a reforma tributária, os projetos 
de concessões na área de 
infraestrutura e os processos 
de atração de investimento 
(capitalização da Eletrobras 
e leilões do pré-sal pela 
Petrobras) (ABr).

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia. 
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Joaquim Barbosa ainda 
‘não se convenceu’

deixar a reunião, mais cedo, o 
governador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho, disse que “nem 
o próprio ministro se disse 
disposto a fazer uma caminhada 
pelo Brasil defendendo a sua 
postulação” no encontro. Sobre 
a fala, Barbosa afi rmou que “já 
anda pelo Brasil inteiro” e que 
“conhece muito bem o País”.

Governador de São Paulo, 
Márcio França deixou a reunião 
do PSB antes do fi nal e afi rmou 
que Geraldo Alckmin ainda é 
o nome mais “maduro” para 
disputar a Presidência. “Do 
meu ponto de vista, a opção do 
Alckmin é a opção mais madura 
que existe para o Brasil”, disse 
(AE).
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Ex-ministro do STF,

Joaquim Barbosa.

STF nega recurso de Maluf 
para recorrer em liberdade

dezembro do ano passado pelo 
ministro Edson Fachin, relator 
do caso, seria anulada. Maluf 
chegou a fi car preso no presídio 
da Papuda, em Brasília, mas 
está internado no Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo.

No entanto, o STF decidiu 
conceder prisão domiciliar ao 
deputado Paulo Maluf por razões 
de saúde. A decisão confi rma 
liminar proferida pelo ministro 
Dias Toffoli, que, no mês passado, 
determinou que o deputado 
passe do regime fechado, no 
presídio da Papuda, em Brasília, 
para prisão domiciliar (ABr).
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Uma das principais 

missões do jornalismo 

é fi scalizar o Estado. 

Ainda que essa missão 

não esteja expressa na 

constituição. 

E o trabalho tem sido 
árduo. Contudo graças 
a lei da Transparência, 

qualquer cidadão e  contribuinte 
pode acompanhar como está 
sendo gasto o dinheiro dos 
seus impostos. Com a avaliação 
dos fatos pode formar sua 
própria opinião e, se achar 
que deve, compartilhar na sua 
rede social. Todas as esferas 
do Estado estão obrigadas a 
publicar os gastos. Vale para 
o presidente, governador, 
prefeito e todos os órgãos 
públicos.

A lei, sancionada em 2009, 
pelo presidente Lula, é uma 
conquista importante para a 
cidadania, ainda que muita 
gente não tenha conhecimento 
dela e alguns estados da 
federação sejam refratários. 
Através do acesso é possível 
saber quantas excelências 
viajaram para o exterior, o que 
foram fazer e quanto custou a 
passagem e a estadia.  

Qualquer pessoa que notar 
alguma irregularidade pode 
denunciar no ministério 
público ou nos modorrentos 
tribunais de contas espalhados 
pelo país. Graças ao portal é 
possível saber mais do que 
quanto um funcionário do 
Estado ganha, mas quanto 
ele custa. E há uma diferença 
sensível. 

Faça um teste com um 
deputado federal ou senador.

O Portal da Transparência  
é uma ferramenta importante 
para combater a última praga 
da comunicação: as fakes 
News. Graças a elas as marcas 
de credibilidade se consolidam 
no mundo. A melhor maneira 
de saber se uma informação 
recém chegada no celular 
é verdadeira ou não, basta 
entrar nas páginas das marcas 
jornalísticas  de credibilidade. 
Se não estiver em algumas 
delas, é falso. O público 
está se contagiando com a 
metodologia jornalística de 
duvidar sempre. 

Por isso ainda que o cipoal 
tecnológico não pare de se 
entrelaçar, com inúmeras 
plataformas dig i ta is ,  o 
jornalismo nunca foi tão 

importante. Um ataque de gás 
na guerra da Síria, com imagens 
de crianças sendo atendidas, é 
seguido imediatamente com 
“noticias“ provindas da própria 
Síria ou que não passa de um 
teatro montado pelos rebeldes, 
ou é ao mesmo tempo um 
massacre inominável. Em 
quem acreditar? 

A formação de uma opinião 
conclusiva pode custar uma 
intensificação da guerra. 
No entanto os veículos de 
credibilidade veem nisso uma 
oportunidade. Quando foi o 
primeiro ataque de gás no 
mundo? Quantos soldados 
morreram na primeira guerra 
mundial sufocados pelo gás? 
Quem inventou essa arma? 
Há uma reprovação mundial 
contra ela? Assim, com novas 
reportagens, possível é ir além 
de informar, mas de formar o 
público.

O público aprendeu que é 
preciso se informar em mais 
de uma plataforma. 

As opiniões, interpretações 
podem ser diferentes, mas 
os fatos não. Aconteceu ou 
não ? Assim, os jornalistas 
precisam acompanhar o ciclo 
de vida de uma informação, 
ainda que sejam todos os dias 
atropelados por uma avalanche 
de novas informações. O 
homem que foi agredido na 
manifestação e levado para o 
hospital se recuperou? Como 
está o estado de sáude dele 
depois de alguns dias? Saiu 
do hospital ? Vai mover uma 
ação na justiça contra os 
seus agressores ? Ou ele só  
foi notícia no momento do 
episódio ? 

Não se pode abandonar 
o incompleto pelo novo, só 
porque é novo. O turbilhão 
de mudanças na produção 
e consumo das noticias não 
isenta a busca constante 
pela exatidão, isenção e o 
interesse púbico. Isto vele para 
as chamadas velhas mídias, 
que não são tão velhas assim 
uma vez que agora navegam 
em multi plataforma, como o 
Jornal da Record News, e as 
chamadas mídias sociais. 

O que o público espera é um 
jornalismo independente, com 
pluralidade de fontes, didático, 
explicativo, que contribui 
para a educação geral  e o 
fortalecimento do processo 
democrático.  

 
(*) - É âncora e editor-chefe do Jornal 
da Record News, em multiplataforma.
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UE assina 
acordos 

com Japão e 
Singapura

A União Europeia assinou 
um acordo de parceria 
econômica com o Japão, na 
quarta-feira (18), informou 
o vice-presidente do poder 
Executivo do bloco, Jyrki 
Katainen. Além disso, 
Bruxelas fi rmou um tratado 
comercial e de investimentos 
com Singapura. As medidas 
surgem em me io  às 
tendências protecionistas 
dos Estados Unidos, como 
as taxas sobre o alumínio e 
o aço contra diversos países.

O acordo estabelecido com 
o Japão prevê a abolição de 
90% das tarifas alfandegárias 
com a União Europeia. 
Com isso, os exportadores 
europeus pouparão 1 bilhão 
de euros por ano em taxas. 
“O pacto com o Japão é 
o maior acordo bilateral 
negociado pela UE”, afi rmou 
Katainen. A área de livre 
comércio criada pelo tratado 
englobará 600 milhões de 
pessoas e um terço do PIB 
global (ANSA).

Candidato único, Miguel obteve 99,83% dos votos dos 

deputados.

Miguel Díaz-Canel foi eleito 
ontem (19) o novo presidente 
de Cuba em substituição a 
Raúl Castro, que deixará o 
cargo depois de cumprir dois 
mandatos. O resultado marca 
o início de uma nova era sem 
o sobrenome mais famoso da 
ilha. A Assembleia Nacional 
anunciou a aprovação, após 
o candidato único receber 
99,83% dos votos dos 
deputados.

Nascido depois da Revolução 
Cubana, Díaz-Canel, de 57 
anos, é o primeiro civil a ocupar 
a presidência desde 1976. Sua 
carreira política o confi rma 
como um homem do sistema, 
um defensor da manutenção 
do socialismo, principalmente 
por ser membro do Partido 
Comunista de Cuba (PCC) 
desde 1997. O ex-primeiro 
vice-presidente tem dois fi lhos 
com sua primeira esposa, 
Martha. Atualmente, ele é 
casado com Lis Cuesta Peraza, 
professora universitária e 
funcionária de uma agência 
nacional de turismo cultural. 

Díaz-Canel será o terceiro 
presidente de Cuba desde 
que o atual sistema de Poder 
Popular foi fundado, em 
meados da década de 1970, 

A legislação endurece ainda mais as penas para quem comete 

crimes de trânsito.

A n o v a  l e g i s l a ç ã o , 
s a n c i o n a d a  p e l o 
presidente Temer em 

dezembro do ano passado, 
modificou artigos e outros 
d ispos i t ivos  do  Código 
Brasileiro de Trânsito (CBT). 

Antes, a pena de prisão para 
o motorista que cometesse 
homicídio culposo no trânsito 
estando sob efeito de álcool 
ou outras drogas psicoativas 
variava de 2 a 5 anos. Com a 
mudança, a pena aumenta para 
entre 5 e 8 anos de prisão. Além 
disso, a lei também proíbe o 
motorista de obter permissão 
ou habilitação para dirigir 
veículo novamente. Já no caso 
de lesão corporal grave ou 
gravíssima, a pena de prisão, 
que variava de seis meses a 2 
anos, agora foi ampliada para 
prisão de 2 a 5 anos, incluindo 
também a possibilidade de 
suspensão ou perda do direito 
de dirigir.
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O número de prisioneiros 
considerados em risco de 
radicalização jihadista nas 
prisões italianas aumentou 
72% em 2017 em comparação 
com 2016, apontou o 14º 
relatório sobre as condições 
de detenção publicado, ontem 
(19), pela Associação Antígona. 
Segundo os dados, o nível de 
periculosidade entre os presos 
também aumentou. Entre os 
506 detentos registrados, 242 
deles são considerados de alto 
risco, enquanto outros 150 de 
nível médio.

No geral, de acordo com 
o documento, o número de 
prisioneiros na Itália até o dia 31 de 
dezembro de 2017 era de 57.608, 
representando um aumento de 
seis mil detentos nos últimos 
dois anos. Além disso, 40% 
dos presos que saem da prisão 
retornam dentro de uma década. 
“Os que saem da prisão voltam 

Os que saem da prisão voltam com frequência.
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Entrou em vigor lei que aumenta 
pena para motorista embriagado

Entrou em vigor ontem (19) a Lei 13.546/2017, que ampliou as penas mínimas e máximas para o 
condutor de veículo automotor que provocar, sob efeito de álcool e outras drogas, acidentes de 
trânsito que resultarem em homicídio culposo (quanto não há a intenção de matar) ou lesão corporal 
grave ou gravíssima

Para a professora Ingrid Neto, 
doutora em psicologia do trânsito 
e coordenadora de um laboratório 
que pesquisa o tema no Centro 
Universitário do Distrito Federal 
(UDF), uma legislação que 
endureça as penas para quem 
comete crimes de trânsito é 
importante para coibir a prática, 
mas não pode ser uma ação 
isolada. Por mais dura que seja 
um legislação, ela não terá efeitos 
se não vier articulada com outras 
iniciativas complementares. 

“Na lei seca [que tornou infração 
gravíssima dirigir sob efeito de 
álcool] nós vimo isso. No começo, 
houve uma intensa campanha de 
educação e fi scalização, o que 
reduziu de forma signifi cativa 
o índice de motoristas que 
bebe e insistem em dirigir, 
mas a partir do momento que 
a fi scalização foi reduzida, as 
pessoas se sentiram novamente 
desencorajadas a obedecer a 
lei”, acrescentou (ABr).   

As alterações no CBT 
também incluem a tipifi cação 
como crime de trânsito a 
participação em corridas em 
vias públicas, os chamados 
rachas ou pegas. Para reforçar 
o cumprimento das penas, 
foi acrescentada à legislação 

um parágrafo que determina 
que “o juiz fi xará a pena-base 
segundo as diretrizes previstas 
no Artigo 59 do Decreto-Lei 
2.848, dando especial atenção 
à culpabilidade do agente e às 
circunstâncias e consequências 
do crime”.

Miguel Díaz-Canel é eleito e 
encerra era ‘Castro’ em Cuba

e o quinto desde 1959, quando 
o país triunfou sobre o regime 
de Fulgencio Batista, com o 
exército de guerrilha liderado 
por Fidel Castro. O primeiro 
depois dessa vitória foi Manuel 
Urrutia, um advogado que, 
com pouco mais de sete meses 
no cargo, renunciou por seus 
conceitos anticomunistas, 
de acordo com referências 
históricas. Osvaldo Dorticós 
Torrado foi o substituto. Após 
a promulgação da Constituição 
Socialista de 1976, que criou 
o Poder Popular, ele deixou 
o cargo.

Na época, Fidel Castro 

assumiu e ficou no poder 
até 2008. Depois de adoecer 
gravemente, Raúl assumiu 
provisoriamente o governo 
depois de ter comandado o 
aparato repressivo de Fidel. 
Díaz Canel cresceu centro 
do Partido Comunista de 
Cuba, mas não faz parte 
dos quadros históricos do 
partido, embora empunhe a 
bandeira da continuidade. 
Com o resultado da votação, 
é provável que o poder do 
cubano dependa mais de 
seu desempenho pessoal do 
que de sua própria fi gura, ao 
contrário dos Castro (ANSA).

Risco de radicalização jihadista 
cresce em prisões da Itália

com frequência: é o sintoma 
de que a reintegração social 
tem limitações consideráveis, 
e é por isso que não devemos 
perder a oportunidade de 
prosseguir com a reforma do 
sistema prisional”, indicou 
Patrizio Gonnella, presidente 
da Antígona.

O relatório apontou também 
que apesar do número de 

imigrantes na Itál ia ter 
triplicado nos últimos 15 anos, 
a quantidade de estrangeiros 
presos diminuiu quase três 
vezes. Já em relação aos crimes, 
32 mil pessoas foram presas 
por conta de atos contra o 
patrimônio, enquanto 23 mil 
cometeram delitos contra a 
pessoa e 19 mil foram detidos 
por delitos com drogas (ANSA).

Os cartórios arrecadaram 
R$15,740 bilhões em  2017 com 
prestação de serviço notorial em 
todo o País. Desse valor, além 
de despesas com a serventia 
extrajudicial, funcionários e 
tributos devidos, ainda devem 
ser deduzidos todos os repasses 
para o Poder Judiciário e 
demais órgãos previstos em 
lei. Os dados estão disponíveis 
no Sistema Justiça Aberta, na 
página eletrônica do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Juntos, os cartórios haviam 
arrecadado R$ 14,1 bilhões em 
2016, um valor 9% menor do 
que o obtido no ano seguinte. 
No caso das serventias providas 
(cuja titularidade pertence a 
pessoa regularmente aprovada 
em concurso público), a 
arrecadação bruta de 2017 foi 
de R$ 13,737.

No caso das serventias 
vagas (ainda não providas 
por concurso público), a 
arrecadação bruta foi de R$ 
2,003 bilhões no acumulado do 
ano passado. 

Cartórios: mais de R$ 15 bilhões 
arrecadados com serviços em 2017

Desse valor deverá ser deduzida 
a remuneração dos interinos 
responsáveis, estabelecida pelo 
Poder Judiciário Estadual e em 
respeito ao teto constitucional 
estabelecido para os ministros 
do Supremo Tribunal Federal, 
os gastos para manutenção da 
serventia, o recolhimento de 
tributos devidos, os repasses 
necessários, sendo que o 
excedente retorna aos fundos 
instituídos pelo respectivo Poder 
Judiciário.

Atualmente existem 11.954 
cartórios em todo o País. 

Destes,7.365 são ‘providos’ 
e 4.589 são considerados 
‘vagos’ por não terem um 
concursado como titular. O 
estado de São Paulo liderou 
o montante arrecadado em 
2017, totalizando R$ 5,182 
bilhões. Minas Gerais fi cou em 
segundo lugar, apesar de ser o 
Estado com maior número de 
cartórios (1.731). Os mineiros 
geraram uma arrecadação 
de R$ 1,888 bilhão. O Rio de 
Janeiro fi cou em terceiro lugar 
em arrecadação, com R$ 1,446 
bilhão (Ag.CNJ).
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Detectando fraudes 
patrimoniais através

da investigação de ativos

Ser cauteloso e agir com 

o máximo de prevenção 

em busca da satisfação 

do crédito evita custos e 

dores de cabeça 

Em  t e m p o s  d e 
inadimplência elevada 
tanto entre consumidores 

c o m o  n a s  e m p r e s a s , 
compreender melhor as formas 
pelos quais devedores mal-
intencionados atuam para 
“blindar” seu patrimônio contra 
os credores ganha importância 
cada vez maior para aqueles 
que buscam a recuperação de 
seu crédito.

Ainda que, juridicamente, 
costuma-se falar em dois tipos 
gerais de fraude (ao crédito e 
à execução), estas quais estão 
ligadas ao momento em que 
ocorrem (respectivamente, 
antes ou depois do início de 
um processo de cobrança do 
débito), existem na prática 
diversas maneiras pelas quais 
um devedor pode esvaziar 
ou ocultar seu patrimônio. 
Conhecer essas formas tem 
relevância substancial para 
o credor posto que, quanto 
mais elementos e indícios da 
ocorrência de uma fraude 
cometida por seu devedor, mais 
fácil será ataca-la e desfazê-la via 
procedimento judicial.

A fraude patrimonial mais 
comum é aquela que consiste 
no escamoteamento do real 
proprietário de um bem ou 
direito. É a essência da fraude 
contra credores. Em linhas 
gerais, o devedor ou não coloca 
ofi cialmente em seu nome um 
ativo que comprou ou recebeu 
por doação ou herança; ou 
simplesmente transfere a venda 
também por doação com preços 
geralmente incompatíveis 
com o valor de mercado; 
ou integralização de capital 
de sociedades empresariais 
(estas quais podem pertencer 
majoritariamente, no papel ao 
menos, a familiares ou amigos 
e parceiros de negócios), parte 
signifi cativa do seu patrimônio.

Em regra, o resultado fi nal 
dessas medidas verdadeiramente 
“anticredores” é tornar o devedor 
virtualmente insolvente. Citamos 
alguns elementos indicatórios de 
um negócio simulado, cometido 
pelo devedor com o intento de 
fraude patrimonial: 

O fato  do pesquisado 
continuar a administrar ou 
usufruir do bem ou direito 
mesmo após este não pertencer 
mais ao seu patrimônio; ter 
vínculos familiares, comerciais 
ou afetivos com o pesquisado 

(casos em que o terceiro é seu 
parente até quarto grau, sócio 
ou amigo); não ter condições 
patrimoniais aparentes de ter 
obtido o bem ou direito objeto 
do negócio de forma lícita ou 
regular (caso de alguém que 
compra um ativo pelo valor de 
R$ 1 milhão, mas que se quer 
declara imposto de renda); 
ser menor de idade na data do 
negócio ou ser juridicamente 
incapaz.

O b s e r v a - s e  a s s i m  a 
necessidade, por meio de um 
processo investigativo, do 
credor mapear quem são os 
parentes próximos, parceiros 
de negócios e, em alguns casos, 
até mesmo os amigos íntimos do 
seu devedor. Essas informações 
ajudarão a detectar, quando do 
momento de descoberta sobre 
quem são os proprietários reais 
dos bens utilizados pelo devedor 
como se dele o fossem, quem 
efetivamente está colaborando 
com o cometimento de uma 
possível fraude. Dado que 
diversos tribunais exigem 
evidências da intenção da má-
fé pelas partes envolvidas em 
um negócio dito fraudulento, 
a demonstração de relações 
parentais  ou comercia is 
prévias ajuda e muito nessa 
caracterização.

Ser cauteloso e agir com 
o máximo de prevenção em 
busca da satisfação do crédito 
não se compara aos diversos 
custos e dores de cabeça que 
se terá caso o credor limite-se 
aos meios tradicionais, como 
consulta a órgãos de proteção ao 
crédito e protestos em cartórios. 
Monitorar e apurar negócios 
estranhos que envolvam seus 
devedores é uma decisão 
que pode, no fi m das contas, 
signifi car até mesmo o sucesso 
ou fracasso de uma eventual 
cobrança judicial, além de uma 
enorme poupança do tempo do 
credor.

Seja por meio de trabalho 
próprio empreendido pelo 
credor, por seu advogado ou 
ainda por meio da contratação 
de consultorias especializadas 
nesse tipo de serviço, a 
investigação patrimonial , 
que inclui invariavelmente a 
detecção das fraudes cometidas 
pelo investigado, demonstra, 
mais do que nunca, a importância 
do credor está preparado para 
enfrentar seus devedores, em 
especial aqueles que agem de 
má-fé.

(*) - É líder regional da prática de 
forense na consultoria global Protiviti, 

especializada em Gestão de Riscos, 
Auditoria Interna, Compliance, Gestão 
da Ética, Prevenção à Fraude e Gestão 

da Segurança (www.protiviti.com).

Thacio Chaves (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e
Leilõesneste jornal, consulte sua agência de

confi ança, ou ligue para T : 3043-4171
        3106-4171www.netjen.com.br
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A - Ocupação no Teatro 
Começou ontem (19), e vai até o próximo dia 29, o ‘Projeto Boa Sorte’ no 
Teatro Aliança Francesa. O evento objetiva levar informação, cultura e arte 
para jovens e adultos sobre o universo das pessoas que vivem com HIV. 
O projeto propõe uma verdadeira ‘Ocupação no Teatro’ com espetáculo, 
palestras, jogo de tabuleiro interativo, rodas de conversa e sessões de 
cinema com bate-papo ao fi nal. O projeto inicia com apresentação do 
espetáculo ‘Boa Sorte – O Musical’, escrito pelo ator e youtuber Gabriel 
Estrela, que conta como foi receber a notícia, aos 18 anos, de que era 
portador do vírus, e como foi a reação da família e amigos, além de 
descrever a rotina de sua nova condição médica, sempre acompanhado 
de música ao vivo. Ingressos (https://goo.gl/cU3Qki).

B - Planos de Saúde 
A distribuição dos planos de saúde da operadora Trasmontano é feita por 
plataformas que fazem a administração com os corretores que atuam na 
comercialização, e a Viacorp Administradora de Benefícios está entre as 
principais empresas parceiras para atender os corretores interessados. 
Neste mês, o Grupo Trasmontano também inovou com a inauguração 
de uma faculdade própria, a Faculdade de Ciências da Saúde IGESP. 
Além de centros médicos credenciados e próprios presentes na cidade 
de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santos, Guarujá e São Vicente, a 
Transmontano possui hospital próprio e conceituado entre os melhores 
da capital, o Hospital Igesp, com uma infraestrutura moderna e completa 
que permite realizar atendimentos de alta complexidade. 

C - Viajar com Rublos 
A Copa do Mundo na Rússia se aproxima e sempre há dúvidas para o 
turista-torcedor se é melhor realizar pagamentos em espécie ou usar 
cartões de créditos internacionais. A Ourominas é uma das poucas 
casas de câmbio que dispõem com facilidade do rublo, a moeda ofi cial 
da Rússia, e seus operadores observam várias vantagens em adquirir o 
rublo ao invés de levar outras moedas ou usar cartões de crédito durante 
a viagem. A indicação natural por dólar, euro ou rublo, ao invés de cartão 
de crédito, é justifi cada pela aceitação maior na Rússia de dinheiro 
vivo, mas a melhor opção ainda é a moeda local, pois se perde menos 
tempo na hora da conversão. A cotação do Rublo hoje gira em R$0,70 e 
R$0,72. Para moedas em espécie, não existe alteração no IOF, mas há 
IOF de 6,38% para cartões de crédito e cartão pré-pago. Saiba mais no 
site: (www.ourominas.com).

D - Programa de Estágio
A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, acaba de 
anunciar a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2018. A 
empresa oferece vagas para as áreas de Comunicação Interna, Finanças, 
Manufatura e Compras, com vagas disponíveis nas cidades de São Paulo e 
Americana. Os candidatos precisam estar cursando o Ensino Superior no 
período noturno, antepenúltimo ou penúltimo ano de formação, nos cursos 
de Jornalismo, Relações Públicas, Administração, Economia, Contábeis, 
Relações Internacionais e Engenharias diversas. Importante que os 
candidatos tenham conhecimento intermediário de pacote Offi ce e Inglês, 
disponibilidade para estagiar 6 horas por dia e não estar com matérias em 
dependência. Inscrições (recrutamento.ciadeestagios.com.br/goodyear/).

E - Congresso de Síndicos
Entre os próximos dias 3 e 5 de maio, no Villa Blue Tree, acontece o 
2º Congresso Nacional de Síndicos, o maior evento brasileiro voltado a 
síndicos profi ssionais e administradoras de condomínios, realizado pela 
Confederação Brasileira dos Síndicos do Brasil. Com o tema ‘Desafi os 
e Oportunidades na Administração Condominial’, o evento conta com 
14 palestras com os principais especialistas em assuntos que impactam 
diretamente no dia a dia prático dos síndicos profi ssionais, além de 
expositores que apresentarão serviços voltados ao segmento. Entre os 
temas: Condomínio: As Oportunidades e os Desafi os; Práticas Judiciais 
nas Ações de Cobrança Condominial; Mercado de Trabalho no Segmento 
Condominial; e Inadimplência Condominial – Venda da inadimplência 
é um bom negócio?. Inscrições no site (www.congresso.conasi.org.br).

F - Mercado Jurídico 
Dia 29 de maio, no Hotel Maksoud Plaza, será realizada a 2ª Conferência 
Internacional de Governança da Informação para o Mercado Jurídico, 
workshop sobre o que existe de mais recente e as tendências da 
governança das informações (internas e externas) para esse mercado. 
Esse encontro inovador entre profi ssionais da área jurídica vai discutir 
governança da informação, ideias e predições sobre o futuro dos 
serviços jurídicos, tecnologias cognitivas, a plataforma de blockchain 
e as mudanças do Direito com aplicação do conhecimento em gestão e 
análise de dados e informações. A Conferência receberá Richard Susskind, 
presidente na Society for Computers and Law, autor dos renomados 
livros. Mais informações: (http://www.governancadainformacao.com.br). 

G - Startups de Alto Impacto  
A EqSeed, plataforma que conecta startups a investidores, está 

selecionando startups interessadas em participar de rodadas individuais 
de investimento para captar entre R$ 300 mil e R$ 2 milhões cada no 
segundo semestre de 2018.  A expectativa da plataforma é que cerca de 
mil empresas apliquem para o processo seletivo. No que diz respeito ao 
perfi l das empresas potencialmente selecionáveis, a plataforma procura 
por startups já com um produto ou serviço pronto e tração nos seus 
mercados. Serão escolhidas até dez startups e as inscrições devem ser 
feitas até o dia 13 de maio por meio do site (www.eqseed.com/captar).

H - Novos Talentos 
O Grupo MGB – detentor das bandeiras Supermercados Mambo, 
Petit Mambo, Mambo Delivery e Giga Atacado, abre inscrições para o 
seu Programa de Trainee 2018, com o objetivo de desenvolver novos 
talentos que ao fi nal do programa poderão atuar nas lojas e no  centro de 
distribuição em cargos de liderança. Os interessados devem se candidatar 
até o dia 11 de maio, ter graduação concluída entre junho de 2014 a 
junho de 2018. Os candidatos devem ter cursado ou estar no último 
período de: administração, ciências contábeis, ciência da computação, 
direito, engenharia, economia, gestão comercial, gestão de negócios, 
marketing e recursos humanos. O programa terá duração de 6 meses. 
Mais informações e inscrições: (www.gmgb.com.br/trainee).

I - Empresas Familiares
Dirigentes de empresas familiares devem se preparar para a implantação 
de boas práticas de governança, visando assegurar a perpetuidade do 
negócio familiar. Foi pensando neste cenário que a Fadisp criou o MBA em 
‘Governança Corporativa em Empresas Familiares’. Objetiva dar instrumentos 
para a competente gestão das organizações familiares, visando o crescimento 
sustentado e geração de valor, transparência e atratividade para o mercado 
e investidores. É  destinado aos dirigentes (sejam eles sucessores ou 
fundadores), consultores, professores de disciplina de gestão, pesquisadores 
de administração e executivos que atuam ou pretendam atuar no universo 
das empresas familiares. Saiba mais em: (http://www.fadisp.com.br/pos-
graduacao/cursos/mba-em-governanca-corporativa-em-empresas-familiares).

J - Oscar do Circo 
De 2 e 6 de maio, o Parque Anhembi recebe o maior e mais importante 
festival internacional do circo, conhecido mundialmente como o Oscar 
do Circo: 1st Cirque International Festival of Brazil Contest. E o evento 
acaba de fi rmar parceria exclusiva com o Holiday Inn Parque Anhembi, 
próximo à área onde será realizado o festival. Além de ser o hotel ofi cial 
do evento, onde fi carão hospedados os artistas circenses que virão de 
diversas partes do Brasil e de outros países, o hotel terá pacotes especiais 
que incluem opções de hospedagem e alimentação a preços diferenciados. 
Durante a semana do evento, o estabelecimento também fará jantares 
temáticos, com cardápios típicos de diferentes países. O festival foi 
criado em 1974 pelo Príncipe Rainier III com o nome de Monte-Carlo 
International Circus Festival e há cerca de 10 anos a Princesa Stéphanie 
de Mônaco assumiu a presidência do evento, proporcionando ainda 
maior projeção. Saiba mais em: (www.cirquefestivalcontest.com.br).

A - Ocupação no Teatro 
Começou ontem (19), e vai até o próximo dia 29, o ‘Projeto Boa Sorte’ no 

D - Programa de Estágio
A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, acaba de 

A parcela de paulistanos 
que declararam ter a intenção 
de comprar um produto 
com pagamento parcelado 
ou fi nanciado nos próximos 
três meses caiu em abril, 
passando de 21,5% em 
março para 19,2% no mês 
atual. Com isso, o Índice de 
Intenção de Financiamento, 
que havia subido 10% entre 
janeiro e março, atingindo 44 
pontos, agora volta ao patamar 
de 39,1 pontos, retração 
mensal de 11%. É o que 
aponta a Pesquisa de Risco 
e Intenção e Endividamento, 
elaborada mensalmente pela 
FecomercioSP.

O Índice de Segurança 
de Crédito, que mede a 
capacidade de pagamento de 
dívidas com base na posse de 
reservas fi nanceiras, também 
se deteriorou de maneira 
generalizada. O Índice Geral 
caiu 7,3%, ao passar de 80,4 
pontos em março para 74,5 
pontos em abril, o que signifi ca 
que 37% dos paulistanos 
declararam ter algum tipo 
de reserva, o menor patamar 

A expectativa é que os resultados sejam apenas o refl exo

de um desânimo momentâneo do consumidor,

e não uma reversão de tendência.

A queda é a primeira em 
oito meses, após seis 
meses de crescimento 

a partir de agosto de 2017 e 
dois meses de estabilidade.  “O 
resultado de abril acende o sinal 
amarelo e indica revisão das 
expectativas dos empresários 
devido ao ritmo de recuperação 
da economia, que está mais 
lento do que o previsto no 
fi m do ano passado”, disse o 
economista da CNI Marcelo 
Azevedo, em nota divulgada 
pela confederação.

No cálculo do índice, 
valores abaixo de 50 pontos 
indicam falta de confiança 
do empresário. Quanto mais 
acima de 50 pontos, maior e 
mais disseminada é a confi ança. 
Desta forma, apesar de ter 
apresentado queda, o ICEI 

O resultado de abril acendeu o sinal amarelo, indicando revisão 

das expectativas dos empresários.

Trimestre 
teve menor 
percentual de 
cheques sem 
fundos 

O percentual de devoluções 
de cheques pela segunda vez 
por insufi ciência de fundos no 
mês, no primeiro trimestre do 
ano, foi de 2,00% em relação ao 
total de cheques compensados, 
segundo o Indicador Serasa 
Experian de Cheques Sem 
Fundos. O percentual é o menor 
já registrado para o período 
desde 2011, quando o número 
foi de 1,89% de devoluções. 

Para o mês de março, o 
percentual de devoluções foi 
de 2,22%, queda em relação ao 
número registrado em março 
de 2017, que foi de 2,34%. Em 
relação ao mês anterior, fevereiro 
de 2018, quando o número foi 
de 1,80%, o percentual sofreu 
alta. Em março, foram 822.067 
cheques devolvidos e 36.977.791 
cheques compensados. O 
mesmo período do ano anterior 
totalizou 1.124.362 cheques 
devolvidos e 47.977.094 cheques 
compensados.

Segundo os economistas da 
Serasa Experian, a consolidação 
da retomada do crescimento 
econômico com infl ação baixa 
e sob controle, juros mais 
baixos e lenta recuperação do 
emprego favoreceram a redução 
dos níveis de inadimplência 
com cheques neste primeiro 
trimestre no país (Serasa 
Experian).
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Confi ança do empresário recua 
pela primeira vez após oito meses

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) divulgado ontem (19) pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) fi cou em 56,7 pontos em abril, um recuo de 2,3 pontos em relação a março

abril é explicada pela queda 
dos dois indicadores que o 
compõem. 

O índice de condições atuais, 
que avalia as condições correntes 
dos negócios, recuou 2 pontos, 
alcançando 51,5 pontos. O 
índice de Expectativas também 
caiu, 2,3 pontos, atingindo 59,4 
pontos. Ambos permanecem, no 
entanto, acima da linha divisória 
dos 50 pontos, indicando, 
segundo o estudo que ainda 
há uma percepção de melhora 
dos negócios, mesmo que 
menos signifi cativa que no mês 
passado, e que há perspectivas 
positivas para os próximos 
seis meses. Na comparação 
com abril de 2017, ambos 
indicadores apresentaram 
crescimento, respectivamente, 
de 5,5 e 2,8 pontos (ABr).

está ainda acima dos 50 pontos 
e 2,5 pontos acima da média 
histórica, que é 54,2 pontos. 
O índice apresenta também 

crescimento de 3,6 pontos em 
relação a abril de 2017, quando 
fi cou em 53,1 pontos. De acordo 
com a CNI, a queda do ICEI em 

Em abril, 37% dos paulistanos 
declararam possuir reserva fi nanceira

desde maio do ano passado. 
Em relação a abril de 2017, o 
indicador recuou 9,1%.

De acordo com a assessoria 
econômica da FecomercioSP, a 
queda na segurança de crédito 
foi mais acentuada entre os 
endividados, de 12,2%, ao passar 
de 62,6 pontos em março para 55 
pontos em abril. No comparativo 
anual, o recuo foi de 15,3%. 
O índice dos não endividados 
também caiu (-5,7%), passando 
de 101,6 para 95,9 pontos nesse 
mesmo período. Em relação a 

abril do ano passado, houve 
retração de 6,2%.

Segundo a Entidade, com 
a melhora na situação do 
emprego, esperava-se um 
quadro um pouco melhor em 
relação aos índices de intenção 
de fi nanciamento e de segurança 
de crédito. A expectativa da 
Federação é que os resultados 
apurados em abril sejam apenas 
o reflexo de um desânimo 
momentâneo do consumidor, e 
não uma reversão de tendência 
(AI/FecomercioSP).
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Foco na oportunidade

A economia brasileira 

dá sinais de ter 

encontrado o caminho 

do crescimento e, mesmo 

em um ano eleitoral, 

parece ter se descolado 

da política para alívio 

geral

O PIB posit ivo e  o 
reaquecimento do 
mercado estimulam o 

retorno da confi ança e com ela 
o ambiente para investimento. 
No setor automobilístico os 
resultados divulgados pela 
Anfavea sobre o desempenho 
da indústria neste primeiro 
trimestre de 2018, de 699,6 
unidades produzidas no País, 
mostram recuperação próxima 
à média dos últimos dez anos 
nesse mesmo período, de 718 
mil unidades. 

Graças à reação do mercado 
interno e a curva ascendente 
das exportações, de janeiro a 
março a produção no Brasil 
bateu na casa das, 14,6% mais 
do que no mesmo período do 
ano passado. Destes 545,5 mil 
foram vendidos no mercado 
doméstico. Nesse segmento 
pode se esperar que, a partir 
da consolidação do programa 
Rota 2030, as novas metas 
de eficiência energética e 
de segurança serão mais 
rígidas e alinhadas com os 
padrões internacionais, como 
convém a todas as nações que 
ambicionam exportar. 

Dá para imaginar que 
a partir de uma esperada 
política industrial de médio 
e longo prazo para o setor, 
o  desenvo lv imento  de 
tecnologias avançadas para 
fazer frente às novas demandas 
será favorecido. Um prato 
cheio para a engenharia. A 
pergunta que emerge desse 
contexto é: qual é a expectativa 
de médio e longo prazo para a 
indústria da mobilidade e para 
a engenharia? Particularmente 
vejo muitas oportunidades. 

No  vas to  mundo  da 
mobilidade no qual o Brasil se 
insere, as tendências apontam 
para um futuro de portas 
abertas para a indústria e para 
a engenharia, especialmente 
com poss ib i l idades em 
segmentos de ponta além do 
automobilístico.

Um bom exemplo é o 

setor aeronáutico, que deve 
seguir em ritmo acelerado 
de crescimento em âmbito 
mundial pelo menos até 2031. 
Estudo recém-divulgado pela 
Embraer dá conta de que a 
demanda para os próximos 
20 anos é de estimadas 6,8 
mil aeronaves, somente no 
segmento de 30 a 120 assentos. 
Segundo a companhia, o 
transporte aéreo mundial 
crescerá, em média, 5% ao 
ano no período compreendido 
entre 2012 e 2031. 

Ajuda a melhorar ainda 
mais essa perspectiva o 
ritmo ascendente da aviação 
reg iona l  b ras i l e i r a  na 
demanda para rotas curtas e 
médias de baixa densidade 
de passageiros. O cenário 
ainda está se desenhando, 
mas a perspectiva parece 
promissora e aponta para a 
imprescindível necessidade 
de sermos competitivos ante 
os concorrentes globais. Isso 
expõe o que talvez seja o 
nosso maior desafi o desta era 
disruptiva, o da qualifi cação 
de engenheiros na velocidade 
e na expectativa da exigência 
das novas demandas. 

Os caminhos para competir 
em tempos de mudanças tão 
profundas quanto rápidas 
como as de hoje precisam ser 
continuamente redescobertos, 
e assim também a formação 
de engenharia, quer na 
academia quer na formação 
extra curricular, precisa 
acompanhar esse passo. Essa 
matéria é destaque entre os 
objetivos da SAE BRASIL 
para o cumprimento de sua 
missão de promover o fomento 
da engenharia e o estímulo à 
formação de novas gerações 
de engenheiros no País. 

Acredito que estamos 
no momento ideal para 
diligentemente buscar as 
oportunidades desta era de 
construção de novos valores 
e de novos modos de pensar 
os negócios. Precisamos 
redescobrir espaços para 
exercitar o conhecimento 
e a criatividade em favor 
da qualidade de vida que a 
mobilidade pode trazer às 
pessoas e assim transformá-la 
em alavanca para um futuro 
promissor para todos.

 
(*) - É presidente da SAE BRASIL.

Mauro Correia (*)

O e s t u d o  “ G 2 0  n a 
L i d e r a n ç a  o u  n a 
Retaguarda” avaliou 

o nível de transparência em 
relação à identificação dos 
proprietários de empresas nas 
maiores economias do mundo. 
O G20 é composto por 19 países 
e a União Europeia. No relatório 
de 2015, eram 15 países dentro 
desses níveis. O Brasil passou 
do grupo dos considerados 
fracos, no estudo anterior, 
para o dos com forte regulação 
no relatório elaborado com 
informações de 2017. 

Outros países que mostraram 
avanços importantes no 
período foram Alemanha, 
Itália e França. O documento 
ressalta que “o progresso 
tem sido lento, apesar do 
entendimento crescente de 
como o segredo em torno do 
controle de pessoas jurídicas 
é usado para facil itar a 
corrupção em nível global”. 
Escândalos de corrupção 
atingiram vários dos países do 
grupo das maiores economias 
nos últimos anos. O esquema 
de corrupção envolvendo 
a empreiteira Odebrecht, 
descoberto pela Lava Jato, 
foi apontado como um caso 
exemplo do uso de empresas 

Escândalos de corrupção atingiram vários dos países do grupo das maiores

economias nos últimos anos.
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Patrim.

Capital Resultados Líquido
Social  Acumulados Total

Em 1º de janeiro de 2016 21.510 (7.074) 14.436
Prejuízo líquido do exercício - (2.908) (2.908)
Em 31 de dezembro de 2016 21.510 (9.982) 11.528
Prejuízo líquido do exercício - (1.042) (1.042)
Em 31 de dezembro de 2017 21.510 (11.024) 10.486

Balanço Patrimonial - Ativo 31/12/17 31/12/16
Ativo circulante 16.104 13.133
Caixa e equivalentes

de caixa 971 335
Clientes 6.422 5.614
Estoques 7.043 5.962
Impostos a recuperar 769 455
Outros ativos circulantes 899 767
Ativo não circulante 17.249 13.129
Impostos a recuperar 289 63
Depósitos judiciais 346 312
Imobilizado 16.540 12.678
Intangível 74 76

Total do ativo 33.353 26.262

Balanço Patrimonial - Passivo 31/12/17 31/12/16
Passivo circulante 15.561 10.271
Fornecedores 9.274 5.008
Empréstimos e financiamentos 2.150 3.176
Obrigações sociais e tributárias 2.170 1.797
Adiantamentos de clientes 1.838 186
Outros passivos circulantes 129 104
Passivo não circulante 7.306 4.463
Empréstimos e financiamentos 7.054 3.986
Obrigações sociais e tributárias 252 477
Total do passivo 22.867 14.734
Patrimônio líquido 10.486 11.528
Capital social 21.510 21.510
( - ) Resultados dos Exercícios (11.024) (9.982)
Total do passivo e do patrimônio líquido 33.353 26.262

Demonstração do Resultado
31/12/17 31/12/16

Receita líquida 46.482 31.483
Custo dos produtos e serviços vendidos (38.956) (27.612)
Lucro bruto 7.526 3.871
Despesas com vendas (1.588) (1.564)
Despesas administrativas (5.206) (4.466)
Outros resultados operacionais 7 119
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro 739 (2.040)
Receitas financeiras 103 233
Despesas financeiras (1.884) (1.101)
Lucro/Prejuízo antes dos impostos (1.042) (2.908)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício (1.042) (2.908)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Atividades operacionais 31/12/17 31/12/16
Prejuízo/Lucro antes dos impostos (1.042) (2.908)
Depreciações e amortizações 1.736 1.561
(Aumento)/redução no Ativo:
Clientes a Receber (808) (2.705)
Estoques (1.081) (1.700)
Impostos a Recuperar (314) (338)
Outras Contas a Receber (358) (165)
Despesas de Exercícios Seguintes (33) 22
Aumento/redução no Passivo: Fornecedores 4.266 1.691
Obrigações Fiscais (97) 606
Adiantamento de Clientes 1.652 (97)
Encargos com Pessoal 245 35
Outras Contas a Pagar 25 (58)
Fluxo de caixa líquido originado

de atividades operacionais 4.191 (4.056)
Atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado (5.572) (1.201)
Aquisição de intangível (24) (3)
Fluxo de caixa líquido aplicado

em atividades de investimentos (5.596) (1.204)
Atividades de financiamentos
Amortização de Empréstimos

e Financiamentos (4.553) (688)
Aumento de Empréstimos e Financiamentos 6.595 5.807
Fluxo de caixa líquido aplicado

em atividades de financiamentos 2.042 5.119
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 334 475
Caixa e equivalentes de caixa

em 31 de dezembro 971 334

Notas Explicativas: 1. Informações sobre a Companhia: A
Cestari Industrial e Comercial S.A. é uma sociedade anônima de
capital fechado e uma das maiores fabricantes de peças destina-
das à indústria automobilística. 2. Base de Preparação e Princi-
pais Políticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram
elaboradas considerando todas as informações relevantes da
Companhia, que correspondem àquelas utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão, e preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aprovadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (“CFC”). Estas práticas contábeis são equiva-
lentes aos padrões internacionais de relatórios financeiros
(International Financial Reporting Standards - “IFRS”). As de-
monstrações financeiras foram preparadas considerando o cus-
to histórico como base de valor, exceto pela avaliação a valor
justo de certos instrumentos financeiros, quando requerida pela
norma. 2.1. Conversão de moeda estrangeira: a) Moeda fun-
cional: As demonstrações financeiras são apresentadas em Re-
ais (R$), que é a moeda funcional da Companhia localizada no
Brasil. b) Transações e saldos: As transações em moeda es-
trangeira são registradas à taxa de câmbio da moeda funcional
em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários
denominados em moeda estrangeira são convertidos à taxa de
câmbio da moeda funcional em vigor na data das demonstra-
ções financeiras. Todas as diferenças são registradas na de-
monstração do resultado. Itens não monetários mensurados
com base no custo histórico em moeda estrangeira são converti-
dos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas datas das transa-
ções iniciais. Itens não monetários mensurados ao valor justo
em moeda estrangeira são convertidos utilizando as taxas de
câmbio em vigor na data em que o valor justo foi determinado.
2.2. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os saldos em conta
movimento e aplicações financeiras de curto prazo com liquidez
imediata que são registradas aos valores de custo acrescidas
dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balan-
ço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições finan-
ceiras e não excedem o seu valor de mercado ou de realização.
2.3. Clientes: Correspondem aos valores a receber de clientes
pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso
normal das atividades, demonstrados a valor presente e de reali-
zação. 2.4. Estoques: Os estoques são avaliados e estão de-
monstrados ao custo médio de produção ou aquisição conside-
rando o valor presente, quando aplicável. A Companhia custeia
seus estoques por absorção, utilizando a média móvel pondera-
da. 2.5. Imobilizado: Os ativos imobilizados estão avaliados ao
custo de aquisição e/ou construção, deduzidos das respectivas
depreciações, com exceção de terrenos, que não são deprecia-
dos. Os gastos com manutenção ou reparos, que não aumen-
tam significativamente a vida útil dos bens, são contabilizados
como despesas, quando ocorridos. Os ganhos e as perdas em
alienações são apurados comparando-se o valor da venda com
o valor residual e são reconhecidos na demonstração do resulta-
do. A depreciação é calculada pelo método linear e leva em con-
sideração a vida útil econômica dos bens, sendo esta revisada
periodicamente com objetivo de adequar as taxas de deprecia-
ção de acordo com a necessidade. Os valores contábeis do ati-
vo imobilizado são revistos a cada data de balanço para apurar
se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal
indicação, a Companhia reconhece uma redução do saldo
contábil deste ativo. 2.5.1 Imóveis: Os bens imóveis, por deci-
são da administração da Empresa, somente serão baixados
quando ocorrer a efetiva transferência e mediante a regulariza-
ção destes, junto ao CRI e que posteriormente serão incorpora-
dos ao patrimônio da Cestari Imóveis Próprios Ltda. 2.6. Intangí-
vel: São avaliados ao custo de aquisição, deduzidos das amorti-
zações. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortiza-
dos levando em conta o prazo estimado de geração de benefíci-
os econômicos futuros. 2.7. Contas a Pagar aos Fornecedo-
res: As obrigações com fornecedores são originárias de bens e/
ou serviços que foram adquiridos em face da atividade
operacional da empresa e estão reconhecidos a valores justos.
2.8. Financiamentos: As obrigações financeiras estão apura-
das a valores justos e estão reconhecidas a valores líquidos e já

compensadas as amortizações efetuadas. A empresa mantém
contratos de financiamento a longo prazo, os quais estão devi-
damente atualizados e ao justo valor de liquidação, e que são
identificados: 1) Finame Banco Itaú S.A., contrato
nº.201549075/01, com amortização em 54 parcelas, com carên-
cia de 2 trimestres, vencimento da última parcela em
15.09.2020, com parcelas corrigidas à taxa de 9,0% a.a., garan-
tido por aval e alienação fiduciária; 2) Finame Banco Itaú S.A.,
contrato nº.201511924/01, com amortização em 54 meses, ca-
rência de 2 trimestres, vencimento da última parcela em
15.04.2020, parcelas corrigidas à taxa de 9,5% a.a., com garan-
tia de aval e alienação; 3) Finame Banco Itaú S.A., contrato nº
201558507/02, modalidade “Finame Equipamentos PJP” com
amortização em 54 meses, carência de 2 meses, vencimento da
última parcela em 16.11.2020, parcelas corrigidas à taxa de
9,5% a.a., com garantia de aval e alienação; 4) Finame Banco
Itaú S.A., contrato nº. 201558507/02, aditivo ao anterior, modali-
dade “Finame Máquinas e Equipamentos Sel”, com amortiza-
ção em 54 meses, carência de 2 meses, vencimento da última
parcela em 16.11.2020, parcelas corrigidas à taxa de 4,88%
a.a., com garantia de aval e alienação. 2.9. Empréstimos: 1)
Empréstimo CDC junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., contrato
nº. 077848650-6, com amortização em 48 meses, vencimento
da última parcela em 06.09.2021, parcelas corrigidas à taxa de
1,13% ao mês; 2) Empréstimo através de contrato de mútuo
com amortização em 50 meses, carência de 1 ano , vencimento
da última parcela em 10.01.2022, à taxa de 115% do CDI ao
mês e aplicado sobre o saldo devedor; 3) Empréstimo através
de contrato de mútuo com amortização em 50 meses, carência
de 1 ano, vencimento da última parcela em 10.02.2022 à taxa de
115% do CDI ao mês e aplicado sobre o saldo devedor; 4) Em-
préstimo através de contrato de mútuo com amortização em 50
meses, carência de 1 ano, vencimento da última parcela em
10.04.2022, à taxa de 115% do CDI ao mês e aplicado sobre o
saldo devedor.  2.10. Participações dos Colaboradores: Face
a acordos firmados com sindicatos profissionais, a empresa
mantém programa de participação colaboradores, efetuando o
pagamento dos valores que foram acordados, face às metas
qualitativas e quantitativas alcançadas. 2.11. Instrumentos fi-
nanceiros: Os instrumentos financeiros da Companhia inclu-
em: a) Caixa e equivalentes de caixa: Apresentados ao seu
valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil; b) Em-
préstimos e financiamentos: O principal propósito desse ins-
trumento financeiro é gerar recursos para financiar os progra-
mas de expansão da Companhia e eventualmente suprir as ne-
cessidades de seus fluxos de caixa no curto prazo: - Emprésti-
mos e financiamentos em moeda nacional: são classificados
como passivos financeiros não mensurados ao valor justo e es-
tão contabilizados pelos seus valores atualizados de acordo
com as taxas contratadas. Os valores de mercado destes em-
préstimos são equivalentes aos seus valores contábeis por se
tratarem de instrumentos financeiros com características exclu-
sivas oriundas de fontes de financiamento específicas. Os fato-
res de riscos dos instrumentos financeiros basicamente estão
relacionados com: a) Risco de crédito Advém da possibilidade
da Companhia não receber valores decorrentes de operações
de vendas ou de créditos detidos junto às instituições financei-
ras, gerados por aplicações financeiras. Para atenuar o risco
decorrente das operações de vendas, a Companhia adota como
prática a análise da situação patrimonial e financeira de seus cli-
entes, estabelece um limite de crédito e acompanha permanen-
temente o seu saldo devedor. Com relação às aplicações finan-
ceiras, a Companhia realiza aplicações em instituições com bai-
xo risco de crédito. b) Riscos de moeda estrangeira: A Com-
panhia, exporta e importa em diversas moedas, gerencia e
monitora a exposição cambial procurando equilibrar os seus ati-
vos e passivos financeiros dentro de limites estabelecidos pela
Administração. c) Riscos de encargos da dívida: Estes riscos
são oriundos da possibilidade da Companhia vir a incorrer em
perdas por conta de flutuações nas taxas de juros ou outros
indexadores de dívida, que aumentem as despesas financeiras
relativas a empréstimos e financiamentos captados no merca-

Cestari Industrial e Comercial S.A.
CNPJ/MF 52.848.868/0001-40

Relatório da Administração em 31 de Dezembro de 2017 (Em milhares de reais)
Senhores Acionistas. Atendendo as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à
apreciação as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
Monte Alto (SP), 21 de março de 2018. A Administração.

do, ou diminuam as receitas financeiras relativas às aplicações
financeiras da Companhia. A Companhia monitora continuamen-
te as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a
eventual necessidade de se proteger contra o risco de
volatilidade dessas taxas. 2.12. Reconhecimento de receita: A
receita é reconhecida na extensão em que é provável que bene-
fícios econômicos serão gerados a favor da Companhia. É
mensurada a valor justo da contraprestação recebida, excluindo
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.
A receita de venda de mercadoria é reconhecida no resultado
quando todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são
transferidos para o comprador. A receita de serviços é reconhe-
cida no resultado em função da sua realização. 2.13. Impostos
e contribuições: a) Imposto de renda e contribuição social -
corrente  O imposto de renda e a contribuição social corrente da
Companhia são calculados com base nas alíquotas de 25% e
9%, respectivamente, e consideram a compensação de prejuí-
zos fiscais e base negativa limitada a 30% do lucro real. b) De-
mais impostos: Estão líquidos dos impostos sobre vendas as
receitas, despesas e ativos, exceto quando os impostos sobre
as compras de bens ou serviços não forem recuperáveis junto
às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto é reconhecido
como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despe-
sa, conforme o caso. 3. Dos Eventos Sociais e Ambientais:
Objetivando o desenvolvimento e a formação de seus colabora-
dores e da gestão de Recursos Humanos foram realizados trei-
namentos para capacitação, atualização e aperfeiçoamento pro-
fissional. Aos seus colaboradores são concedidos, além de as-
sistência médica e social, seguro de vida, alimentação e trans-
portes para os seus deslocamentos. A empresa mantém convê-
nios com empresas especializadas na coleta de resíduos origi-
nários do seu processo industrial e não aproveitados na sua ati-
vidade, aos quais são dados tratamentos técnicos adequados.

Dino Bruzadin Filho - Diretor Superintendente
Angelo Aparecido Pereira de Oliveira

Diretor Administrativo Financeiro
Daniel Murilo Branco - CRC-SP215641/O-1

A Comissão de Trabalho 
da Câmara aprovou proposta 
que regulamenta as profi ssões 
de cerimonialista, técnico 
de cerimonial e auxil iar 
de cerimonial. Relator no 
colegiado, o deputado Walney 
Rocha (PEN-RJ) excluiu do 
texto original da deputada 
Laura Carneiro (DEM-RJ) 
requisitos para o exercício 
da atividade. De acordo 
com a proposta original, as 
funções serão exclusivas de 
profissionais que tenham 
dip lomas  de  cursos  de 
formação de nível superior, 
m é d i o  e  f u n d a m e n t a l , 
respectivamente.

O  r e l a t o r  t a m b é m 
elimina a necessidade de 
diferenciar os profi ssionais 
em cerimonialista, técnico 
e auxiliar de cerimonial, 
previsto na primeira versão 
apresentada. “A Constituição 
permite que a lei estabeleça 
requisitos de qualificação 
profi ssional para determinadas 
a t i v idades .  Entretanto , 
isso apenas se justifi ca em 
profissões cujo exercício 

Isenção de IPI 
a defi ciente 
que comprar 
novo veículo 
em dois anos

A Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com 
Defi ciência da Câmara aprovou, 
na quarta-feira (18), proposta 
que acaba com o intervalo 
mínimo de dois anos, previsto 
em lei para a isenção do IPI, 
para as compras de veículos por 
pessoas com defi ciência quando 
for o caso de substituição de 
veículo roubado, furtado ou 
destruído.

A medida está prevista no 
projeto da deputada Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), que altera 
a Lei de Isenção do IPI para 
Compra de Automóveis. A 
lei concede isenção de IPI 
para taxistas e pessoas com 
deficiência que comprem 
veículos. A relatora na comissão, 
deputada Soraya Santos (PR-
RJ), recomendou a aprovação 
da matéria. Assim como 
Gabrilli, Santos considerou que 
a proposta corrige omissão da 
lei, que já incorpora a quebra de 
interstício nos casos de perda 
total do veículo de taxistas. 

“A matéria, ademais, não 
representa renúncia adicional 
de receitas, tendo em vista 
que o incentivo já consta das 
previsões orçamentárias”, disse 
ainda a relatora. O projeto 
tramita em caráter conclusivo 
e será analisado ainda pelas 
comissões de Finanças e 
Tributação e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

A Comissão de Educação da Câmara 
aprovou o projeto do Senado, que 
institui o Revalida. O objetivo do exame é 
“verifi car a aquisição de conhecimentos, 
habilidades e competências para o 
adequado exercício profissional no 
SUS em nível equivalente ao exigido 
dos médicos formados no Brasil”. 
Atualmente, o exame é regulamentado 
por portaria interministerial de 2011, dos 
ministérios da Educação e da Saúde, e 
não é obrigatório. 

Hoje, a revalidação de diploma de 
médico pode ser feita por meio de dois 
procedimentos: ou pelo Revalida ou por 
procedimento ordinário de revalidação 
de diploma conduzido por universidades 
públicas brasileiras que ministrem curso 
de graduação reconhecido na mesma 
área. O projeto cria uma lei específi ca para 
tratar do Revalida e o torna obrigatório.

Apresentado pelo ex-senador Paulo 
Davim, o texto determina que o Revalida 

Lelo Coimbra, relator da matéria.
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Brasil avança no controle contra 
lavagem de dinheiro, diz relatório

Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os srs. Acionistas para se reunirem em AGO que se realizará no dia
30/04/2018, na sede da companhia, na Alameda Santos, nº 1.800, 8º andar, conjunto
8409, Cerqueira César, São Paulo/SP, em primeira convocação às 20 hs, com a presença
da totalidade dos acionistas, e, em segunda convocação às 20:30 hs, no mesmo dia e local,
com a presença dos detentores de 75% das ações, a fim de deliberarem sobre a seguinte
matérias: (i) Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2017, com apro-
vação do balanço patrimonial do exercício; (ii) Contas da Administração referente ao exer-
cício social de 2017; (iii) Destinação do resultado financeiro, inclusive distribuição de divi-
dendos; (iv) Remuneração anual dos administradores da Companhia. São Paulo, 18 de abril
de 2018. Giuliano Campolin Gagliotti - Diretor Presidente.                       (20, 21 e 24)

Relatório divulgado ontem (19) pela ONG Transparência Internacional mostra que o Brasil aprimorou o 
controle contra a lavagem de dinheiro

de fachada e instituições 
f inanceiras para ocultar 
pagamento de propinas e 
ganhos com corrupção. 

O relatório aponta que a 
empreiteira usou pelo menos 
42 empresas offshore para 
movimentar o dinheiro e 
chegou a adquirir o controle 
de um banco na Aústria para 
fazer os pagamentos ilegais. 
Entre os avanços conseguidos 
no Brasil, o documento destaca 
a Instrução Normativa 1.634 
editada pela Receita em 

2016, que passou a exigir a 
identifi cação dos benefi ciários 
fi nais do controle acionário 
das empresas, deixando claro 
quem são os verdadeiros 
donos das companhias que 
operam no Brasil. “No entanto, 
a informação da propriedade 
benefi ciária não parece estar 
incluída entre os dados tornados 
públicos”, pondera o relatório. 

Para  o  consu l tor  da 
Transparência Internacional, 
Fabiano Angélico, mesmo 
com os avanços, o Brasil ainda 

precisa evoluir em aspectos 
importantes, como na relação 
com os bancos e advogados. 
“As instituições financeiras 
deveriam ser obrigadas a 
interromper uma transação 
quando não conseguissem 
identifi car o benefi ciário fi nal. 
Advogados deveriam coletar 
informações sobre benefi ciário 
final e ainda estar no rol 
dos profi ssionais obrigados a 
reportar qualquer transação 
suspeita ao COAF, do Ministério 
da Fazenda”, ressaltou (ABr).

Revalidação de diploma para médicos 
formados no exterior

Educação, deputado Lelo Coimbra 
(PMDB-ES), foi favorável à proposta 
e a uma das emendas aprovadas pela 
Comissão de Seguridade Social. A 
emenda retira trecho que estabelecia 
que o Revalida seria instituído com o 
fi m de subsidiar os procedimentos já 
conduzidos pelas universidades públicas 
para revalidação de diplomas obtidos no 
exterior.

Durante a discussão da matéria na 
comissão, o deputado Glauber Braga 
(PSol-RJ) esboçou preocupação sobre a 
possibilidade de, por convênio específi co 
entre governos, médicos estrangeiros 
continuarem atuando no Brasil sem 
fazer o Revalida, tal qual ocorreu com 
os médicos cubanos no Programa Mais 
Médicos. O relator esclareceu que 
convênios desse tipo poderão continuar a 
ser celebrados. O projeto será analisado, 
em caráter conclusivo, pela Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

será implementado pela União, com 
colaboração das universidades públicas 
e do Conselho Federal de Medicina. A 
universidade interessada em participar do 
exame deverá fi rmar termo de adesão com 
a União e deverá adotar as providências 
necessárias à revalidação dos diplomas 
dos candidatos aprovados. 

O parecer do relator na Comissão de 

Projeto regulamenta 
profi ssão

de cerimonialista
acarrete sério risco à sociedade. 
É o que verifi camos no veto ao 
projeto de regulamentação 
do exercício da profi ssão de 
decorador e de designer”, 
justifi cou Walney Rocha.

R o c h a  m a n t e v e  a s 
atribuições previstas para o 
exercício profi ssional como 
o planejamento, pesquisa, 
administração, coordenação 
e execução de projetos de 
cerimonial;  a elaboração 
de orçamentos e defi nições 
operacionais e funcionais; e de 
estudos de viabilidade técnica 
e fi nanceira para implantação 
de projetos e programas de 
cerimonial; entre outras.

O relator também manteve 
a previsão de jornada de 
trabalho dos profissionais 
de até 40 horas semanais, 
facultada a compensação 
de horários e a redução de 
jornada, mediante convenção 
coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e ainda 
será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).
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ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO
Empresa que possui alguns funcionários vendedores registrados com 
salário fixo + comissão, pretende pagar somente com comissão, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER PARA A ALTERAÇÃO DO CONTRATO INTERMITENTE 
PARA O CONTRATO INDETERMINADO?

No caso em questão, entende-se que deverá ocorrer a rescisão do 
contrato de trabalho do intermitente, com o pagamento das verbas 
rescisórias devidas, bem como baixa em CTPS e após transcorrer um 
período de 90 dias, o empregador deverá formalizar novo contrato de 
trabalho com este empregado, inclusive com novo registro em CTPS, 
cujo contrato de trabalho não será mais como intermitente.

LIMITE DE HORAS EXTRAS
Qual o limite que o funcionário pode fazer de horas extras durante o 
dia. Quantos domingos ele pode trabalhar? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIU DEMISSÃO E FOI IMPEDIDO DE CUMPRIR O AVISO
Funcionário pede demissão a empresa pode não aceitar que ele cumpra 
o aviso prévio, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEMITIU O FUNCIONÁRIO. TERÁ QUE PAGAR A MULTA 
GRRF. COMO SERÁ MUITO ALTO O VALOR DA MULTA RESCISÓRIA É 
POSSÍVEL FAZER PARCELAMENTO?

Informamos que a CLT não dispõe de previsão sobre a possibilidade 
da empresa empregadora proceder com parcelamento de verbas res-
cisórias bem como de FGTS. Portanto, sem previsão legal que permita 
o parcelamento, deverá ser pago em parcela única.

FORNECER VALE-TRANSPORTE PARA O APRENDIZ
Empresa deve fornecer o vale-transporte para os aprendizes e descontar 
no pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 – NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no
dia 30/04/2018, às 09 horas, em sua Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto
71, Sala 1-Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:  I) Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; 2) Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício. II) Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aumento do capital social;
2) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 13/04/2018. A Diretoria.                       (18, 19 e 20/04/2018)

31ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO DA RÉ, ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA BRASIL - AFTB, 
ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. A DRA. 
MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS, MM. JUÍZA DE DIREITO DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA 
CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA 
FORMA DA LEI, faz saber todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e possa 
interessar, notadamente à RÉ ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA BRASIL - AFTB, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, que neste Juízo de Direito da Trigésima Primeira Vara e respectivo 
Cartório foi proposta a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. ANULATÓRIA 
DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA , 
processo nº 108465792.2013.8.26.0100, movida por COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRAL 
DO BRASIL - COOHABRAS, cuja petição inicial assim se resume nos termos da minuta apresentada 
em Cartório e juntada a fls. 1/19 e ADITAMENTO de fls. 86/87: Pretende a Autora a tutela antecipada 
no sentido de cancelar o protesto indevido, assim como excluir o nome da Autora dos órgãos de 
proteção ao crédito, tutela essa já concedida às fls. 101/102, que seja Declarada a Inexistência do 
débito de R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais), seja Declara a Inexistência do débito de 
R$ 351.263,87 (trezentos e cinqüenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete 
centavos), com a devida anulação dos dois títulos de crédito que ensejaram o protesto, a condenação 
da Ré em danos morais pela prática de ato ilícito, assim como a condenação da Ré em custas 
processuais e honorários de sucumbência. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância no futuro, foi determinada a citação por edital, ficando a Ré ASSOCIAÇÃO 
FRUTOS DA TERRA BRASIL - AFTB, atualmente em lugar incerto e não sabido, devidamente 
CITADA da petição inicial ora resumida, neste transcrito, ficando ainda cientificada de que, não sendo 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela mesma como verdadeiros os fatos articulados pela 
Autora, conforme o disposto nos artigos 344 e seguintes do Código de Processo Civil. O prazo de 
contestação será de 15 (quinze) dias, estes contados após o decurso de 20 (vinte) dias do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Reitere-se que, não sendo apresentada contestação ao presente pedido no 
prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2018. 

Tecnopar Administradora S.A.

Leilões

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 08/05/2018  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 10/05/2018  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/05/2018, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 10/05/2018, às 10:20 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, 
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: DENISE APARECIDA GONÇALVES

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 849.057,73 
(Oitocentos e quarenta e nove mil, cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) 2º leilão: R$ 469.165,50 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, 
cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 08/05/2018  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 10/05/2018  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/05/2018, às 
10:15 horas, e 2º Leilão dia 10/05/2018, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) 
FIDUCIANTES: JOSÉ BRAZOLIN, ALBERTINA MARIA DE SOUZA BRAZOLIN, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 504.141,38 (Quinhentos e quatro mil, cento e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) 2º leilão: R$ 366.095,85 
(Trezentos e sessenta mil, noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Extrato da Ata de Reunião de Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 29/11/2017, às 09 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 8501, 3º andar, Pinheiros, 
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Olimpio 
Matarazzo Neto - Presidente, e Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 
1. A retifi cação do item (vi) da Cláusula 5.1 da Ata de RCA da Companhia realizada em 27/10/2017 (“RCA 27.10.2017”), 
de forma que referido item passa a vigorar com a seguinte redação:  A alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 69 
para (i) excluir as alíneas “a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando as demais alíneas; com a consequente 
inclusão de uma nova alínea em referido item XVI; e (ii) incluir nova hipótese de vencimento antecipado, na forma do item 
XVII, que vigorarão com a seguinte redação: . Constituem Eventos de Inadimplemento que podem acarretar o 
vencimento das obrigações decorrentes desta CCB, aplicando-se o disposto na Cláusula 5.3 abaixo, qualquer dos eventos 
previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento: […]. XVI. não observância, pela Emitente, de 
qualquer dos índices  nanceiros abaixo (em conjunto, “Índices Financeiros”), a serem apurados pela Emitente 
trimestralmente, tendo por base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente (conforme de  nido abaixo), a 
partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente relativas a 31/12/2015, sendo que, caso esta 
CCB tenha sido cedida à Securitizadora, o acompanhamento será realizado pelo Agente Fiduciário nos termos do Termo 
de Securitização: (a) índice  nanceiro decorrente do quociente da divisão da Contas a Receber (conforme de  nido abaixo) 
pela Dívida Líquida, que deverá ser superior a 1,10; e (b) índice  nanceiro decorrente do quociente da divisão do Estoque 
(conforme de  nido abaixo) somado a Conta a Receber (conforme de  nido abaixo) pela Dívida Líquida somada ao Passivo 
Construtivo (conforme de  nido abaixo), que deverá ser superior a 1,25. XVII. não subscrição e integralização, por partes 
relacionadas aos acionistas da Emitente ou pelos próprios acionistas da Emitente, até 27/10/2017, da totalidade das 
debêntures emitidas pela Emitente nos termos do (i) “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures, 
Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição 
Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.”  rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, 
em 09/05/2016; e (ii) “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, 
da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.” 
 rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, em 10/02/2017” (em conjunto, as 

“Debêntures” e as “Escrituras de Emissão de Debêntures”, respectivamente) no valor mínimo de R$800.000.000,00. Caso 
a Devedora emita novas debêntures e/ou celebre novos instrumentos de dívida adquiridas por seus acionistas ou por 
partes relacionadas, tais emissões integrarão a de  nição de Debêntures, para  ns de aplicação do disposto no item XVI 
da Cláusula 6.1 abaixo;” 2. A retifi cação do item (viii) da Cláusula 5.1 da RCA 27.10.2017, de forma que referido item 
passa a vigorar com a seguinte redação: “  A inclusão do item III na Cláusula 3.1, bem como do item V na Cláusula 
3.1.1 do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme de  nido no Termo de Securitização e na CCB CRI 
69), que passarão a vigorar da seguinte forma: 3.1. A Emitente e as Outorgantes, de forma solidária, se obrigam a manter, 
na Cessão Fiduciária, cumulativamente: [...]. III. Valor Agregado Presente (conforme de  nido abaixo) correspondente a, no 
mínimo, 100% do Saldo Devedor da CCB (sendo o disposto no item II acima e neste item III, em conjunto de  nidos como 
“Percentual Especí  co da Cessão Fiduciária”, que, em conjunto com o Percentual Geral da Cessão Fiduciária, o “Percentual 
da Cessão Fiduciária”).” “3.1.1. Para os  ns deste Contrato: [...]. V. “Valor Agregado Presente” signi  ca, em cada Data de 
Referência, o somatório: (a) do saldo devedor de todos os Instrumentos de Compra e Venda que atendam aos Critérios de 
Elegibilidade (conforme de  nido abaixo), trazido a valor presente de acordo com as taxas dos respectivos Instrumentos 
de Compra e Venda, conforme calculado pelas Outorgantes nos termos da Cláusula 6.1, inciso X abaixo; (b) do saldo das 
Contas Vinculadas, incluindo os valores aplicados nos Investimentos Permitidos; e (c) do saldo de recursos da Conta do 
Patrimônio Separado (conforme de  nido abaixo).” 3. A retifi cação do item (vi) da Cláusula 5.2 da RCA 27.10.2017, de 
forma que referido item passa a vigorar com a seguinte redação: “  A alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 70 para 
(i) excluir as alíneas “a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando as demais alíneas; com a consequente inclusão 
de uma nova alínea em referido item XVI; e (ii) incluir nova hipótese de vencimento antecipado, na forma do item XVII, 
que vigorarão com a seguinte redação: . Constituem Eventos de Inadimplemento que podem acarretar o vencimento 
das obrigações decorrentes desta CCB, aplicando-se o disposto na Cláusula 5.3 abaixo, qualquer dos eventos previstos em 
lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento: […]. XVI não observância, pela Emitente, de qualquer dos 
índices  nanceiros abaixo (em conjunto, “Índices Financeiros”), a serem apurados pela Emitente trimestralmente, tendo 
por base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente (conforme de  nido abaixo), a partir, inclusive, das 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente relativas a 31/12/2015, sendo que, caso esta CCB tenha sido cedida 
à Securitizadora, o acompanhamento será realizado pelo Agente Fiduciário nos termos do Termo de Securitização: (a) 
índice  nanceiro decorrente do quociente da divisão da Contas a Receber (conforme de  nido abaixo) pela Dívida Líquida, 
que deverá ser superior a 1,10; e (b) índice  nanceiro decorrente do quociente da divisão do Estoque (conforme de  nido 
abaixo) somado a Contas a Receber (conforme de  nido abaixo) pela Dívida Líquida somada ao Passivo Construtivo 
(conforme de  nido abaixo), que deverá ser superior a 1,25. XVII. não subscrição e integralização, por partes relacionadas 
aos acionistas da Emitente ou pelos próprios acionistas da Emitente, até 27/10/2017, da totalidade das debêntures 
emitidas pela Emitente nos termos do (i) “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures, Conversíveis 
em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da 
Alphaville Urbanismo S.A.”  rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, em 
09/05/2016; e (ii) “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da 
Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.” 
 rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, em 10/02/2017” (em conjunto, as 

“Debêntures” e as “Escrituras de Emissão de Debêntures”, respectivamente) no valor mínimo de R$800.000.000,00. Caso 
a Devedora emita novas debêntures e/ou celebre novos instrumentos de dívida adquiridas por seus acionistas ou por 
partes relacionadas, tais emissões integrarão a de  nição de Debêntures, para  ns de aplicação do disposto no item XVI 
da Cláusula 6.1 abaixo;” 4. A ratifi cação de todas as demais deliberações realizadas na RCA 27.10.2017 que não tenham 
sido expressamente retifi cadas pela presente deliberação. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 
29/11/2017. Conselheiros: Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Olímpio Matarazzo Neto, Ricardo Leonel 
Scavazza, David Adam Roth e Marcelo Fedak. São Paulo, 29/11/2017. Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. JUCESP nº 
573.409/17-1 em 21.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 - (“Companhia”)

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 07/06/2017, às 13 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº. 8.501, 3º andar, Pinheiros, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Ricardo Leonel Scavazza; Odair Garcia Senra; Sandro Rogério da Silva Gamba; 
Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak; e David Adam Roth. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente; e Ricardo Leonel 
Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. ratifi cação da defi nição prévia sobre o voto proferido 
pelos representantes da Companhia nas assembleias gerais e reuniões de sócios de suas controladas, relativas ao período 
compreendido entre 10/05/2017 até a presente data. 2. conferir poderes à Diretoria para a outorga de garantias pela Companhia 
em benefício de terceiros, até o limite de R$ 350.000.000,00, até o encerramento do presente exercício social, em 31/12/2017, 
desde que relativas a negócios ou operações inerentes ao objeto social da Companhia, inclusive para riscos decorrentes de 
engenharia. 3. Ratifi caram a celebração do Quinto Adiamento ao Instrumento Particular de Parceria Imobiliária celebrado em 
08/02/2017 entre a Companhia e Bella Vista Empreendimentos Ltda. referente a cessão de futuros direitos creditórios decorrentes 
de determinados lotes em estoque do empreendimento “Terras Alpha Petrolina”. 4. Ratifi caram a constituição das seguintes 
sociedades empresárias limitadas controladas pela Companhia, para fi ns de futura vinculação aos empreendimentos imobiliários 
a serem oportunamente lançados: Alphaville 65 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alphaville 66 Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., Alphaville 67 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alphaville 68 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alphaville 69 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Alphaville 70 Empreendimentos Imobiliários Ltda.. Encerramento: Nada mais, lavrou-
se a ata. São Paulo, 07/06/2017. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente; Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Conselheiros: 
Ricardo Leonel Scavazza; Odair Garcia Senra; Sandro Rogério da Silva Gamba; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak; e David 
Adam Roth. JUCESP nº 152.242/18-1 em 03.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 - (“Companhia”)

Extrato-Ata da Reunião do Conselho de Administração de 02.10.2017
Data, Hora e Local: 02.10.2017, às 10horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Todos os membros do Conselho de Administração Mesa: Olimpio 
Matarazzo Neto - Presidente; Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Em atendimento ao 
artigo 11, “b”, do Estatuto Social, aprovaram a destituição do Diretor de Operações, Sr. Fernando Orsi Lopes Cavalcante, 
reeleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 18.05.2017 e arquivada na JUCESP nº 280.215/17-4, em 
19.06.2017, o qual fi ca exonerado de todo e qualquer direito e obrigação relacionado ao cargo que atualmente exerce, a 
partir desta data. 1.1. O cargo de Diretor de Operações permanecerá vago até que haja eleição de novo membro que 
ocupará o respectivo cargo. 2. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Companhia autorizados a tomar todas as 
providências que se fi zerem necessárias. 3. A dispensa dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação prévia 
e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas, celebrado em 9.12.2013, 
conforme aditado (“Acordo de Acionistas”). Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.10.2017. Conselheiros: Sandro 
Rogério da Silva Gamba, Ricardo Leonel Scavazza, Odair Garcia Senra, Olimpio Matarazzo Neto, Marcelo Fedak e David Adam 
Roth. JUCESP nº 461.625/17-9 em 10.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018, ÀS 11 HORAS

Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 11 horas do dia 30/04/2018, na sede social, localizada na Cidade 
de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: exame e discussão a respeito (i) em AGO: (a) do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social fi ndo em 31/12/2017; (b) da destinação do lucro líquido 
apurado com relação ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e da distribuição de dividendos e de juros sobre 
o capital próprio para os acionistas da Companhia; (c) da reeleição dos membros que compõem o Conselho de 
Administração da Companhia; e (d) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia; 
e (ii) em AGE: da ratifi cação do pagamento de juros sobre capital próprio, conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia em reunião realizada em 29/12/2017. Os acionistas poderão participar da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe 
o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 16/04/2018. BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Ativo      31.12.2017      31.12.2016
Circulante
Disponibilidades 81.375,75 42.656,04
Títulos e Valores Mobiliários 1.057.039,71 47.094,12
Contas à Receber 214.802,81 200.572,55
Impostos e Contribuições à Compensar - 499.996,62
Total do Ativo Circulante 1.353.218,27 790.319,33
Não Circulante
Imóveis 116.025.106,95 93.803.777,23
Impostos e Contribuições à Compensar 500.083,32 -
Depósitos Judiciais 1.868.934,93 1.851.015,67
Impostos à Recuperar 2.828.393,65 2.813.978,26
Contas à Receber 533,44 533,44
Investimentos
Participação no Capital de Sociedades
  Coligadas/Controladas 1.325.189,70 1.326.351,50
Outros Investimentos 1.021.693,77 1.017.682,28
Imobilizado
Móveis, Utensílios e Veículos 2.072.302,23 2.138.969,52
Outras Imobilizações 30.595,17 199.089,43
( - ) Depreciações Acumuladas (1.943.839,36) (2.100.730,31)
Total do Ativo Não Circulante 123.728.993,80 101.050.667,02
Total do Ativo 125.082.212,07 101.840.986,35

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2017      31.12.2016
Circulante
Obrigações Trabalhistas 37.072,27 36.865,36
Impostos à Pagar 15.022,97 33.528,44
Contas à Pagar 2.139.593,09 2.037.984,66
Provisão para Pagamento de Férias 38.590,30 44.449,15
Provisão para Imposto de Renda 82.023,32 82.941,49
Provisão para Contribuição Social 53.251,34 55.230,61
Total do Passivo Circulante 2.365.553,29 2.290.999,71
Não Circulante
Contas à Pagar 82.218,04 21.650,86
Fundo de Reserva 34.934,69 34.934,69
Total do Passivo Não Circulante 117.152,73 56.585,55
Patrimônio Líquido
Capital Social 44.363.652,00 28.915.652,00
Reservas de Capital 11.174.558,87 11.174.558,87
Reserva Legal 5.902.526,66 5.519.621,41
Reservas de Lucros 61.158.768,52 53.883.568,81
Total do Patrimônio Líquido 122.599.506,05 99.493.401,09

Total do Passivo 125.082.212,07 101.840.986,35

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

     31.12.2017      31.12.2016
Receita Operacional Bruta 10.767.771,96 13.055.072,86
Receitas de Locação de Imóveis 10.767.771,96 13.055.072,86
Despesas e Receitas Operacionais (1.926.339,10) (1.811.680,92)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (839.907,08) (730.698,23)
Despesas Financeiras (23.711,46) (25.517,18)
Despesas Tributárias (433.513,03) (521.521,78)
Despesas Imobiliárias (7.145,43) (7.643,32)
Outras Despesas (622.080,19) (670.697,70)
Despesas Patrimoniais (104.098,52) (186.688,80)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (1.161,80) (1.511,61)
Receitas Financeiras 105.278,41 332.366,57
Outras Receitas - 231,13
Resultado Antes das Provisões 8.841.432,86 11.243.391,94
Provisão para Contribuição Social (319.586,80) (405.919,78)
Provisão para Imposto de Renda (863.741,10) (1.103.554,92)
Resultado Após Provisão dos Impostos 7.658.104,96 9.733.917,24
Reserva Legal (382.905,25) (486.695,86)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas 1.161,80 1.511,61
Saldo à Disposição da Diretoria 7.276.361,51 9.248.732,99

COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/A
CNPJ Nº. 60.583.747/0001-41

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 23 de janeiro de 2018 A Diretoria

Investimentos em Coligadas e Controladas
Nossa Participação no Patrimônio Líquido

Empresa Capital Social Patrimônio Líquido Resultado do Exercício            Porcentagem                  Valor
Limeiratec Tecnologia S/A 6.452.148,00 6.129.002,54 (5.373,33) 21,621621% 1.325.189,70

1- Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2017 e 2016, foram preparadas de acordo com as disposições contidas nas
práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas
estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práti-
cas Contábeis - Os títulos e valores mobiliários estão representados por
aplicações de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. O contas à
receber refere-se a valores devidos por terceiros que serão recebidos no
próximo exercício. Os imóveis registrados no realizável a longo prazo,
estão contabilizados pelo custo de aquisição. Os depósitos judiciais estão
em garantia de processos de IPTU sobre imóveis, processos judiciais,
receita federal e processos trabalhistas. Os investimentos em sociedades
coligadas e controladas, estão avaliados pelo método de equivalência
patrimonial, e a variação dos investimentos computados no resultado do
exercício. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e a depre-
ciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil-econômica dos bens e reconhecida no resultado
do exercício. Contas à pagar são dívidas contraídas com terceiros que
serão pagas no próximo exercício. As provisões para imposto de renda e

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

        31.12.2017      31.12.2016
Atividades Operacionais 7.763.365,28 9.922.117,65
Lucro Líquido do Período 7.658.104,96 9.733.917,24
Depreciações 104.098,52 186.688,80
Equivalência Patrimonial 1.161,80 1.511,61
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (22.297.820,74) (13.712.773,77)
Contas à Receber (14.230,26) 7.185.608,06
Imóveis (22.221.329,72) (20.756.709,70)
Depósitos Judiciais (17.919,26) -
Impostos à Compensar (14.502,09) (14.494,06)
Veículos (25.827,92) (123.499,55)
Outras adições em Investimentos (4.011,49) (3.678,52)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 15.583.120,76 3.569.955,11
Provisão para Pagamentos à Efetuar - (51,69)
Contribuições e Encargos à Recolher 206,91 15.346,31
Impostos à Pagar (18.505,47) (560,04)
CSLL e IRPJ (2.897,44) (50.740,70)
Contas à Pagar 162.175,61 (174.259,85)
Provisão de Férias (5.858,85) (19.778,92)
Capital integralizado 15.448.000,00 3.800.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 1.048.665,30 (220.701,01)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercício 89.750,16 310.451,17
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 1.138.415,46 89.750,16
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 1.048.665,30 (220.701,01)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Capital Reserva Legal Reservas de Lucros              Totais
Saldo em 31.12.2015 25.164.627,73 11.125.583,14 5.032.925,55 44.636.347,43 85.959.483,85
Transferido outras reservas (48.975,73) 48.975,73 - - -
Aumento de Capital 38.000.000,00 - - - 38.000.000,00
( - ) Capital a realizar (34.200.000,00) - - - (34.200.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 9.733.917,24 9.733.917,24
Reserva Legal - - 486.695,86 (486.695,86) -
Saldo em 31.12.2016 28.915.652,00 11.174.558,87 5.519.621,41 53.883.568,81 99.493.401,09
( - ) Capital integralizado 15.448.000,00 - - - 15.448.000,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 7.658.104,96 7.658.104,96
Reserva Legal - - 382.905,25 (382.905,25) -
Saldo em 31.12.2017 44.363.652,00 11.174.558,87 5.902.526,66 61.158.768,52 122.599.506,05

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017
contribuição social sobre lucro são devidas sobre o 4º trimestre de 2017 e
serão recolhidas nos devidos prazos. As receitas e despesas do presente
exercício, foram contabilizadas pelo regime de competência. Conforme
previsto na legislação, a contribuição social sobre lucro, foi constituída à
alíquota de 9% sobre a receita ajustada e o imposto de renda foi constitu-
ído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, acrescido do adicional de
10% sobre o excedente em cada trimestre. O regime tributário adotado pela
sociedade no ano calendário de 2017, foi o de lucro presumido. O capital
social totalmente subscrito, está representado por 63.115.652 ações ordi-
nárias nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, tendo sido in-
tegralizado o valor de 44.363.652,00, e o saldo no valor de 18.752.000,00
será integralizado no próximo exercício. O lucro líquido apurado em 31 de
dezembro de 2017, ficará a disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalen-
tes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário
disponível na sociedade, saldo em poder de bancos e aplicações financei-
ras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstra-
ção dos fluxos de caixa são: Caixa e saldo em bancos = R$ 81.375,75;
Aplicações financeiras de curto prazo = R$ 1.057.039,71; Caixa e equiva-
lentes de caixa = R$ 1.138.415,46.

São Paulo, 23 de janeiro de 2018

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente

Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

ROHNES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME inscrita no CNPJ: 04.065.121/0001-72
torna público que requereu a Secretaria do Meio Ambiente de Mauá a Licença
Prévia e de instalação para fabricação de instrumentos musicais, situada a Rua Brás
Cubas, 1615, Vila Bocaina, Mauá, SP, CEP: 09310-730, conforme consta no proceso
Administrativo nº 3724/2018.

Polícia prende 
criminosos 
reincidentes

São Paulo - O delegado da 
seccional Centro, Marco Antônio 
Paula, deu detalhes sobre a 
operação da Polícia Civil de São 
Paulo, realizada na manhã de 
ontem (19), contra ladrões de 
carteiras, dinheiro e celulares 
no centro de São Paulo. Foram 
expedidos 36 mandados de prisão, 
sendo 20 deles para mulheres, e 
38 de busca e apreensão.

Entre 6h e 8h30, pessoas 
foram levadas para o 3º Distrito 
Policial, no centro da capital. Elas 
foram indiciadas por associação 
criminosa, receptação, furto e 
corrupção de menores. Paula 
explicou que após três meses 
de investigação, com estudo 
de antecedentes e registros de 
câmeras de segurança, a Polícia 
Civil fez uma conexão entre os 
36 acusados. Há mandados de 
prisão também em cidades da 
região metropolitana de São 
Paulo. A polícia diz que parte dos 
envolvidos morava fora da capital.

Acusados de associação 
criminosa, receptação, furto e 
corrupção de menores, os detidos 
também serão indiciados por 
organização criminosa. A pena do 
crime é de três a 8 anos. "Acho que 
vai dar para mantê-los longe do 
centro por muito tempo", afirma 
Paula. Desde 2005 os acusados 
praticam furtos e roubos no 
centro da capital. "Eles foram 
presos incontáveis vezes. Alguns 
foram condenados até. Mas, 
como as penas eram pequenas, 
eles voltavam logo para as ruas. 
Eles vêm incomodando muitas 
pessoas faz muito tempo", disse. 
(AE).
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Especial

Pedro Peduzzi/Agência Brasil

Em meio às ameaças de violência, riscos de perda de direitos 
em decorrência da pressão dos latifundiários, mineradoras 
e usinas, alguns povos indígenas lutam por mais autonomia, 

tentando conquistar, com a comercialização de seus produtos 
e com o turismo, alternativas para diminuir a dependência dos 
recursos cada vez mais escassos da Funai. Segundo especialistas 
consultados, estes são alguns dos principais desafi os lembrados 
ontem, 19 de abril – o Dia do Índio.

Para serem bem-sucedidos, nessa empreitada visando a venda 
de suas produções e a exploração dos recursos naturais das terras 
indígenas (TIs), os povos indígenas têm como desafi o buscar 
maior representatividade no Congresso, uma vez que cabe ao 
Legislativo Federal criar políticas específi cas que deem segurança 
jurídica para que eles consigam o desenvolvimento fi nanceiro do 
qual sempre foram excluídos.

Alguns povos indígenas que tiveram suas terras homologadas 
têm conseguido bons resultados por meio da comercialização 
de seus produtos. Levantamento apresentado pelo Instituto 
Socioambiental (ISA) aponta que, somente na safra 2017/2018, 
índios da etnia Kaiapó, do Pará, obtiveram cerca de R$ 1 milhão 
com a venda de 200 toneladas de castanha. Outros R$ 39 mil 
foram obtidos com a venda de sementes de cumaru, planta 

Em diversas regiões, 
os índios estão 

produzindo visando 
à comercialização de 

seus produtos.

Cultura do artesanato indígena passada de mãe para fi lha.
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Os Deni, da região dos rios Juruá e Purus, levam produtos da fl oresta para vender na cidade de Itamarati.
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Um milhão de indígenas brasileiros 
buscam alternativas para sobreviver
Há, no Brasil, cerca de 1 milhão de indígenas de mais de 250 etnias distintas vivendo em 13,8% do território nacional

utilizada para a fabricação de medicamentos, aromas, bem como 
para indústria madeireira.

A castanha rendeu aos Xipaya e Kuruaya, no Pará, R$ 450 mil, 
dinheiro obtido com a venda de 90 toneladas do produto. Cerca 
de 6 mil peças de artesanato oriundo das Terras Indígenas do 
Alto e do Médio Rio Negro renderam R$ 250 mil aos índios da 
região. Já os indígenas da TI Yanomami (Roraima e Amazonas) 
tiveram uma receita de R$ 77 mil com a venda de 253 quilos de 
cogumelos. Os exemplos de produções fi nanceiramente bem-
sucedidas abrangem também os Baniwa (AM), que venderam 

2.183 potes de pimenta, que 
renderam R$ 46,3 mil. As 16 
etnias que vivem no Parque 
do Xingu obtiveram R$ 28,5 
mil com a venda de 459 quilos 
de mel.

Segundo a Funai, cabe aos 
indígenas a escolha do modelo de 
desenvolvimento a ser adotado. 
Em diversas regiões, os índios 
estão produzindo visando 
à comercialização de seus 
produtos ou mesmo serviços, 
como o turismo ecológico. 
Essas experiências mostram 
que a extração sustentável, a 
comercialização de produtos e o 
turismo podem ajudar a ampliar 
o desenvolvimento das Terras 
Indígenas. 

Para o antropólogo e professor 
da UnB, Stephen Baines, os 
indígenas são preteridos na 
relação com os empresários 
e donos de terras. “Há uma 
desproporção absurda no 
Legislativo brasileiro a favor 

daqueles que querem o retrocesso dos direitos dos povos 
indígenas, previstos na Constituição de 1988 e na legislação 
internacional. “Temos um Congresso extremamente conservador 
que representa – por meio de parlamentares ligados à bancada 
ruralista, ao agronegócio, às empresas de mineração e aos 
consórcios de mineração e de usinas hidrelétricas – a maior 
ameaça e o maior ataque aos direitos dos povos indígenas", afi rmou

Segundo Baines, é difícil para os índios planejar grandes voos 
do ponto de vista de recursos, sem que, antes, seja resolvida a 
questão da gestão territorial, o que inclui a segurança jurídica 
que só é possível a eles após terem suas terras demarcadas e 
homologadas. Para Baines, a violência contra os índios ainda 
é intensa em várias comunidades, como nos estados do Pará, 
Mato Grosso e Roraima. “São ameaças contra os índios, feitas por 

EBC

latifundiários, empresas e pelos capangas, que matam lideranças 
locais que lutam pelos seus direitos. Quer saber onde os índios 
correm mais riscos? Basta olhar para as terras indígenas que 
estão próximas a latifúndios”, disse.

O integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária e líder do 
PSDB na Câmara, deputado Nilson Leitão (MT), disse que "nenhum 
projeto" aprovado pelo Congresso traz prejuízos aos interesses 
dos indígenas. "Pode ir contra o interesse de intermediários, 
interventores ou organizações sociais, que dizem trabalhar 
para o índio. Nenhum deputado que eu conheço, que defenda 
o setor produtivo, trabalha contra o índio", disse. Para Leitão, o 
"verdadeiro parceiro do índio são os produtores. São vizinhos, 
moram na mesma localidade, têm as mesmas peculiaridades e 
colaboram um com o outro. Não existe confl ito entre eles a não 
ser aqueles provocados por organizações sociais", disse.

Os diversos grupos indígenas apelam por mais mecanismos 
de segurança jurídica para o desenvolvimento e comercialização 
de seus produtos. “A segurança jurídica não pode fi car restrita a 
grandes grupos econômicos. Além de ter seus direitos respeitados 
e a liberdade para explorar as terras como acharem melhor, os 
indígenas precisam também de incentivos para produzir, respeitando 
seus próprios modos de produção”, argumentou Stephen Baines

Segundo o antropólogo, o conhecimento tradicional sobre a 
relação com o ambiente faz parte dos produtos indígenas e, ao 
mesmo tempo, valoriza a questão ambiental. “Não há dúvida 
de que o fato de serem feitos por indígenas dá ao produto um 
diferencial, por serem ecologicamente seguros. Inclusive há lojas 
na Europa que vendem produtos industrializados como sendo 
indígenas. Alguns até usam uma pequena quantidade de óleo de 
castanha kaiapó para associar a imagem do produto à ideia de 
produção sustentável em suas campanhas de marketing”.

Em menor escala, a forma de produção indígena é bastante 
diferente da exploração industrial, que, segundo ele, é desastrosa 
e provoca impactos ambientais irreversíveis. “Quando eles optam 
pela mineração, eles o fazem por meio de uma maneira própria de 
garimpagem em pequena escala. Extraem somente o necessário, 
pensando nas gerações futuras. Não querem empresas porque 
sabem que elas tiram tudo de uma vez, não deixando nada para 
o futuro”. Para Baines, é importante a adoção de cotas indígenas 
no ensino superior, como fez de forma pioneira a Universidade de 
Brasília (UnB). Em 2017, havia 67 alunos indígenas de 15 povos. 
Destes, 42 faziam graduação e 25 pós-graduação.

O assessor parlamentar da Funai, Sebastião Terena, disse que 
as lideranças indígenas têm trabalhado também para ampliar a 
representatividade de índios na política brasileira nas eleições 
de 2018, em especial no Congresso Nacional. As difi culdades, no 
entanto, não são poucas. Na história do Parlamento brasileiro, o 
único indígena eleito foi Mário Juruna, em 1982, para a Câmara. 
Pelos dados de Terena, há apenas 117 vereadores indígenas 
cumprindo mandato em 25 unidades federativas, além de quatro 
prefeitos e um vice-prefeito.

O antropólogo Stephen Baines lamenta que apenas uma pequena 
minoria de parlamentares luta pelos direitos indígenas. “Em 
parte, isso se explica porque muito do dinheiro do agronegócio 
e das empresas e consórcios acaba sendo usado em campanhas 
eleitorais das bancadas contrárias aos povos indígenas. E 
muito provavelmente parte do fi nanciamento vantajoso que é 
direcionado ao agronegócio acaba servindo também para fi nanciar 
as campanhas dessa bancada que faz de tudo para inviabilizar 
candidaturas indígenas”, acrescentou.

Na avaliação de Baines, a data de ontem – Dia do Índio – é 
importante não só para o protagonismo indígena, mas também 
para chamar a atenção das pessoas interessadas na defesa dos 
direitos indígenas.

Índios brasileiros buscam na venda de produtos e 
turismo conquistar a autonomia.
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 29 de janeiro de 2018 A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Ativo       31.12.2017       31.12.2016
Ativo Circulante 17.102.338,85 13.510.922,02
Disponibilidades 21.961,50 9.198,98
Títulos de Renda Fixa 3.140.200,00 121.713,45
Imposto a Compensar 49.636,35 43.311,89
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital 1.397.406,00 843.206,00
Outros Ativos 12.493.135,00 12.493.135,00
Contas à Receber - 356,70
Ativo Não Circulante 327.437.363,73 313.527.494,65
Imobilizado 6.418.045,80 5.644.200,49
Veículos 8.293.045,09 7.490.090,50
Outras Imobilizações 5.442,80 1.784,80
( - ) Depreciações Acumuladas (1.880.442,09) (1.847.674,81)
Investimentos 321.019.317,93 307.883.294,16
Participação em Sociedades
  Coligadas/Controladas 197.740.048,62 197.740.048,62
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas 122.779.269,31 110.143.245,54
Investimentos em Outras Sociedades 500.000,00 -
Total do Ativo 344.539.702,58 327.038.416,67

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado
 em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Despesas e Receitas Operacionais       31.12.2017       31.12.2016
Despesas Financeiras (14.063,28) -
Outras Despesas Administrativas (13.894,09) (11.151,77)
Despesas Tributárias (6.536,02) (1.332,95)
Despesas Patrimoniais (32.767,28) (178,68)
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas (14.008.432,58) (5.850.346,16)
Outras Despesas (2.534,58) (0,37)
Receitas Financeiras 96.839,24 758.732,31
Dividendos Recebidos 28.561.068,37 29.801.348,74
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas 26.644.456,35 21.263.113,57
Resultado Antes dos Impostos 41.224.136,13 45.960.184,69
Provisão para Contribuição Social (8.715,53) (68.208,08)
Provisão para Imposto de Renda (14.525,89) (190.399,24)
Resultado Líquido do Exercício 41.200.894,71 45.701.577,37
Reserva Legal (2.060.044,74) (2.285.078,87)
Lucro Líquido do Exercício 39.140.849,97 43.416.498,50
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas (12.636.023,77) (15.412.767,41)
Saldo à Disposição da Diretoria 26.504.826,20 28.003.731,09Investimentos em Coligadas e Controladas em 31 de Dezembro de 2017

Capital Patrimônio Resultado Nossa Participação no
Empresas            Social            Líquido    do Exercício                   Patrimônio Líquido
Yerant S/A-Empreendimentos Imobiliários 76.000.000,00 118.680.911,17 27.387.479,49 78,055701% 92.637.217,17
Comercial e Empreendimentos Brasil S/A 44.363.652,00 122.599.506,05 7.658.104,96 93,945653% 115.176.906,53
Companhia Iniciadora Predial 4.134.773,52 15.051.966,86 1.342.275,86 99,905601% 15.037.757,95
AVSK-Empreendimentos e Participações Ltda 5.000.000,00 5.688.106,61 378.538,20 99,994000% 5.687.765,32

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

      31.12.2017       31.12.2016
Atividades Operacionais 28.597.638,22 30.288.988,64
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 41.200.894,71 45.701.577,37
Depreciações (32.767,28) (178,68)
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas (12.636.023,77) (15.412.767,41)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (1.866.780,35) (7.411.023,38)
Aumento do Investimentos (500.000,00) -
Aumento do Imobilizado (806.612,59) (540.776,65)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar (6.324,46) (3.777,53)
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital (554.200,00) (171.000,00)
Aumento de Outros Ativos - (6.695.250,00)
Contas à Receber 356,70 (219,20)
Acréscimo e Decréscimo de Passivo 23.699.608,80 23.022.527,46
Credores Diversos - 498.135,05
Valores à Integralizar 15.448.000,00 3.800.000,00
Contas à Pagar - (25.000,00)
Contribuição Social e Imposto de Renda 21.032,02 (20.030,81)
Dividendos à Pagar 3.230.576,78 (3.230.576,78)
Dividendos Distribuídos 5.000.000,00 22.000.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa 3.031.249,07 (144.562,20)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 130.912,43 275.474,63
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 3.162.161,50 130.912,43
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa 3.031.249,07 (144.562,20)

Passivo       31.12.2017       31.12.2016
Passivo Circulante 18.790.556,97 37.490.165,77
Valores à Integralizar 18.752.000,00 34.200.000,00
Contas à Pagar 37.540,00 37.540,00
Provisão para Contribuição Social 1.016,97 18.612,22
Provisão para Imposto de Renda - 3.436,77
Dividendos à Pagar - 3.230.576,78
Patrimônio Líquido 325.749.145,61 289.548.250,90
Capital Social 154.750.000,00 154.750.000,00
Reserva Legal 15.664.340,80 13.604.296,06
Variação de Investimentos 122.779.269,31 110.143.245,54
Reserva de Lucros 32.555.535,50 11.050.709,30

Total do Passivo 344.539.702,58 327.038.416,67

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Mutações do Capital Reserva Variação de Reservas
Patrimônio Líquido              Social            Legal  Investimentos         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2015 154.750.000,00 11.319.217,19 94.730.478,13 5.046.978,21 265.846.673,53
Dividendos Distribuídos - - - (22.000.000,00) (22.000.000,00)
Variação de Investimentos - - 15.412.767,41 (15.412.767,41) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 45.701.577,37 45.701.577,37
( - ) Reserva Legal - 2.285.078,87 - (2.285.078,87) -
Saldo em 31.12.2016 154.750.000,00 13.604.296,06 110.143.245,54 11.050.709,30 289.548.250,90
Dividendos Distribuídos - - - (5.000.000,00) (5.000.000,00)
Variação de Investimentos - - 12.636.023,77 (12.636.023,77) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 41.200.894,71 41.200.894,71
( - ) Reserva Legal - 2.060.044,74 - (2.060.044,74) -
Saldo em 31.12.2017 154.750.000,00 15.664.340,80 122.779.269,31 32.555.535,50 325.749.145,61

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 em 31 de Dezembro de 2017

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de Imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à
venda. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os títulos de renda fixa, estão representados por aplicações financei-
ras de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. Os outros ativos
representam as CEPAC’s contabilizadas ao custo de aquisição. O imobiliza-
do está registrado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-
econômica dos bens e reconhecida no resultado do exercício. Os investi-
mentos em sociedades coligadas e controladas, estão avaliados pelo méto-

do de equivalência patrimonial, e o ajuste da variação de investimentos com-
putado no resultado do exercício. Valores a integralizar refere-se ao saldo a
pagar pela subscrição no capital social de empresa coligada, no ano de 2016.
A provisão para a contribuição social sobre o lucro e o imposto de renda é
devida sobre o 4º trimestre de 2017, e será recolhida no devido prazo. Con-
forme previsto na Legislação, a contribuição social sobre o lucro, foi consti-
tuída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e o imposto de renda foi
constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, acrescido do adici-
onal de 10% sobre o excedente em cada trimestre. As receitas e despesas
do presente exercício, foram contabilizadas pelo regime de competência. O
regime tributário adotado pela empresa no ano calendário de 2017, foi o de
lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e integralizado, está
representado por 154.750.000 ações, sendo 80.130.000 ações ordinárias
nominativas e 74.620.000 ações preferenciais nominativas, no valor nomi-
nal de R$ 1,00 cada uma. Foi distribuído aos acionistas no ano de 2017,
dividendos no valor total de R$ 5.000.000,00. O lucro líquido apurado em 31
de dezembro de 2017, fica à disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalen-

tes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário dis-
ponível na sociedade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras
de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração
dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 21.961,50; aplica-
ções financeiras de curto prazo = 3.140.200,00; Caixa e equivalentes de
caixa = 3.162.161,50. São Paulo, 29 de janeiro de 2018

André Kissajikian - Diretor           Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Comunicado

Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., sociedade anônima fechada, inscri-
ta no CNPJ/MF sob nº 26.173.513/0001-98, Comunica aos Srs. Acionistas que se encon-
tram à disposição, em sua sede social, na Alameda Santos, nº 1.800, 8º andar, conjunto
8409, Cerqueira César, São Paulo, Capital, os documentos referentes ao exercício findo
2017, exigidos no artigo 133 da Lei 6404/76. São Paulo, 18 de abril de 2018. Giuliano
Campolin Gagliotti - Diretor Presidente.                                               (20, 21 e 24)

16ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0059031-49.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALDERI SEVERO DA SILVA - 
ME, CNPJ 01.816.130/0001-60, Rua 9 - LOJA 02 - CJ. C,, 201, - LOJA 02 - CJ. C, - JEREISSATI I, 
MARACANAÚ- CEARÁ, CEP 61900- 300, Maracanau - CE E VALDERI SEVERO DA SILVA, RG 
9100203049, CPF 447.281.403-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Nestle Brasil Ltda, oriunda de uma ação de Cobrança que foi julgada 
procedente, condenando-o ao pagamento de R$ 288.166,81 (atualizado até Ago/2017). Encontrando-
se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e 
de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também advertido, independentemente 
de nova intimação, para em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018. 

2ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002046-
02.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RODRIGO STAVALE HANTKE, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 35008667, CPF 295.822.128-88, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que decorrerá ao fim do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 21.988,12 
(MARÇO/2018). O valor da execução deverá ser acrescido de recolhimento em guia própria das 
custas finais ao Estado (1% do valor da execução, observando-se o mínimo de 5 UFESPs). Não 
ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o valor da execução será acrescido de multa de 10% 
e, também, de honorários de advogado de 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC/2015. Fica a parte 
executada advertida de que, transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se na 
forma do art. 525 do CPC/2015 o prazo de quinze dias úteis para que a parte executada possa 
apresentar nos autos a sua impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2018. 

1ª Vara da Família e Sucessões - Foro Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE WALDEMAR VICENTE, 
REQUERIDO POR RICARDO SOLARENKO VICENTE - PROCESSO Nº1010137-10.2017. 
8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luís Eduardo Scarabelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
19/01/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de WALDEMAR VICENTE, CPF 059.683.568-04, 
declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza 
patrimonial e negocial e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. Ricardo 
Solarenko Vicente. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de 
janeiro de 2018. 

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019504-
16.2016. 8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
RONALDO CARVALHO COSTA, CPF 096.391.878-87, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Air Pires de Campos, tendo como coexecutada Eliane Souza 
Costa, objetivando o recebimento de R$ 2.796,41 (Jul/2016), oriundos do pagamento ou reembolso do 
prêmio do seguro fiança locatícia, conforme Instrumento Particular de Contrato de Locação, firmado 
entre as partes em 22/04/2014. Encontrando-se a executada 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 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia 
especificada, devidamente atualizada, caso em que os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade, ou para que em 15 (quinze) dias a fluir do prazo do presente edital oponha embargos, ou 
reconhecendo o crédito do exequente mediante depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios, sendo -lhe permitido pagar o restante am 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao 
mês (art. 916 CPC), sob pena de penhora de bens, nomeando-se Curador Especial em caso de 
silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239 

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 30.4.2018, às 16h50, na 
sede social, na Rua Amazonas da Silva, 27, em São Paulo (SP), a fim de: I - em pauta ordinária: 1. tomar 
as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31.12.2017; 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 3. eleger os 
integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; e 4. fixar a verba remuneratória 
global e anual destinada aos administradores. II - em pauta extraordinária: 1. elevar o capital social, 
mediante capitalização de reservas, sem emissão de ações; 2. alterar a redação do “caput” do artigo 5º do 
Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital; e 3. consolidar o Estatuto Social. Os documentos a 
serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social. São Paulo (SP), 20 
de abril de 2018. Conselho de Administração - Marcelo Kopel - Presidente. (20/21/24)

Composição da Diretoria
Francisco Coccaro Neto – Diretor Presidente - Ryo Miyajima – Diretor Vice Presidente Financeiro Administrativo

Gustavo Marchezin – Diretor Comercial - Eduardo Acquaviva – Diretor de Operações e Engenharia.
Contador: Julio Cesar Yassuhira - CRC 1SP 219965/O-1

A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, 
em sua integra, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

Ativo      2017      2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 52.905 15.790
Contas a receber de clientes 35.015 32.261
Estoques 1.495 1.070
Impostos a recuperar 15.429 16.269
Outros créditos     1.281     2.431
Total do ativo circulante 106.125   67.821
Não circulante
Impostos a recuperar 3.219 6.113
Impostos diferidos 17.190 25.318
Contas a receber de clientes 365 1.193
Instrumentos financeiros 19.921 23.906
Outros créditos 976 901
Investimentos 10.080 7.502
Imobilizado 349.059 361.847
Intangível   14.552   14.650
Total do ativo não circulante 415.362 441.430
Total do ativo 521.487 509.251

Passivo e patrimônio líquido      2017      2016
Circulante
Empréstimos e debêntures 38.235 44.469
Fornecedores 6.274 6.187
Impostos e contribuições a recolher 4.927 3.035
Salários, provisões e encargos sociais 5.820 5.133
Adiantamentos de clientes     9.142     7.358
Total do passivo circulante   64.398   66.182
Não circulante
Empréstimos e debêntures 110.388 120.381
Contas a pagar     1.799     2.870
Total do passivo não circulante 112.187 123.251
Patrimônio líquido
Capital social 338.878 338.878
Reserva de lucros 6.016 959
Ajuste de avaliação patrimonial 8 (1.174)
Prejuízos acumulados            –  (18.845)
Total do patrimônio líquido 344.902 319.818
Total do passivo e  patrimônio líquido 521.487 509.251 

       2017       2016
Receita operacional  160.317  117.526
Custo dos produtos vendidos 
 e serviços prestados (100.703) (66.939)
Lucro bruto    59.614  50.587
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais  (23.991)  (18.445)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  4.673  (483)
Equivalência patrimonial      2.464        302
   (16.854)  (18.626)

Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

     2017     2016
Lucro líquido do exercício 23.902 16.607
Perdas em operações com 
Item que será posteriormente reconhecido no resultado:
“Hedge” de fluxo de caixa, líquido do IR e da CS   1.182    1.091
Resultado abrangente total 25.084 17.698

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos 
em 31 De Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

     2017      2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 23.902 16.607
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 30.793 23.810
Despesa de juros/encargos sobre empréstimos 12.398 16.724
Receitas financeiras (252) 42
Perda (ganho) na venda/baixa do imobilizado (4.357) 483
Imposto de renda e contribuição social 8.380 1.460
Provisão para contingências 85 –
Equivalência patrimonial (2.464) (302)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (1.926) 901
Estoques (423) (578)
Outros créditos 1.075 (565)
Impostos a recuperar 3.986 (3.465)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 87 (581)
Impostos e contribuições a recolher 1.031 325
Salários e encargos a pagar 602 (2.760)
Adiantamento de clientes    1.784    7.358
Caixa gerado pelas atividades operacionais  74.701  59.459
Juros pagos (12.159) (12.086)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  62.542   47.373
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de ativo imobilizado e intangível (30.043) (73.467)
Aquisição de controladas em conjunto (1.071) (4.632)
Adiantamento para futuro aumento de capital (1.817) –
Recebimento de dividendos 1.758 –
Recebimento na venda de ativo imobilizado  16.743   13.200
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (14.430) (64.899)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital - incorporação – 2.244
Captações de empréstimos e financiamentos 24.881 38.012
Empréstimos pagos (principal) (35.878) (31.590)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (10.997)    8.666
Aumento (redução) do saldo de caixa
 e equivalentes de caixa  37.115   (8.860)
Saldo no início do exercício 15.790 24.650
Saldo no fim do exercício  52.905   15.790
Aumento (redução) do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa  37.115   (8.860)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)
   Reservas de Lucros  Ajuste de
 Capital Reserva Retenção avaliação Prejuízos
    social      Legal de Lucros patrimonial acumulados      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 310.460 129 – (2.265) (34.622) 273.702
Aumento de capital social em 1º de abril de 2016 28.418 – – – – 28.418
Outros resultados abrangentes do exercício – – – 1.091 – 1.091
Lucro do exercício – – – – 16.607 16.607
Reserva legal             –         830                –                   –               (830)            –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 338.878 959 – (1.174) (18.845) 319.818
Outros resultados abrangentes do exercício – – – 1.182 – 1.182
Lucro do exercício – – – – 23.902 23.902
Reserva legal – 1.194 – – (1.194) –
Transferência para reservas            –             –         3.863                  –            (3.863)            –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 338.878      2.153         3.863                  8                    – 344.902

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - (Companhia fechada)

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras exercício encerrado em 31/12/2017 e 2016 (Em milhares de reais - R$)
Mensagem da Administração. Prezados acionistas: Em conformidade às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 21 de Março de 2018.                                                                                                                         A Administração

A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, em sua integra, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Resultado financeiro
Despesas financeiras  (14.843)  (16.724)
Receitas financeiras      4.365     2.830
   (10.478)  (13.894)
Lucro operacional e antes do imposto
 de renda e da contribuição social  32.282  18.067
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos  (7.519)  (1.460)
Correntes        (861)            –
Lucro líquido do exercício    23.902   16.607
Lucro por ação - R$        0,07       0,05

Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ n. 52.045.457/0001-16 - NIRE 35.300.026.373

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Tam Aviação Executiva E Táxi Aéreo S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem às 10h, do dia 30 de abril de 2018, na sede social, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monsenhor Antonio Pepe, n. 94, Parque Jabaquara, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a. Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer 
dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 
b. Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e c. Remuneração 
dos administradores da Companhia. A Companhia informa que se encontram à disposição 
dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia: (i) o relatório da administração; (ii) as 
demonstrações financeiras; e (iii) o parecer dos auditores independentes. São Paulo, 20 de abril de 
2018. Maurício Rolim Amaro - Presidente do Conselho de Administração. (20, 21 e 24/04/2018)

CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF No 02.430.238/0001-82 - NIRE 35300154479

Ata Assembléia Geral Ordinária Realizada em 27/03/2018
 Data, Hora e Local: Aos 27/03/18, às 10 hs, na Rua Tabapuã, no 81, 10º andar, São Paulo - SP. 
Presença: totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente da mesa - Sr. Agenor Marinho 
Contente Filho, Secretário - Luiz Eduardo da Silva. Ordem do Dia e Deliberações aprovadas por 
Unanimidade: 1) Foi aprovada as contas do exercício social encerrado em 31/12/17; 2) Foi aprovado 
o parecer elaborado pelos auditores independentes, publicado no DOESP e no Empresas & Negó- 
cios em 27/03/18; 3) O resultado do exercício findo em 31/12/17 é de prejuízo de R$ 107.133.011,64, 
não foram declarados juros sobre o capital próprio por conta de prejuízos acumulado em 31/12/17, 
em razão do resultado negativo do ano não houve alteração na constituição da reserva legal. En- 
cerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de março de 
2018. Acionistas presentes: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. e Urbanización Parque 
Romareda, S.A. (José Rogério Lima de Araújo); Caf Investment Projects S.A. (Agenor Marinho Con- 
tente Filho). Agenor Marinho Contente Filho - Presidente, Luiz Eduardo da Silva - Secretário. Jucesp 
sob o no 184.868/18-0 em 18/04/18. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Drones para 
combater 
mosquitos 

A Agência Internacional 
de Energia Atômica (Aiea), 
está realizando com sucesso, 
no Brasil, testes com drones 
para combater mosquitos 
transmissores de doenças. 
Os pequenos veículos não 
t r ipu lados  t ransportam 
milhares de insetos tornados 
estéreis através de radiação, 
que são liberados no meio 
ambiente e cruzam com 
mosquitos nativos sem gerar 
descendentes. Com isso, ao 
longo do tempo, a população 
de insetos diminui, reduzindo 
a propagação de doenças como 
dengue, zika e outras. 

O Brasil deve começar a 
usar este sistema em zonas 
rurais e urbanas em janeiro 
do próximo ano, no pico do 
verão e época do mosquito. A 
biofábrica de insetos estéreis 
Moscamed Brasil, localizada na 
cidade de Juazeiro, na Bahia, 
que colabora com a agência 
da ONU, faz parte do projeto. 
A instituição foi escolhida pela 
agência de energia nuclear das 
Nações Unidas e é a primeira 
biofábrica do mundo a utilizar 
a tecnologia de raios-x para 
esterilização de insetos e 
controle biológico de pragas. 

O doutor em radioentomologia 
pelo Centro de Energia Nuclear 
Aplicada à Agricultura da 
USP e diretor-presidente da 
Moscamed, Jair Virgínio, disse 
que está “esperançoso sobre os 
resultados”, devido aos testes já 
realizados (ONU News).

TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/ MF nº 52.045.457/0001-16

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanços Patrimoniais
Ativo 2017 2016
Circulante 48.811 42.009
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 19.791 9.214
Contas a receber de clientes (Nota 6) 18.662 19.264
Estoques (Nota 7) 7.619 7.833
Impostos a recuperar 656 955
Demais contas a receber 1.614 4.210
Pagamentos antecipados 469 533

Não circulante 24.468 27.505
Realizável a longo prazo 11.466 12.162
Depósitos judiciais (Nota 15) 3.256 3.070
Pagamentos antecipados 33 97
Demais contas a receber (Nota 8) 15 41
IRPJ e contribuição social diferidos (Nota 21(b)) 7.509 8.105
Impostos a recuperar 571 768
Adiantamentos a fornecedores 82 81
Imobilizado (Nota 9) 24.291 27.228
Intangível (Nota 10) 177 277

Total do ativo 84.745 81.676

Passivo e patrimônio líquido 2017 2016
Circulante 29.761 31.712
Fornecedores e contas a pagar (Nota 11) 16.035 18.131
Salários, participações nos lucros e encargos sociais 7.229 7.268
Empréstimos e financiamentos (Nota 13) 2.937 1.238
Adiantamentos de clientes (Nota 14) 875 2.669
Impostos a pagar 530 385
Parcelamento de impostos (Nota 12) 2.155 2.021

Não circulante 41.229 27.464
Contas a pagar – 110
Parcelamento de impostos (Nota 12) 8.430 10.280
Adiantamentos de clientes (Nota 14) 13 429
Empréstimos e financiamentos (Nota 13) 26.845 7.396
Provisão para contingências (Nota 15) 5.941 9.249

Total do passivo 70.990 59.176
Patrimônio líquido (Nota 16) 13.755 22.500
Capital social 22.720 22.720
Ajustes de avaliação patrimonial 1.280 1.280
Reservas de lucros – 1.676
Prejuízos acumulados (10.245) (3.176)

Total do passivo e patrimônio líquido 84.745 81.676
Demonstrações Consolidadas dos Resultados

Operações continuadas 2017 2016
Receita de vendas e serviços (Nota 17) 101.204 90.489
Custos das vendas e dos serviços prestados(Nota 18) (81.971) (76.988)

Lucro bruto 19.233 13.501
Despesas com vendas (Nota 18) (11.373) (10.787)
Despesas gerais e administrativas (Nota 18) (14.384) (19.072)
Outras receitas (despesas), líquidas (Nota 19) 292 (646)

Prejuízo operacional (6.232) (17.004)
Resultado financeiro
Receitas financeiras (Nota 20) 897 2.134
Despesas financeiras (Nota 20) (2.050) (2.433)

Demonstrações Consolidadas das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Ajustes de avaliação Reservas de lucros Prejuízos
social patrimonial Legal Reserva para investimentos acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2015 8.383 1.294 1.676 23.842 – 35.195
Prejuízo do exercício – – – – (18.450) (18.450)
Outros resultados abrangentes
Variação cambial de controlada no exterior – (14) – – – (14)
Total do resultado abrangente do exercício – (14) – – (18.450) (18.464)
Absorção do prejuízo do exercício – – – (15.274) 15.274 –
Aumento de capital 14.337 – – (8.568) – 5.769
Em 31 de dezembro de 2016 22.720 1.280 1.676 – (3.176) 22.500
Prejuízo do exercício – – – – (8.745) (8.745)
Absorção do prejuízo fiscal – – (1.676) – 1.676 –
Em 31 de dezembro de 2017 22.720 1.280 – – (10.245) 13.755

Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa
2017 2016

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (8.745) (18.450)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação e amortização 3.744 3.918
Valor residual do ativo imobilizado e intangivel baixado 160 480
Provisão para devedores duvidosos 341 228
Provisão para perda nos estoques (53) (26)
Constituição de provisão para contingências 994 194
Juros sobre empréstimos e financiamentos e com 
partes relacionadas 1.054 587

Variações cambiais, líquidas 860 852
Imposto de renda e contribuição social diferidos (26) (138)

(1.671) (12.355)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 182 552
Estoques 266 (1.182)
Impostos a recuperar 496 836
Adiantamento a fornecedores – 760
Outros ativos 2.526 (2.856)
Fornecedores e contas a pagar (2.234) 5.334
Adiantamento de clientes (2.217) 1.061
Salários e encargos sociais (39) (938)
Impostos a pagar (949) (1.733)
Contingências (4.301) 941
Outros passivos (84) (1.456)

Caixa gerado nas operações (8.025) (11.036)
Juros pagos (784) (466)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (8.809) (11.502)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado (867) (1.638)
Adições ao intangível – (110)

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (867) (1.748)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Amortização de empréstimos (1.973) –
Recursos provenientes de empréstimos 22.226 2.605

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamentos 20.253 2.605

Diminuição de caixa e equivalentes de caixa 10.577 (10.645)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9.214 19.859
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 19.791 9.214

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia.

A Administração
Lilian Aparecida da Costa Coelho
Controller CRC 1SP 217.429/O-5

2017 2016
Variações monetárias e cambiais, líquidas (Nota 20) (1.386) (1.285)

Resultado financeiro líquido (2.539) (1.584)
Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (8.771) (18.588)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 21) 26 138

Prejuízo do exercício (8.745) (18.450)
Ações no final do exercício (em milhares) 8.787 8.787
Prejuízo por ação do capital social no fim 
do exercício – R$ (1,0) (2,1)
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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 sexta é o sexto dia da lunação. O Sol passa a transitar no signo de Touro e dando início a um ciclo novo de realizações, 

ótimo para colocar em prática os projetados que foram idealizados. Devemos dar mais atenção ao dinheiro, ao trabalho e 

as relações amorosas com demonstração do nosso amor de forma aberta e sincera.  A Lua em bom aspecto com Urano traz 

estímulos e novidades. A Lua fi ca fora de curso das 09h06 às 11h28 quando ingressa em Câncer.   O astral vai fi car mais 

emotivo e amoroso, embora a comunicação pode fi car prejudicada. A Lua em aspecto negativo com Mercúrio pode trazer 

mal-entendidos no fi nal do dia. 
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Com o Sol na casa dois fará contatos 
que ajudarão a melhorar a situação 
e um dinheiro deve chegar inespe-
radamente. Devido a Lua fora de 
curso das 09h06 às 11h28 quando 
ingressa em Câncer o astral vai fi car 
mais emotivo e amoroso, embora 
a comunicação fi que prejudicada. 
81/981 – Vermelho.

Muitas obrigações a cumprir podem 
trazer a sensação de cansaço logo de 
manhã.  Com o Sol em seu signo use a 
confi ança e o otimismo e faça contato 
com novos ambientes, conheça novas 
pessoas. Problemas ainda podem 
perturbar, seja muito prático em suas 
atitudes. 77/477 – Azul.

Um momento de renovação e es-
peranças renovadas. Prepare os 
projetos para o futuro, mas aguarde 
até o aniversário para realizá-los, se 
tomar atitudes impensadas antes 
pode errar e perder. As atitudes 
impulsivas e mudanças mal pen-
sadas trarão prejuízo inesperado. 
82/382 – Amarelo.

Faça viagens e divirta-se com amigos 
e familiares que estarão mais próxi-
mos de você. Decisões deverão ser 
tomadas somente depois da metade 
da tarde quando o clima fi ca mais 
suave, relaxado e amigável. A partir 
da metade do dia aumento da energia 
e motivação com a Lua em seu signo. 
70/670 – Branco.

Use de seriedade e dedicação e terá 
bons resultados no trabalho que 
estiver executando. Faça as coisas 
conforme planejou, mas ouça opi-
niões antes de agir para não errar. 
O Sol em Touro aumenta a chance 
de realizar grandes negócios.  23/923 
– Amarelo.

Sol passa a transitar no signo de 
Touro e dando início a um ciclo novo 
de realizações, ótimo para colocar 
em prática os projetados que foram 
idealizados. É bom evitara realizar 
qualquer negócio. O momento é o 
melhor para procurar soluções nas 
questões amorosas. 40/340 – Verde.

Melhoram as relações sociais e 
sentimentais através da facilidade 
de comunicação. Com Sol em seu 
signo oposto terá maior poder de 
concentração para o que deseja. A 
Lua em bom aspecto com Urano traz 
estímulos e novidades nesta sexta 
e fi nal de semana . 29/629 – Verde.

Precisa usar sua criatividade para 
vencer problemas que podem sur-
gir no trabalho. Os novos contatos 
tanto sociais como profi ssionais 
trarão elevação a sua vida. A Lua 
em aspecto negativo com Mercúrio 
pode trazer mal-entendidos no fi nal 
do dia.  39/239 – Azul.

As demonstrações do afeto por 
alguém serão bem-vindas e devem 
melhorar a vida sentimental. Cuide 
da saúde, recuperando a boa dis-
posição para realizar seus planos. 
Aumenta o poder de concentração 
pelo Sol em Touro durante esta sexta. 
35/435 – Marrom.

A Lua em bom aspecto com seu astro 
Urano traz estímulos e novidades. 
Dedique-se mais a sua família e faça 
viagens programadas. No amor um 
momento mágico a dois tornando o 
fi nal de dia ótimo para iniciar relacio-
namento duradouro. 24/524 – Azul.

O astral vai fi car mais emotivo e amo-
roso, embora a comunicação pode 
fi car prejudicada. A Lua em aspecto 
negativo com Mercúrio pode trazer 
mal-entendidos no fi nal do dia. Com 
o Sol na casa três a noite aumenta a 
sua sensualidade fazendo-o chamar 
a atenção de alguém. 28/228 – Cinza.

Faça novos planos e economize 
dinheiro que será necessário mais 
tarde. O senso prático aumenta com 
o Sol em Touro. A natureza mais 
reservada e a frieza tomam conta 
dos relacionamentos com a Lua fora 
de curso até o fi nal da manhã, tudo 
pede cautela. 14/514 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 20 de Abril de 2018. Dia de Santa Inês de Montepulciano, 
São Antonino, São Marcelino de Embrum, São Sulpício, São Cesário, 
São Teodoro, e Dia do Anjo Vassariah, cuja virtude é a amabilidade. 
Dia do Diplomata. Hoje aniversaria a atriz Jessica Lange que faz 69 
anos, o piloto Maurício Gugelmin que nasceu em 1963, o ex-jogador de 
vôlei Carlão que completa 53  anos e a cantora, modelo e atriz Carmen 
Electra que nasceu em 1972.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau enfrenta grandes lutas na vida com possibi-
lidade de sair triunfante pela habilidade e força interior que possui. É 
um líder nato agindo sempre como lhe convém. O magnetismo pessoal 
o faz superar muitos obstáculos na vida. Deve aprender a usar de tato 
e diplomacia ao lidar com as pessoas, já que não admite interferência 
no que deseja conquistar. Tem chance de realizar um casamento feliz. 
No lado negativo tem a tendência a ser crítico e insatisfeito.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sabedoria 
e riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. Perde-la, 
viagem próxima. Para as mulheres, sonhar com bolsa é 
aviso de felicidade no amor e que seus desejos se tornarão 
realidade. Números de sorte: 20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Controlar os ciúmes exagerados - Precisa de 
sete rosas vermelhas, três velas amarelas, um prato  
branco novo e mel. Acenda as velas em forma de 
triângulo. Coloque o prato com as rosas vermelhas 
no meio das velas e ponha um pouco de mel em cima. 
Em seguida, reze três vezes o Pai Nosso, ajoelhado 
perto das velas. No dia seguinte leve esta simpatia 
para a beira da água e deixe lá.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 53

 Imposto
declarável

on-line
(sigla)

Substân-
cias (?):
amônia e
metano

Formato
da antiga

 lira (Mús.)

Santos (?):
Papas

(Catol.)

Profissio-
nal que
traça o

horóscopo

Pacote de
dinheiro

falso
(pop.)

Aladim, 
em relação
ao Gênio

(Cin.)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Grande
tumulto
(pop.)

Ordem do
(?), lar 

das freiras 
carmelitas

(?) Clapton,
cantor de
"Tears in
Heaven"

Gracejas

Flagelo do
Nordeste

Morrer, 
em inglês
(?) elétrico,

veículo

Satélite de
Marte

Períodos 
econômicos

James (?):
o 007 (Cin.)
Peça do
banheiro

Planta
têxtil

Três (?),
município

Cova
extensa 
Atletas

como Bolt

Dar o (?):
revidar

Incolor

Partícula
que irrita
os olhos

Enfurecer

Época
histórica
Cartão, 

em inglês

Cargo de 
Kubitschek
após deixar
a Presi-
dência

2ª pessoa
do plural

(?) plástico,
poluente

que amea-
ça a vida
marinha

Referência
vaga

Ósmio
(símbolo)

Interjeição
de alegria

Pão de (?), massa de
bolos de festa

Banda de forró do RN

O embu-
tido ocupa

menos
espaço

(?) turcos:
baklava e

halva

A babosa,
pela con-
sistência

(?) adversa:
réu

O de paga-
mentos

gera multas

Jornalista ítalo-
brasileiroProcedimen-

to invasivo para evitar
furtos em uma empresa
Principal

curso
d'água da
Venezuela

 De (?): muito 
tranquilo (gíria)

(?) do Sol, rodovia 
litorânea potiguar

Cargo de
James Gordon, na po-
lícia de Gotham (HQ)

Fator que influencia na obtenção 
de bolsa universitária

MBC
RIOORINOCO

SENADORBOND

VOSTRAMI
ICVALAIÇ
SACOALUSÃO

ASTROLOGOSS
ATRASOPACO

PARTEARMARIO

EDEIMOSDIE
VISCOSATROCO

SIRAREN
DOCESCISCO
SALSEIROAM

LOCARMOERIC

SAIARODADA

3/die — ris. 4/bond — card — rami. 6/acromo — deimos. 9/mino carta.
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O que precisa morrer para um 
palhaço nascer?

Essa foi a pergunta que norteou 
o trabalho para a montagem de 
Piolin, o mais novo espetáculo 

da Cia Lúdicos de Teatro Popular que 
estreia no dia 22 Inspirado livremente 
em momentos da vida de Abelardo Pinto, 
o Palhaço Piolin, o espetáculo reconta 
a história do palhaço que nasceu num 
picadeiro e morreu engasgado com uma 
bala. O que acontece naquela fração 
de segundo que antecede a morte? O 
que parte? O que fi ca? Neste pequeno 
instante, o palhaço revive memórias 
que passam diante de seus olhos e são 
refl etidas no espelho de seu camarim, 
trazendo a sensação de que enquanto 
lá se está, sob a lona do circo, o tempo 
é infi nito. Com,  Cristiane Guerreiro, 
Gizele Panza, John Halles e Nayara 
Martins. 

Serviço: Parque Buenos Aires, Av. Angélica, s/n, 
Higienópolis. Domingos às 15h. Entrada franca. Até 13/5.

Eterno
palhaço

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Percepção. Tudo é percepção.

Lermbre-se, enquanto você estiver passando por sua vida, de que 
tudo é percepção e que cada um de vocês vê as coisas a partir de sua 
própria perspectiva, a partir de sua própria experiência. Continuar 
a reproduzir o passado que você não gosta, apenas o mantém nesta 
vibração. Se você quer ver uma vida diferente se revelando, observe 
os pensamentos que você está mantendo em relação a si mesmo e o 
que espera experienciar.

Emoções e pensamentos negativos são uma indicação de que você 
está resistindo ao que realmente deseja criar para si mesmo. Se você 
se encontra neste ciclo, pare. Deixe que o seu foco dominante esteja 
no positivo - coisas, sentimentos e pensamentos desejados.

Pensamento para hoje: Diga para si mesmo: “Eu irei relaxar e esperar 
que as coisas melhorem, que fi quem melhores até do que eu imagino!” 
E, então, libere isto. É realmente muito simples.E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Regina Drumond

Mistura de ritmos

Músicas que misturam ritmos brasileiros, mexicanos e 
espanhóis fazem da banda Francisco, El Hombre referên-
cia no cenário latino-americano do momento. A banda é 
formada pelos irmãos mexicanos Sebastián (bateria e voz) 
e Mateo Piracés-Ugarte (violão e voz) e pelos brasileiros 
Juliana Strassacapa (voz), Andrei Kozyreff (guitarra) e 
Rafael Gomes (baixo) já se apresentou mais de 120 vezes 
no Brasil e conta também com dezenas de apresentações 
no exterior, incluindo países como Cuba e México. As 
canções do disco Soltasbruxa agitarão o público .

Serviço: Estrella Galicia Estação Rio Verde, R.Belmiro Braga, 181, Vila Madalena, 
tel. 3034-5703. Quinta (26) às 22h. Ingresso: R$ 40.

Quinteto Francisco, El Hombre.

Divulgação

 Divulgação

Cena de Piolin, o mais novo espetáculo

da Cia Lúdicos de Teatro Popular.

Sons de favela
Criado para evidenciar talentos da cultura 

de periferia mundo afora, Britadeira, Sons de 
Favela é o nome do projeto que toma conta 
do Sesc Pompeia. O evento traz programa-
ção internacional que destaca os maiores 
nomes da música produzida nas periferias 
da América Latina e da África. No dia 20 de 
abril, o jovem trio de rap feminino carioca 
Abronca sobe ao palco para apresentar suas 
rimas contundentes e beats dançantes. Sli-
ck, Jay e Mari são as ex-Pearls Negras, que 
retornam para relatar trajetórias negras e 
femininas no dia-a-dia periférico. Na sequên-
cia, a Wesli Band sobe ao palco. Comandada 
pelo cantor e multi-instrumentista haitiano 
Wesli Louissant, a banda de ragga e ska é 
formada por músicos de diferentes países 
da América Central (Cuba, República Do-
minicana,...), hoje habitantes canadenses, 
que passaram por processos migratórios. 
Deslocamentos humanos, portanto, são a 
tônica das enérgicas canções de Wesli, que 
junto à sua big band, prova porque é um dos 
mais badalados nomes haitianos em festivais 
e feiras de música mundo afora.

Já no dia 21 de abril, é o funk carioca quem 
toma conta do  Britadeira, sob o comando 
de MC Carol. Nascida em Niterói (RJ), a 
funkeira é presença garantida nos bailes 
da zona norte do Rio há quase cinco anos. 
Detentora de inúmeros sucessos, como 
‘Minha Vó Tá Maluca’, ‘Bateu Uma Onda 
Forte’, ‘Jorginho Me Empresta a Doze’, e 
outros, o público pode esperar uma noite 

para descer até o chão.E ousadia não vai 
faltar: depois de Carol, quem sobe ao palco 
é Titica, ícone do kuduro angolano. Artista 
Trans e Embaixadora da ONU, a trajetória 
da cantora é revertida de forma alegre em 
seu show, que traz o mais repercutido som 
das ruas de Luanda atualmente.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (20) e sábado 
(22) às 21h30. Ingresso: R$ 40.
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CSA - COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS
CNPJ nº 05.889.284/0001-32
Relatório de Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
Ativo  Notas 2017 2016
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa  - 3.690 578
Adiantamento a funcionários  - 3.267 -
Créditos diversos  - 14.170 484
Total do ativo circulante   21.127 1.062
Ativo não circulante
Cédulas de Crédito Imobiliária (CCIs)  4 - 18.115.206
Acordo - CCI BCSA A001  6 2.250.000 -
Depósitos judiciais  - - 40.790
Totan do ativo não circulante   2.250.000 18.155.996
Total do ativo   2.271.127 18.157.058

Passivo e patrimônio líquido  Notas 2017 2016
  (passivo a descoberto)
Passivo circulante
Cédulas de Crédito Imobiliária (CCIs)  5 - 13.096.100
Contas a pagar  - 13.814 -
Obrigações trabalhistas e tributárias  - 45.958 45.772
Adiantamento de clientes  - - 419.019
Partes relacionadas  7 15.250.287 13.216.278
Dividendos a pagar  - 1.045 1.045
Total do passivo circulante   15.311.104 26.778.214
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Capital social  9 2.270.172 2.270.172
Prejuízos acumulados  - (15.310.149) (10.891.328)
   (13.039.977) (8.621.156)
Total do passivo e patrimônio líquido
 (passivo a descoberto)   2.271.127 18.157.058

Demonstrações do Resultado para os Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)

Receitas/(despesas) operacionais:  Notas 2017 2016
Administrativas  - (363.671) (86.586)
Comunicações  - (8.614) (7.967)
Tributárias  - (30.925) (30.294)
Pessoal  7.2 (324.104) (273.431)
Receitas financeiras  10 395.316 1.117.973
Despesas financeiras  10 (1.653.924) (2.753.781)
Outras receitas/(despesas) operacionais  11 (2.432.899) -
Prejuízo do exercício   (4.418.821) (2.034.086)
Prejuízo por ação   (1,94647) (0,89601)

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)

  2017 2016
Prejuízo do exercício  (4.418.821) (2.034.086)
Resultado abrangente do exercício  (4.418.821) (2.034.086)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)

  2017 2016
Das atividades operacionais
Prejuízo do exercício  (4.418.821) (2.034.086)
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Tributos a recuperar  - 3.761
Créditos diversos  (13.686) -
Adiantamento a funcionários  (3.267) 2.742
Depósitos Judiciais  40.790 -
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Obrigações trabalhistas e tributárias  186 3.577
Contas a pagar  13.814 -
Adiantamento de clientes  (419.019) -
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais  (4.800.003) (2.024.006)
Fluxo de caixa nas atividades de investimento
Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs)  5.019.106 (343.209)
Acordo - CCI BCSA A001  (2.250.000) -
Caixa líquido proveniente das/ (aplicado nas) 
 atividades de investimento  2.769.106 (343.209)
Das atividades de financiamento com acionistas
Partes relacionadas  2.034.009 2.367.249
Caixa líquido proveniente das 
 atividades de financiamento  2.034.009 2.367.249
Aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa  3.112 34
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  578 544
No final do exercício  3.690 578
Aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa  3.112 34

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
(passivo a descoberto) para os Exercícios 

findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)
  Capital Reserva Prejuízos
  social de lucros acumuldos Total
Saldos em 31/12/2015  2.270.172 - (8.857.242) (6.587.070)
Prejuízo do exercício  - - (2.034.086) (2.034.086)
Saldos em 31/12/2016  2.270.172 - (10.891.328) (8.621.156)
Mutação do exercício  - - (2.034.086) (2.034.086)
Saldos em 31/12/2016  2.270.172 - (10.891.328) (8.621.156)
Prejuízo do exercício  - - (4.418.821) (4.418.821)
Saldos em 31/12/2017  2.270.172 - (15.310.149) (13.039.977)
Mutação do exercício  - - (4.418.821) (4.418.821)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016

(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1. Contexto operacional: A CSA - Companhia Securitizadora de Ativos 
(“Securitizadora”) é uma sociedade por ações com sede na Cidade de São 
Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466. Foi constituída em 25 de abril de 2003 
e, a partir de 1º de novembro de 2003, deixou de ser pré-operacional, tendo 
como objeto social a: a) Securitização de créditos oriundos de operações pra-
ticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito 
imobiliário, Securitizadoras hipotecárias, associações de poupança e emprésti-
mo pela Caixa Econômica Federal, bem como a securitização imobiliária, assim 
compreendida a compra, venda e prestação de garantias em créditos imobiliá-
rios; b) Prestação de serviços relacionados às operações no mercado secundá-
rio de créditos oriundos de suas operações; c) Emissão e colocação no merca-
do financeiro de certificados de recebíveis imobiliários e de outros títulos de 
crédito; d) Realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com as 
suas atividades; e) Realização de operações de hedge em mercados de deriva-
tivos, visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos. A Securitizado-
ra possui controladores que atuam também em outros segmentos que não o 
de securitização, que garantem o suporte financeiro para a manutenção de 
suas atividades. A Securitizadora continua analisando oportunidades de mer-
cado e acredita que a melhora do cenário econômico do país possa fazer com 
que o mercado de securitização se torne mais desenvolvido e que permita com 
que a Securitizadora consiga viabilizar novas emissões de CRI´s. 2. Base de 
apresentação e elaboração das demonstrações financeiras e princi-
pais práticas contábeis: 2.1. Autorização: A autorização para a conclu-
são e apresentação destas demonstrações financeiras ocorreu na reunião de 
sua Administração em 26 de março de 2018. 2.2. Base de apresentação: 
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, as normas 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as 
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accoun-
ting Board (IASB). As demonstrações financeiras são apresentadas em Real 
(R$), que é a moeda funcional da Securitizadora. As estimativas contábeis 
envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em 
fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas informações contábeis. 
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação 
dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presen-
te e análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores 
duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de 
outras provisões, inclusive para litígios e riscos. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas informações contábeis devido ao tratamento 
probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Securitizadora revisa suas 
estimativas e premissa periodicamente, não superior a um ano. As demonstra-
ções financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de 
valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos 
financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. 2.3. Apuração do re-
sultado: A receita pela prestação de serviços é reconhecida quando da exe-
cução dos mesmos, e quando os riscos significativos e os benefícios são trans-
feridos para o comprador, na extensão em que for provável que benefícios 
econômicos serão gerados para a Securitizadora e quando possa ser mensura-
da de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da 
contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou 
encargos. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa 
são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. A Securitizadora considera equi-
valentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em 
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de 
mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifi-
ca como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por 
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. 2.5. Recebí-
veis imobiliários - Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs) e Certifica-
do de Recebíveis Imobiliários (CRIs): São registrados pelos seus valores 
de aquisição e captação, respectivamente, atualizados até a data do balanço. 
2.6. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A Adminis-
tração da Securitizadora revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, 
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas 
operacionais, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recupe-
rável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido ex-
cede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.7. Outros ativos e passivos 
(circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patri-
monial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão ge-
rados em favor da Securitizadora e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a 
Securitizadora possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são regis-
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos 
e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liqui-
dação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. 2.8. Ativos e passivos contingentes: 
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contin-
gentes são as seguintes: a) Ativos contingentes: são reconhecidos somente 
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em jul-
gado. Os ativos contingentes com êxito provável são apenas divulgados em 
nota explicativa; b) Passivos contingentes: são provisionados quando as 
perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados 
como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os 
passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisiona-
dos e/ou divulgados. 2.9. Instrumentos financeiros: Instrumentos financei-
ros não derivativos incluem os CCIs, e outros recebíveis, caixa e equivalentes 
de caixa, bem como contas a pagar e outras dívidas. Ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros man-
tidos principalmente com a finalidade ativa e frequente de negociação no 
curto prazo. É designado pela Securitizadora, no reconhecimento inicial, como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado. Instrumentos financeiros 

mantidos até o vencimento: Os instrumentos financeiros mantidos até o 
vencimento são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis com vencimentos definidos e para os quais a Securitizadora tem 
intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. São avaliados 
pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contraparti-
da ao resultado do exercício. Empréstimos e recebíveis: São classificados 
como empréstimos e recebíveis os ativos financeiros não derivativos com pa-
gamentos fixos ou determináveis que não são cotados em mercado ativo. Os 
empréstimos e recebíveis da Securitizadora compreendem os CCIs, as demais 
contas a receber e o caixa e equivalentes de caixa. Hierarquia de valor 
justo: A Securitizadora usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o 
valor justo de instrumentos financeiros pela técnica de avaliação: • 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; • Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito signi-
ficativo no valor justo registrado que não sejam baseados em dados observá-
veis no mercado. Caixa e equivalente de caixa são classificados dentro do nível 
2 e o valor justo é estimado com base nos extratos dos bancos que fazem uso 
de preços de mercado cotados para instrumentos similares. A Securitizadora 
não possui ativos ou passivos classificados nos níveis 1 e 3, conforme acima 
mencionados. 2.10. Prejuízo por ação: O prejuízo por ação é calculado com 
base na quantidade de ações existentes na data dos balanços. 2.11. Julga-
mentos, estimativas e premissas contábeis significativas: Julgamen-
tos: A preparação das demonstrações financeiras da Securitizadora requer 
que a sua Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas 
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, 
bem como as divulgações de passivos contingentes na data-base das informa-
ções contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas 
poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor con-
tábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e pre-
missas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas 
futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do 
balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no 
valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são discu-
tidas a seguir. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o 
valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor 
recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o 
valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em 
informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços 
de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. Tributos: Existem 
diversas interpretações de regulamentos tributários complexos e ao valor e 
época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relaciona-
mentos de negócios, bem como a natureza de longo prazo e a complexidade 
dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e 
as premissas adotadas ou futuras mudanças nessas premissas poderiam exigir 
ajustes futuros na receita e despesa de tributos já registrada. A Securitizadora 
constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis conse-
quências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas juris-
dições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, 
como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes 
dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal 
responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir em uma ampla 
variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo do-
micílio da Securitizadora. Valor justo de instrumentos financeiros: Quan-
do o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço pa-
trimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando 
técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os 
dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quan-
do possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de 
julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui 
considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, 
risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores 
poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros 3. 
Novos pronunciamentos emitidos pelo IASB: Não existem normas e in-
terpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Admi-
nistração, ter impacto significativo no resultado do exercício ou no patrimônio 
líquido divulgado pela Securitizadora.
4. Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs)  2017 2016
CCI - BCSA A001 (I)  - 18.897.479
Provisão para perdas (BCSA A001)  - (782.273)
  - 18.115.206
(I) Em 08 de agosto de 2017, foi celebrado o Instrumento de Transação e 
Confissão de Dívida entre a Securitizadora e a Gestão - Arquitetura e Geren-
ciamento S/C Ltda., conforme descrito na Nota Explicativa nº 6.
Características das CCIs
CCI(b)   Data  Prazo(Meses) Taxa  Valor
   Venci-   Amor- Juros Carên- emissão
  Emissão mento Total tização (a.a.) cia (a) (milhões R$)
1ªsérie(c)  02/01/04 02/01/16 144 120 8% 24 6.000.000
(a) Carência em meses para pagamento de juros e amortização a partir da 
data de emissão; (b) As parcelas de pagamento de juros e amortização são 
atualizadas de 12 em 12 meses pelo IGP - M, acumulado no período de 12 
meses anteriores ao pagamento da parcela; (c) Este ativo passou a ser atua-
lizado monetariamente pelo IPCA a partir de 1º de janeiro de 2008, portanto, 
não sendo mais incidida a taxa de juros anual de 8%.
  2017 2016
Valor a receber - CCI  - 18.897.479
(-) Valor referente CCI (Nota Explicativa nº 5)  - (13.096.100)
(-) Provisão para perdas na realização da CCI  - (782.273)
(=) Valor líquido a receber da CCI  - 5.019.106
Valor de mercado do imóvel  - 9.716.000
  2017 2016
Curto prazo - CCI - BCSA A001  - 13.096.100
Essa rubrica refere-se às Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), adquirida pela 
Securitizadora, que serviu de lastro para a emissão da 1ª série de CRIs. Desde o 
dia 1º de janeiro de 2008, este título passou a ser atualizado monetariamente 
pelo IPCA. Em 08 de agosto de 2017, foi celebrado Instrumento de Transação 
e Confissão de Dívida entre a Securitizadora e a Gestão - Arquitetura e Geren-
ciamento S/C Ltda., conforme descrito na nota explicativa nº 6. 5. Acordo CCI 

- BCSA A001: Em 08 de agosto de 2017 foi celebrado Instrumento de Tran-
sação e Confissão de Dívida entre a Securitizadora e a Gestão - Arquitetura e 
Gerenciamento S/C Ltda. no valor de R$ 2.250.000 (dois milhões duzentos e 
cinquenta mil reais) a ser recebido em 36 meses a partir de 13 de setembro 
de 2017. O saldo devedor será corrigido pelo IGP-M (FGV) a partir de 13 de 
setembro de 2017 além de juros remuneratórios no segundo ano do acordo 
de 0,5% ao mês e 1,0% no terceiro ano do acordo até o prazo de vencimento. 
A dívida confessada é garantida pela hipoteca sobre frações ideais no Condo-
mínio Residencial Tancredo Neves na cidade de São José dos Campos, Estado 
de São Paulo. 6. Transações com partes relacionadas: 6.1. Mútuo: a) 
Indian Participações Ltda.: As transações com a Indian Participações Ltda. 
estão restritas ao contrato de mútuo. Os empréstimos foram corrigidos mone-
tariamente a partir de janeiro de 2004 até o dia 31 de dezembro de 2017. O 
valor é atualizado pelo IGP-M mais a incidência de juros de 0,8355% ao mês. 
O montante registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 
14.976.309 (R$ 12.916.044 em 31 de dezembro de 2016), a atualização mo-
netária e de juros registrada no exercício foi de R$ 1.374.445 (R$ 1.978.950); 
b) Miguel Ethel Sobrinho: o montante registrado no exercício findo em 31 
de dezembro de 2017 é de R$ 273.978 (R$ 300.234 em 31 de dezembro de 
2016). 6.2. Remuneração dos Administradores da Securitizadora: Os 
montantes registrados na rubrica “Despesas gerais e administrativas”, refe-
rentes à remuneração dos membros da Administração e Diretores Estatutários 
são de R$ 324.104 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 273.431 em 2016). 
7. Informações acerca da recompra de certificados de recebíveis 
imobiliários - CRIs: Código Cetip BCSA A001: No dia 15 de setembro 
de 2004, a CVM, por meio do Ofício/CVM/SER/GER nº 1.466/04, aprovou a 
desistência do pedido do registro definitivo da Distribuição Pública da 1ª série 
da emissão de 12 CRIs, que foram emitidos em 05 de janeiro de 2004, com 
valor unitário de R$ 500.000, perfazendo um total de R$ 6.000.000, cujo 
vencimento dar-se-ia em 05 de janeiro de 2016. O saldo dos CRI seriam corri-
gidos anualmente (provisionado mensalmente pela contabilidade), a partir da 
data de emissão, pelo Índice Geral de Preços - IGPM, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, acumulado no período de doze meses anteriores ao 
pagamento da parcela. O prazo de amortização era de 120 meses, e a taxa 
de juros era de 8% ao ano. No dia 21 de setembro de 2004 ficou suspensa a 
negociação com os referidos certificados, e a Securitizadora providenciou as 
condições de resgate e inutilização dos CRI´s nessa mesma data. A operação 
foi efetuada por meio de um registro provisório, junto à CVM, aguardando até 
conceder o registro definitivo da operação. Portanto, os recebimentos financei-
ros oriundos da cessão de créditos no valor de R$419.019, foram registrados 
na rubrica de “adiantamento de clientes” até a obtenção do registro definitivo 
da operação, ou, especificamente nesse caso, até a liquidação financeira após 
a desistência do pedido de registro definitivo. O saldo atualizado dos CRI´s, a 
pagar na data do encerramento da operação, era de R$ 6.961.799, todavia, 
não foi recebido e integralizado o montante de R$ 1.740.450 (valor atualizado 
até 20 de setembro de 2004), o que resulta em um montante de R$ 5.221.348 
a restituir ao investidor. Os CRI´s foram atualizados até a data de encerramen-
to da operação. A Securitizadora recomprou os CRI´s do investidor, no mon-
tante de R$ 5.221.348, atualizados pela variação mensal do IGP-M, apurados 
e publicados pela FGV com um deságio de R$ 15.430, resultando no valor de 
R$ 5.205.918. Do total recomprado, R$ 3.349.000 foram pagos em 09 de 
novembro de 2004 e o restante, R$ 1.856.918, pagos em 20 (vinte) parcelas 
de R$ 92.846, (noventa e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais), vencidas 
mensalmente a partir de 05 de abril de 2006 e assim sucessivamente no 5º dia 
dos meses subsequentes. A última parcela foi paga em novembro de 2007. 8. 
Patrimônio líquido: O capital social está representado por 2.270.172 ações 
nominativas, sem valor nominal, sendo 2.250.172 ações ordinárias e 20.000 
ações preferenciais. Cada ação ordinária terá direito a um voto nas delibera-
ções da Assembleia Geral. As ações preferenciais terão igual prioridade no 
reembolso do capital social, limitado ao valor integralizado e atualizado pelo 
mesmo índice aplicado às informações contábeis da Securitizadora, sem prê-
mio. As ações ordinárias e preferenciais participarão em quaisquer dividendos 
ou bonificações em dinheiro, distribuídos na forma do artigo 31 do Estatuto 
Social, de acordo com a respectiva participação de cada uma delas no capital 
social. Conforme o artigo 31 do Estatuto Social da Securitizadora, firmado em 
25 de abril de 2003, dos lucros líquidos apurados no balanço anual serão de-
duzidos: a) 5% antes de qualquer outra destinação para constituição de fundo 
de reserva legal, até atingir 20% do capital social; b) Importância necessária 
ao pagamento aos acionistas do dividendo obrigatório de, no mínimo, 5% do 
lucro líquido ajustado nos termos do artigo 02 da Lei nº 6.404/76. Os lucros 
remanescentes terão a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, de 
acordo com a proposta formulada pela Diretoria e devidamente aprovada pelo 
conselho da Administração. Conforme parágrafo 1º, do artigo 31, do Estatuto 
Social da Securitizadora, firmado em 25 de abril de 2003, a Securitizadora não 
distribuirá dividendos intermediários, declarando o dividendo mínimo obriga-
tório anual na data da Assembleia Geral Ordinária. 9. Receitas e despesas 
financeiras: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 as receitas e despesas 
financeiras estão assim compostas:
Receitas financeiras: Descrição  2017 2016
Juros ativos  344.379 1.117.973
Variação monetária ativa  50.937 -
Total  395.316 1.117.973
Despesas financeiras: Descrição  2017 2016
Juros passivos  (262.381) (774.764)
Variação monetária passiva  (1.374.445) (1.978.950)
Impostos sobre Receitas Financeiras  (17.100) (67)
Total  (1.653.925) (2.753.781)
10. Outras receitas e despesas operacionais
Descrição  2017 2016
Perda Operação CCI - BCSA A001 (i)  (2.851.918) -
Recuperação de Despesas (ii)  419.019 -
Total  (2.432.899) -
(i) Resultado decorrente da perda no fechamento do acordo das operações de 
liquidação das CCIs mencionadas na Nota Explicativa nº 6, onde ocorreram as 
seguintes transações: Descrição  2017
Baixa de CCIs registradas no ativo  (19.167.228)
(-) Baixa da PCLD CCIs registradas como redutora  782.283
Baixa de CCIs registradas no passivo  13.283.038
Saldo a receber proveniente do acordo de confissão 
 de dívida da Gestão Arquitetura (Nota Explicativa nº 6)  2.250.000
Total  (2.851.918)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos 
submetem à apreciação de seus acionistas as demonstrações financeiras, o relatório de administração e o parecer dos auditores independentes. A presente 
demonstração abrange o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações do resultado, das mutações de patrimônio líquido e do fluxo de caixa e as 
demonstrações de valor agregado. Todos relativos ao exercício do ano fiscal de 2017. Contexto Operacional: A CSA foi constituída em abril de 2003 
atendendo às exigências da Lei 9.514/97, com o objetivo de atuar no mercado de securitização de créditos imobiliários, atuando como emissora de Cer-
tificados de Recebíveis Imobiliários. Até esse momento, a CSA viabilizou a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI’s no valor total de R$ 

31,4 milhões. No exercício de 2017 não foi emitida nenhuma série de Certificados de Recebíveis Imobiliários. A CSA continua analisando oportunidades
de mercado e acredita que a melhora do cenário econômico do país possa fazer com que o mercado de securitização se torne mais desenvolvido e que 
permita com que a CSA consiga viabilizar novas emissões de CRI´s. Relacionamento com Auditores Independentes: Com o objetivo de atender às 
suas premissas de boa governança e evitar conflitos de interesses, a CSA não contratou, durante o exercício de 2017, junto à empresa Baker Tilly 4Partners
Auditores Independentes S.S., qualquer outra prestação de serviços, que não o de auditoria externa.

Demonstrações do Valor Adicionado para os Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)

  2017 2016
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviço de terceiros 
 e outros operacionais  (372.285) (74.119)
Valor adicionado bruto  (372.285) (74.119)
Valor adicionado líquido produzido 
 pela Companhia  (372.285) (74.119)
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras  395.316 978.805
  395.316 978.805
  23.031 904.686
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Salários e encargos  324.104 206.928
Impostos, taxas e contribuições
Federais  30.925 24.987
Remuneração de capitais de terceiros
Juros  1.653.924 2.255.905
Prejuízo do exercício  (4.418.821) (1.583.134)
Outras Despesas Operacionais  2.432.899 -
  23.031 904.686

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da CSA - Companhia Securitizadora de 
Ativos. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras 
da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e suas 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CSA - Companhia 
Securitizadora de Ativos em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais Assuntos de Audi-
toria (“PAA”): Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso 
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa audi-
toria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos. Não identificamos outros princi-
pais assuntos de auditoria além do mencionado em nosso parágrafo de ênfa-
se decorrente da continuidade operacional da Companhia. Ênfase: Conti-
nuidade operacional da Companhia: Em 31 de dezembro de 2017 a 

Companhia apresenta passivo a descoberto em R$ 13.039.977 e capital cir-
culante negativo de R$ 15.289.977. Uma parcela substancial de suas obriga-
ções é devida à parte relacionada, Indian Participações Ltda. no montante de 
R$ 14.976.309, com a qual possui um contrato de mútuo para a manutenção 
das operações. Assim, as demonstrações financeiras da Companhia foram 
preparadas no pressuposto de continuidade normal dos negócios, conside-
rando a geração de caixa operacional ou a manutenção do suporte financeiro 
da parte relacionada credora da Securitizadora e não incluem quaisquer ajus-
tes relativos à realização e classificação dos valores de ativos e passivos, que 
seriam requeridos no caso de descontinuidade de suas operações. Outros 
assuntos: Demonstração do Valor Adicionado (DVA): Revisamos tam-
bém as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da 
Administração da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos, cuja apresenta-
ção é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM). Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos 
procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, es-
tão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras infor-
mações que acompanham as demonstrações financeiras e o relató-
rio do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Ad-
ministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações finan-
ceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações 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 distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Auditoria dos valores correspon-
dentes ao exercício anterior: As demonstrações financeiras relativas ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram examinadas por outros 
auditores independentes, que emitiram relatório datado de 24 de março de 
2017, sem modificação. Responsabilidade da Administração e da go-
vernança pelas demonstrações financeiras: A Administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi-
nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identi-
ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluí-
mos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas; • Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos. São Paulo, 26 de março de 2018. Baker Tilly 4Partners Audito-
res Independentes S.S. - CRC 2SP-031.269/O-1, Fábio Rodrigo Muralo
- Contador CRC 1SP-212.827/O-0.

(ii) Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 8, o montante é original-
mente proveniente de recebimentos financeiros oriundos da cessão de cré-
ditos que foram registrados na rubrica de “adiantamento de clientes” até a 
obtenção do registro definitivo da operação, ou, especificamente nesse caso,
até a liquidação financeira após a desistência do pedido de registro definitivo.
Diante do acordo efetuado entre as partes e liquidação das operações, os 
montantes registrados em adiantamento de cliente foram reconhecidos no
resultado do exercício. 11. Instrumentos financeiros e políticas para
gestão de risco financeiro: Os instrumentos financeiros ativamente uti-
lizados pela Securitizadora estão substancialmente representados por caixa, 
aplicações financeiras, CCIs e transações com partes relacionadas, todos
realizados em condições usuais de mercado, estando reconhecidos integral-
mente nas informações contábeis considerando-se os critérios descritos na
nota explicativa nº 2. Estes instrumentos são administrados por meio de
estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de
riscos. Pagamento condicionado e descontinuidade: A capacidade da
Securitizadora em honrar suas obrigações decorrentes dos CRIs depende do
pagamento dos créditos pelas devedoras dos recebíveis. Os CRIs são lastrea-
dos em créditos pelas devedoras dos recebíveis. Os CRIs são lastreados em 
créditos representados pelas CCIs, tendo sido vinculados aos CRIs por meio
do estabelecimento de regime fiduciário, constituindo patrimônio separado
do patrimônio da emissora. O patrimônio separado constituído em favor dos 
titulares dos CRIs não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação
da Securitizadora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares
dos CRIs do montante devido depende do cumprimento total, pelas devedoras,
de suas obrigações assumidas nos contratos que dão origem aos créditos,
em tempo hábil para o pagamento, pela Securitizadora, dos valores decor-
rentes dos CRIs. Considerando a não existência de instrumentos financeiros 
derivativos e pelas características dos outros instrumentos financeiros pos-
suídos (basicamente caixa e equivalentes de caixa), não houve necessidade
de apresentar demonstrativos de análise de sensibilidade. Valorização dos 
instrumentos financeiros: Os principais instrumentos financeiros ativos e
passivos em 31 de dezembro de 2017, bem como os critérios para sua valori-
zação, são descritos a seguir: • Caixa e equivalentes de caixa: os saldos 
mantidos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras de liquidez
imediata possuem valores de mercado idênticos aos saldos contábeis; • CCIs 
(Nota Explicativa no 5): excetuando-se as operações em discussão judicial, 
os saldos estão apresentados aos valores de aquisição e captação acrescidos
das correções negociadas contratualmente; • Partes relacionadas (Nota 
Explicativa nº 7): são adotados valores similares aos de mercado. 12. Even-
tos subsequentes: Não ocorreram eventos subsequentes significativos após
a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, até a 
data de emissão do Relatório dos Auditores Independentes. 13. Relação com 
auditores: A empresa de Auditoria Independente por nós contratada, não
realizou nenhum outro serviço durante o exercício social, além da Auditoria 
das Demonstrações Financeiras.

DIRETORIA
 Dirceu Antônio Aparecido Machado Márcio Snioka
 Diretor Presidente Diretor Operações
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Ética na 
condução

dos negócios
 

Susana Falchi (*)
 

O país vivencia 
um momento sem 
precedentes, tanto 
no ambiente político, 
econômico e social quanto 
no das empresas. 

Para que tudo que veio à 
tona surta um efeito be-
néfi co e duradouro, faz-se 

necessária uma nova forma de 
fazer negócios, que transcorra 
a partir de decisões éticas e 
responsivas, tanto no segmento 
público quanto no privado.

Rever a forma de fazer negó-
cios signifi ca defi nir claramente 
qual é o propósito de uma 
empresa. Neste contexto, o 
discurso de se obter resultado 
a qualquer custo não tem mais 
espaço. É preciso agir de acordo 
com os valores fundamentais da 
sociedade e, assim, garantir a 
sustentabilidade e perenidade da 
organização a que se representa.

As boas práticas de Gover-
nança Corporativa são um 
caminho que garante respostas 
adequadas a todos os stake-
holders. Um modelo de gestão 
empresarial deve proporcionar 
transparência nos processos e 
na prestação de contas, equi-
dade no tratamento com todos 
com que têm alguma relação 
com a corporação – sejam 
colaboradores, clientes ou co-
munidade – e responsabilidade 
corporativa, o que signifi ca atu-
ar e decidir em prol do negócio 
e não priorizando o interesse 
individual.

Outro ponto fundamental é 
a criação de um conselho de 
administração, composto por 
membros independentes, de di-
versas formações, experiências 
e perfi s comportamentais, que 
avaliem quais são as melhores 
decisões no sentido de garantir 
a perenidade empresarial.

O modelo de remuneração 
executiva é um outro aspecto 
que deve ser levado em conta 
nessa mudança. Remunerar 
executivos com base nos re-
sultados do ano em exercício, 
pode trazer graves consequên-
cias, pois, na prática, muitos 
priorizam o bônus anual e não 
os resultados empresariais que 
sustentam a empresa.

A grande maioria dos casos 
de corrupção trazidos pela 
imprensa nos últimos anos 
envolve corporações, não so-
mente as públicas, mas muitas 
de capital privado. A mudança 
que se almeja passa, necessa-
riamente, por ações norteadas 
pela ética, em todos os níveis. 

Se as corporações agirem 
nesse sentido, poderá surgir, 
em breve, um novo modelo de 
gestão empresarial que possi-
bilitará resgatar a credibilidade 
do Brasil.

 
(*) - É CEO da HSD Consultoria em RH.

União arrecada 
com venda de 
imóveis em 
Brasília

O governo federal arrecadou R$ 
22,456 milhões com a venda de 
sete apartamentos e cinco terrenos 
no Distrito Federal (DF). O valor 
arrecadado é 57% do preço mínimo 
de todo o edital, que ofereceu 28 
imóveis em áreas nobres, informou 
ontem (19) a Secretaria do Patri-
mônio da União, do Ministério do 
Planejamento. O resultado da con-
corrência pública, lançada em 15 
de março, superou as expectativas 
do governo e também o montante 
arrecadado com o edital anterior, 
de 2017, quando foram obtidos R$ 
15,7 milhões.

“O resultado da licitação com-
prova que o ministério está no ca-
minho certo”, avaliou o secretário 
do Patrimônio da União, Sidrack 
Correia. “O mercado imobiliário 
está se aquecendo e isso nos dá 
tranquilidade e segurança para 
lançar novos editais ainda este ano, 
com oferta de imóveis em várias 
partes do país”, disse, em nota.

A homologação do resultado da 
concorrência pública ocorrerá no 
próximo dia 23. O valor recolhido 
para caução das propostas que não 
obtiveram êxito será devolvido aos 
participantes na próxima semana. 
A conclusão do processo de venda 
desses imóveis deverá ocorrer 
em até 45 dias, que é o prazo 
aproximado para a assinatura do 
contrato com os licitantes vence-
dores (ABr).

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIAL
CNPJ Nº. 60.583.507/0001-47

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 19 de janeiro de 2018 A Diretoria
 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Ativo      31.12.2017     31.12.2016
Ativo Circulante
Disponibilidades 367.710,29 590.240,97
Aplicações Financeiras 6.629.597,22 4.390.180,34
Contas à Receber 70.524,60 75.358,87
Devedores Diversos - 503.650,04
Depósitos Judiciais - 258.481,49
Despesas Antecipadas 4.322,00 4.147,60
Total do Ativo Circulante 7.072.154,11 5.822.059,31
Ativo Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 7.975.635,85 6.907.246,01
Imóveis 7.199.219,11 6.892.960,80
Devedores Diversos 503.650,04 -
Depósitos Judiciais 258.481,49 -
Impostos à Recuperar 14.285,21 14.285,21
Investimentos 671.783,28 466.097,53
Participação no Capital de Outras Sociedades 370.000,00 170.000,00
Outros Investimentos 301.783,28 296.097,53
Imobilizado 533.280,91 1.724.399,76
Móveis e Utensílios, Máquinas e Acessórias 62.535,32 88.945,45
Veículos 7.249.247,28 7.021.960,08
Outras Imobilizações 268.051,80 247.472,56
( - ) Depreciações Acumuladas (7.046.553,49) (5.633.978,33)
Total do Ativo Não Circulante 9.180.700,04 9.097.743,30
Total do Ativo 16.252.854,15 14.919.802,61

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2017     31.12.2016
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas 32.662,59 23.560,78
Impostos à Pagar 250.474,01 269.168,79
Dividendos à Pagar 27.304,63 27.304,63
Contas à Pagar 499.858,91 493.032,04
Provisão para Contribuição Social 66.932,68 61.245,98
Provisão para Imposto de Renda 146.786,78 158.931,70
Total do Passivo Circulante 1.024.019,60 1.033.243,92
Passivo Não Circulante
Contas à Pagar 176.867,69 176.867,69
Total do Passivo Não Circulante 176.867,69 176.867,69
Patrimônio Líquido
Capital Social 4.134.773,52 4.134.773,52
Reservas de Capital 148.058,05 148.058,05
Reserva Legal 1.397.837,49 1.397.837,49
Reservas de Lucros 9.371.297,80 8.029.021,94
Total do Patrimônio Líquido 15.051.966,86 13.709.691,00

Total do Passivo 16.252.854,15 14.919.802,61

 Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

     31.12.2017      31.12.2016
Receita Operacional Bruta 5.745.758,78 6.970.994,45
Receitas de Locação de Imóveis 5.745.758,78 6.970.994,45
Despesas (Receitas) Operacionais (3.687.275,54) (1.096.345,86)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (971.053,93) (855.379,92)
Despesas Financeiras (86,60) (312,42)
Despesas Tributárias (243.010,80) (291.457,01)
Despesas Imobiliárias (308.316,56) (158.585,57)
Outras Despesas Administrativas (1.058.181,53) (968.080,26)
Despesas Patrimoniais (1.442.233,25) (41.022,90)
Outras Despesas (2.637,90) (2.437,95)
Receitas Financeiras 299.245,03 1.220.930,17
Receitas Diversas 39.000,00 -
Resultado Antes dos
  Impostos e Contribuições 2.058.483,24 5.874.648,59
Provisão para Contribuição Social (195.937,24) (312.422,49)
Provisão para Imposto de Renda (520.270,14) (843.840,24)
Saldo à Disposição da Diretoria 1.342.275,86 4.718.385,86

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
 encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

      31.12.2017      31.12.2016
Atividades Operacionais 2.784.509,11 4.759.408,76
Lucro Líquido do Exercício 1.342.275,86 4.718.385,86
Depreciações 1.442.233,25 41.022,90
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 758.398,59 (3.878.847,29)
Contas à Receber (4.834,27) 6.180,52
Devedores Diversos - (4.302.622,88)
Despesas Antecipadas 174,40 466,18
Imóveis 306.258,31 292.343,41
Acréscimo de Investimentos 205.685,75 5.439,25
Acréscimo do Imobilizado 251.114,40 119.346,23
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 9.224,32 10.626.175,14
Contribuições e Encargos à Recolher (9.101,81) 4.598,05
Impostos à Pagar 18.694,78 (14.377,78)
Dividendos à Pagar - (3.736,24)
Contas à Pagar (6.826,87) 60.886,83
Contribuição Social sobre Lucro (5.686,70) 13.087,31
Imposto de Renda 12.144,92 (8.206,80)
Dividendos Pagos - 10.573.923,77
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 2.016.886,20 (1.987.919,09)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 4.980.421,31 6.968.340,40
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 6.997.307,51 4.980.421,31
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 2.016.886,20 (1.987.919,09)

sões para a contribuição social sobre o lucro e para o imposto de renda
são devidas sobre o 4º trimestre de 2017 e serão recolhidas nos devidos
prazos. As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de
competência. A contribuição social sobre o lucro, foi constituída à
alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e o imposto de renda foi cons-
tituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada acrescida e do adici-
onal de 10% sobre o excedente em cada trimestre, conforme previsto na
Legislação. O regime tributário adotado pela empresa no ano calendário
de 2017, foi o de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e
integralizado, está representado por 3.178 ações ordinárias, sem valor
nominal. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2017, fica à
disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equi-
valentes de caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, sal-
dos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e
equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos fluxos de caixa são:
Caixa e saldos em bancos = 367.710,29; Aplicações financeiras de curto
prazo = 6.629.597,22; Caixa e equivalentes de caixa = 6.997.307,51.

São Paulo, 19 de janeiro de 2018

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imó-
veis próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As de-
monstrações contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 2017, foram preparadas de acordo com as disposições conti-
das nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às
normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Prin-
cipais Práticas Contábeis - As aplicações financeiras estão representa-
das por aplicações de curto prazo, registradas ao custo de aquisição. O
contas à receber são valores devidos por terceiros, que serão recebidos
nos próximos exercícios. Os imóveis contabilizados no ativo não
circulante, estão lançados pelo seu custo de aquisição. Na conta deve-
dores diversos estão registrados os valores à receber de terceiros. Os
depósitos judiciais estão em garantia de processos de IPTU sobre imó-
veis. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, e a deprecia-
ção foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil-econômica dos bens, e reconhecida no resultado
do exercício. O contas à pagar, são as obrigações assumidas com tercei-
ros, cujos pagamentos serão efetuados no próximo exercício. As provi-

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas Reserva Reservas
Patrimônio Líquido            Social       de Capital             Legal           de Lucros                Totais
Saldo em 31.12.2015 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 13.884.559,85 19.565.228,91
Dividendos Distribuídos - - - (10.573.923,77) (10.573.923,77)
Lucro Líquido do Exercício - - - 4.718.385,86 4.718.385,86
Saldo em 31.12.2016 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 8.029.021,94 13.709.691,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 1.342.275,86 1.342.275,86
Saldo em 31.12.2017 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 9.371.297,80 15.051.966,86

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5
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Às vezes pode parecer meio óbvio, mas, é 
muito importante para a sustentabilidade 
do negócio separar as contas pessoais com 
as da empresa. O erro pode se tonar uma 
fatalidade, e, ainda assim, é muito comum 
entre pequenos e médios empresários. 
Talvez, o empreendedor pense que tirar 
um pouquinho do caixa da empresa para 
pagar uma despesa pessoal não seja nada 
demais, mas a verdade é que, quem faz 
uma vez, pode fazer várias, e então, algo 
que era considerado bobo, se torna um 
vício perigoso.

Jorge Pessoa, diretor da Person Con-
sultoria, explica quais as consequências 

desse hábito. “Essa prática pode trazer 
sérios problemas, a empresa pode fi car 
sem capital de giro para garantir as ope-
rações e para saber se está tendo lucro 
ou não, é necessário identifi car quais são 
os custos reais e quanto tem para pagar 
as contas do negócio. Quando os gastos 
pessoais entram neste processo, difi culta 
a análise do rendimento”, destaca.

O primeiro passo para evitar este 
erro, é não levar as finanças domesti-
cas para a empresa e vice-versa. Outro 
ponto importante é separar as contas 
do banco, além disso, é essencial definir 
os valores do pró-labore e também a 

data de retirada. É aconselhável para 
as empresas que elas busquem ajuda 
de profissionais para conseguir manter 
as contas em dia e entender o capital 
de giro do negócio. 

“Este erro acontece, principalmente, em 
pequenas e médias empresas, porque elas 
não possuem um departamento especifi co 
que cuide desses processos, geralmente, 
são os próprios donos de empresas que se 
encarregam disso, e ele acaba misturando 
as contas e não aceita interferências a 
respeito, o que ele precisa entender é que 
a saúde da empresa é o mais importante, 
o resto é consequência”, fi naliza Pessoa.

Misturar fi nanças pessoais com jurídicas é fatal

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão taxista, 
nascido em Jaguaribara - CE, no dia 01/02/1962, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Dermival Vieira de Melo e de Alzira Clementino Freire. A 
pretendente: MARLUCE MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão cozinheira, nascida -em Itambé - PE, no dia 09/11/1965, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino José de Oliveira e de Josefa 
Lourenço de Oliveira.

O pretendente: MARCELO PICCIRILLO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido neste subdistrito,Casa Verde - SP no dia 21/09/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Costabile Piccirillo e de Olga Egydio Pic-
cirillo. A pretendente: ALESSANDRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
entrevistadora social, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/08/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio dos Santos e 
de Geralda dos Santos.

O pretendente: WELINGTON AGUIAR BUTURA, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido no subdistrito de Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 11/11/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rômulo José Butura Filho e de 
Palmira Aguiar Butura. A pretendente: VERIDIANA ESTEVAM CARDOSO, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida neste subdistrito , Casa verde - SP, no dia 18/08/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Cardoso e de 
Ilena do Carmo Estevam Cardoso.

O pretendente: LUCAS SANTOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Estância - SE, no dia 18/05/1998, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ribeiro de Sousa Filho e de Isabel Monteiro 
de Sousa. A pretendente: GABRIELLE MAIA ALEXANDRE, estado civil solteira, pro-
fi ssão estudante, nascida nesta Capital , Casa verde - SP, no dia 04/04/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de David Alexandre e de Cristiane 
Maia Alexandre.

O pretendente: EVERTON PERALTA QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão 
orçamentista, nascido em Amparo - SP, no dia 04/05/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eufrasio Felix Queiroz e de Debora Cristina 
Martins Peralta. A pretendente: MIRELA RIBEIRO DO AMARAL MARTINS, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Indaiatuba - SP, no dia 04/07/2000, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sérgio Martins e de 
Vania Ribeiro do Amaral Martins.

O pretendente: VINICIUS LUIZ ALVES, estado civil solteiro, profi ssão promotor, nascido 
no subdistrito de Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 01/09/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Kelson Luiz Alves e de Jussara da Silva Alves. 
A pretendente: JESSICA CUSTODIO ADRIÃO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida no subdistrito de Santana - SP, no dia 26/09/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Adrião da Silva e de Viviane Custodio.

O pretendente: MARCOS ANTONIO SANTOS FERREIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão reserva da PM, nascido em Uberlândia - MG, no dia 15/05/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ocerial Ferreira Cunha e de Neudes 
Maria da Cunha . A pretendente: CLEIDINEIA SOARES DINO, estado civil solteira, 
profi ssão comercial vendas, nascida em Suzano - SP, no dia 27/04/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Dino Neto e de Maria Célia 
Soares Dino.

O pretendente: JOSÉ ONACI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de impressora, nascido em Belo Jardim (Tacaimbó)- PE, no dia 14/09/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abilio Domingos dos Santos 
e de Maria do Socorro dos Santos . A pretendente: DENISE COSTA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida no subdistrito da Brasilândia - SP, no 
dia 23/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marleide Costa dos Santos.

O pretendente: CÍCERO ABRAHÃO DA SILVEIRA NETO, estado civil solteiro, profi s-
são pizzaiolo, nascido em Jaguaretama - CE, no dia 23/05/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Epifanio da Silveira e de Maria Ivonete 
Monteiro . A pretendente: RAYANA ESTEFANNY SARAIVA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Quixadá - CE, no dia 31/07/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Lima de Oliveira e de 
Cerlania Saraiva Lemos.

O pretendente: GABRIEL FERNANDO CIPRIANO PEREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido no subdistrito da Bela Vista - SP, no dia 13/06/1988, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helder Fernando Pereira 
e de Ana Lucia Cipriano Pereira . A pretendente: NATHÁLIA BALDIM ALVES, estado 
civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida no subdistrito do Belezinho - SP, no dia 
13/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Ricardo Alves e de Mariusa Baldim Alves.

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

Empresas & Negócios
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDUARDO MOREIRA LIMA CERRI, solteiro, profi ssão engenheiro 
de produção, nascido em São Paulo - SP, 27/12/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Giovanni Guido Cerri e de Lucilia Moreira Lima Cerri. 
A pretendente: VALENTINA NUNES ABU-KESSM, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, 10/12/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito,São Paulo - SP fi lha de Luiz Sergio Abu-Kessm e de Ligia Nunes Abu-Kessm.

O pretendente: MÁRIO LUIZ PAULELLI MARIUTTI, solteiro, profi ssão corretor 
de imóveis, nascido em São Paulo - SP, 17/04/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Tadeu Papaterra Limongi Mariutti e de Márcia 
Paulelli Mariutti. A pretendente: ANA PAULA CRISPIM, divorciada, profi ssão Traider, 
nascida em São Paulo - SP, 12/08/1978, residente e domiciliada neste subdistrito,São 
Paulo - SP fi lha de José Carlos da Silva Crispim e de Maria Aparecida Giuliano Crispim.

O pretendente: FERNANDO SCHNAIDMAN, solteiro, profi ssão analista de dados, 
nascido em São Paulo - SP, 22/11/1991, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lho de Mauro Schnaidman e de Liliane Chalom Schnaidman. A pretendente: ANA 
ELISA FROTA MATOS PRADO, solteira, profi ssão coordenadora de marketing, nascida 
em Fortaleza - CE, 31/10/1992, residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP 
fi lha de Carlos Prado Filho e de Fernanda Maria Frota Matos Prado.

O pretendente: RAFAEL ESTERCIO DE OLIVEIRA, divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, 05/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vicente Bento de Oliveira Filho e de Inês Estercio de Oliveira. A 
pretendente: ANA CAROLINA BOLZAN FREIRE, solteira, profi ssão auditora, nascida 
em São Paulo - SP, 28/12/1989, residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP 
fi lha de Nelson Luis de Carvalho Freire e de Cibeli Bolzan Freire.

O pretendente: LUIZ FELIPE DE AMORIM, solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - SP, 12/10/1989, residente e domiciliado no Paraiso, São Paulo 
- SP, fi lho de Maria Antonia de Amorim Irmã. A pretendente: FERNANDA GOMES DOS 
SANTOS, solteira, profi ssão assistente de atendimento ao cliente, nascida em São 
Paulo - SP, 28/03/1990, residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP fi lha 
de Geraldo Fidelis dos Santos e de Venina Gomes de Matos dos Santos. Obs: Tendo 
sido enviado cópia do edital de proclamas ao subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: DANIEL JULIAS COSTA SILVA, solteiro, profi ssão chefe de cozinha, 
nascido em São Paulo - SP, 21/05/1982, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Augusto da Costa Silva e de Roseli Julias da Costa Silva. 
A pretendente: VIVIAN QUINTEIRO PIRES, solteira, profi ssão gerente de vendas, 
nascida em Guarulhos - SP, 16/03/1982, residente e domiciliada na Vila Olímpia,São 
Paulo - SP fi lha de Eduardo Francisco Pires e de Rosa Maria Quinteiro Pires.

O pretendente: RAFAEL AURELIO DE CARVALHO SANTOS, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido no Rio de Janeiro- RJ, 14/06/1982, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Altanir Aurelio Santos e de Maria das Graças Ferreira 
de Carvalho Santos. A pretendente: ANA LUIZA ZARAMELLA OLSINA, divorciada, 
profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 06/11/1979, residente e domiciliada 
na Vila Olímpia ,São Paulo - SP fi lha de Louis Michaelis Olsina e de Selma Zaramella 
Olsina.

O pretendente: DANIEL GONÇALVES EIRA DA SILVA, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido no RIo de Janeiro - RJ, 05/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Olavo da Silva Neto e de Denise Gonçalves Eira. A 
pretendente: FERNANDA VACILOTO LIMA, solteira, profi ssão bancária, nascida em 
São Paulo - SP, 27/11/1989, residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP 
fi lha de Luiz Wanderley Gomes de Lima e de Edineia Vaciloto Lima.

O pretendente: MARCUS VINICIUS SANTORO DOS SANTOS, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, 01/10/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton dos Santos e de Carmen Terezinha Santoro 
dos Santos. A pretendente: ÉRICA CAROLINA FLORES FERRÃO, solteira, profi ssão 
economista, nascida em São Paulo - SP, 20/09/1982, residente e domiciliada neste 
subdistrito,São Paulo - SP fi lha de Edison Guimarães Ferrão e de Mirian Flores Ferrão.

O pretendente: BRUNO BARRETO ANTONIOLLI, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Campinas - SP, 05/04/1986, residente e domiciliado no itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lho de Gilberto Antoniolli e de Rita Barreto Antoniolli. A pretendente: BRUNA 
ALLEGRETTI, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Campinas - SP, 06/02/1987, 
residente e domiciliada no Itaim Bibi,São Paulo - SP fi lha de Vlademir Antonio Allegretti 
e de Vera Lucia Gomes Allegretti.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORENO, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Americana - SP, 09/07/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton Domingos Moreno e de Mirian Baptista de 
Oliveira Moreno. A pretendente: MAYRA ALVES BARBOSA DA SILVA, solteira, 
profi ssão internacionalista, nascida em Goiânia - GO, 08/12/1990, residente e 
domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP fi lha de Demóstenes Barbosa da Silva e e 
Ana Maria Alves de Oliveira Barbosa.

O pretendente: JOÃO VITOR WIESE SWIECH, solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em Ponta Grossa - PR, 11/10/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alberto Swiech e de Rose Maria Wiese Swiech. A pretendente: 
ANA LUIZA HOLTHAUSEN CAMPOS, solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em 
Joinville - SC, 11/11/1990, residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP fi lha 
de Roberto Holthausen Campos e de Fabiana Schmitz Holthausen Campos.

O pretendente: GIANCARLO CRISTINI MORTARI, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, 11/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eduardo Villaça Mortari Junior e de Adriana Finamore Cristini Villaça 
Mortari. A pretendente: MARIA RITA FERNADES CURTY, solteira, profi ssão médica, 
nascida em São Paulo - SP, 28/04/1986, residente e domiciliada neste subdistrito,São 
Paulo - SP fi lha de Delson Drumond Curty e de Rita de Cassia Fernandes Curty.

O pretendente: VITOR TAMIELLO, solteiro, profi ssão analista jurídico do Ministerio 
Público do Estado de São Paulo, nascido em São Paulo - SP, 30/03/1987, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Claudio Tamiello e de Débora 
Regina Gonçalves Tamiello. A pretendente: MARIANA DE MOREIRA PORTO 
ANGELINI, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, 23/02/1987, 
residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP fi lha de Luciano Sabatino 
Angelini e de Ivenise Falgetano de Moreira Porto Angelini. Obs.: Enviado cópia do edital 
de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FERNANDO MARRONI GENOVA, solteiro, profi ssão gerente comercial, 
nascido em Marília - SP, 26/07/1987, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Vicente Genova e de Lucimar Marroni Genova. A pretendente: 
MARIELLA PRADO CAMARGO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Limeira - 
SP, 02/02/1982, residente e domiciliada na Vila Olímpia,São Paulo - SP fi lha de Walace 
Camago e de Mara Cristina Cavenague do Prado Camargo.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ARSENIO PAGLIARINI JUNIOR, divorciado, profi ssão publicitário, 
nascido em Jaboticabal - SP, 01/01/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Arsenio Pagliarini e de Judith Thuller Pagliarini. A convivente: LENY 
RUOCCO, divorciada, profi ssão artista plástica, nascida em São Paulo - SP, 24/08/1956, 
residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP fi lha de Ezio Ruocco e de Maria 
Mantovani Ruocco. Obs.: Faço saber que pertendem converter sua união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números III e V, 
do Código Civil Brasileiro.

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

O pretendente: DIEGO MARION ANACLÉTO, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido no subdistrito da Penha de França - SP, no dia 21/03/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anselmo Anacléto Filho e de Eliana Santa Marion 
Anacléto. A pretendente:NATALI MAYUMI MACIEL ACASHI, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 16/05/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Masaki Acashi e de Neuzilda Pires Maciel.

O pretendente: ALAN AKEO YOGUI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido no subdistrito da Moóca - SP, no dia 13/03/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Akeo Uehara Yogui e de Maria Iroko Uehara Yogui . 
A pretendente: ELISA TERUYA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida no 
subdistrito da Moóca - SP, no dia 12/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Sheiyei Teruya e de Anita Uehara Teruya.

O pretendente: MARCOS AURÉLIO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão profi ssão açougueiro, nascido em São Brás -AL, no dia 19/09/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aurélio Pereira Santos e de Maria 
de Lourdes da Silva Santos . A pretendente: THAIS GOMES DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida no subdistrito do Tatuapé - SP, no 
dia 01/08/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Aparecido de Lima e de Mauricéa Gomes de Moura .

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

Empresas & Negócios

O pretendente: LUCAS ALBERTO EVANGELISTA, profi ssão: auxiliar de estoque, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 08/08/1996, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto 
Evangelista e de Tania de Fátima Pereira Evangelista. A pretendente: BRUNA 
KETHELIN BERNARDES LIMA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 16/04/1999, residente e 
domiciliada na Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Jose Severino Dias Lima e de Luciana 
Bernardes da Mata Lima.

O pretendente: PHELIPE ALVES BARBOSA, profi ssão: vendedor técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 02/10/1993, residente 
e domiciliado no Capão do Embira, São Paulo, SP, fi lho de José Barbosa da Cruz e de 
Silvana Alves dos Santos. A pretendente: NATALIA COTRIM DOS SANTOS, profi ssão: 
supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/12/1993, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Brito 
dos Santos e de Aleni de Souza Cotrim.

O pretendente: ALEX DAMIANE SOUSA LIMA, profi ssão: pratico de farmácia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Teresina, PI, data-nascimento: 28/12/1984, residente e 
domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Bernadete Sousa Lima. A pretendente: 
ROSIANE FREIRE DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Ilhéus, BA, data-nascimento: 09/08/1993, residente e domiciliada na Vila Alpina, São 
Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Rodrigues dos Santos e de Rosimery da Silva Freire.

O pretendente: PAULO VALÉRIO DOS SANTOS, profi ssão: armador de estrutura, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Tacaratu, PE, data-nascimento: 22/09/1967, 
residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Ibiapino Valério dos 
Santos e de Maria de Lourdes dos Santos. A pretendente: SOLANGE DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santa Cruz do Piauí, PI, 
data-nascimento: 18/10/1979, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, 
fi lha de Teresa Rita da Silva.

O pretendente: DANIEL DE ARAUJO ALVES, profi ssão: administrador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1984, residente 
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves Neto e de Marina 
Alves de Araujo. A pretendente: ERIKA ALUANA PADOVAM, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 22/11/1981, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Edmur Padovam e de Jurema de Moura Padovam.

O pretendente: MARIO HERMES SILVA GUIMARÃES, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cachoeiro de Itapemirim, ES, data-nascimento: 08/07/1958, 
residente e domiciliado no Sítio da Figueira, São Paulo, SP, fi lho de Hermes Almeida 
Guimarães e de Maria Apparecida Silva Guimarães. A pretendente: EDNA BILLÓ, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em São José do Rio Pardo, SP, 
data-nascimento: 10/06/1959, residente e domiciliada no Sítio da Figueira, São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Billó e de Alzira Missura Billó.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Alexandro Barsi (*)

 

Entretanto, poucas em-
presas têm a percepção 
e a maturidade para 

entender que toda mudança, 
seja ela digital ou não, não é 
simplesmente uma ferramenta 
para atingir um ou mais obje-
tivos. Para tal, é essencial a 
realização de um diagnóstico 
prévio para defi nir quais são as 
estratégias mais viáveis e quais 
são as dores que precisam ser 
supridas. 

Para realizar, com sucesso, 
a elevação do negócio a um novo patamar, não existe recei-
ta, pois cada um tem demandas específi cas:  incremento de 
resultados, market share, competitividade, geração de valor 
e aprimoramento da experiência do cliente. Na verdade, a 
necessidade pode ir além, chegando a hora de reinventar o 
seu produto ou serviço.

Para entender a carência das organizações, elas precisam estar 
mais atentas e focadas 100% na experiência dos clientes. E a 
tecnologia deve ser aliada das empresas de forma a compreender 
o comportamento e desafi os dessa nova cultura.  

Quando realizada sem uma análise prévia, a transformação 
digital pode não ser capaz de gerar o aprendizado necessário 
de forma que essa mudança torne-se sustentável. Como resul-
tado, em pouco tempo os novos processos são esquecidos e as 
pessoas voltam às velhas formas de se realizar o trabalho. Toda 
a verba, o tempo dos times e o esforço de engajamento geram 

Diagnóstico é essencial para a 
reinvenção de produtos e serviços

Muito se fala na importância da transformação de modelos de negócios para a perenidade das 
companhias

apenas efeitos pontuais, com desfechos pouco efetivos para a 
companhia como um todo. 

Se fosse para fazer uma analogia, diria que a empresa é como 
a vida pessoal. De vez em quando é preciso passar por um che-
ck-up em busca de aperfeiçoamento. Os pontos fortes serão 
explorados ao máximo; os fracos serão listados com causas e 
sugestões de correção. 

Assim é a transformação do negócio, uma busca constante 
por aperfeiçoamento, que deve ser algo contínuo, de modo que 
a empresa possa prosperar por meio de um planejamento bem 
estruturado. E como em qualquer área da vida – e no segmento 
corporativo não é diferente –, é preciso investir em prevenção 
e se antever aos problemas, evitando perdas no futuro.

 
(*) - É sócio-fundador e CEO da Verity, especializada em consultoria

para transformação digital e gestão de ponta a ponta.

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

Empresas & Negócios

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: MARINA ARANHA DECOURT, de nacionalidade brasileira, solteira 
fotógrafa, natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (25/04/1991), residente e 
domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Gustavo Decourt e de Claudia Aranha 
Decourt. A pretendente: LAUREN PAMELA HOUSEGO, de nacionalidade britanica, solteira 
ilustradora, natural de Slough, Reino Unido, no dia (31/08/1988), residente e domiciliada 
em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Keith John Housego e de Clare Pamela Housego.

www.netjen.com.br

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

ou ligue para

T : 3043-4171
        3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Ativo / Circulante                2017               2016
Disponível  23.753.470,80  24.981.759,78
Clientes a Receber  222.890,97  264.452,45
Outros Créditos  875.842,19  705.587,20
Estoque de Imóveis       600.196,09      618.895,60
Total do Circulante    25.452.400,05  26.570.695,03
Ativo Não Circulante/Outros Créditos  90.986,63  90.986,63
Imobilizado  88.827,40  88.827,40
(-) Depreciação Imobilizado        (81.615,89)      (78.414,89)
Total do Ativo Não Circulante         98.198,14      101.399,14
Total do Ativo  25.550.598,19  26.672.094,17

Passivo / Circulante               2017              2016
Fornecedores  12.654,93  12.473,93
Obrigações Sociais e Trabalhistas  72.381,48  70.813,99
Obrigações Tributarias         28.399,81       50.506,95
Total do Circulante      113.436,22      133.794,87
Passivo Não Circulante/Outros Débitos  15.336.273,92  17.236.273,92
Receita  175.182,69  175.182,69
Custos Correspondentes      (73.564,58)     (73.564,58)
Total do Passivo Não Circulante  15.437.892,03  17.337.892,03
Patrimonio Líquido/Capital Social  1.448.954,00  1.448.954,00
Reserva de Lucro   8.550.315,94   7.751.453,27
Total do Patrimônio Líquido   9.999.269,94    9.200.407,27
Total do Passivo  25.550.598,19  26.672.094,17

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$) Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Receita Operacional Bruta               2017               2016
Receita de Serviços  496.918,11  462.650,73
Receita de Venda de Imóveis      103.000,00                    -
Total      599.918,11      462.650,73
ISS PIS COFINS     (165.145,35)    (191.185,40)
Total     (165.145,35)    (191.185,40)
Receita Operacional Líquida  434.772,76  271.465,33
Custo Serviços Vendidos      (18.699,51)                    -
Total      (18.699,51)                    -
Lucro Operacional Bruto  416.073,25  271.465,33
Despesas Operacionais/Administrativas  (1.595.096,73) (1.141.982,32)
Total  (1.595.096,73) (1.141.982,32)
Receitas (Despesas) Financeiras/Receita  2.358.124,43  3.191.187,92
Despesas  (5.066,60)  (5.236,08)
Total    2.353.057,83   3.185.951,84
Resultado Operacional     1.174.034,35   2.315.434,85
Lucro (Prejuízo) Antes do IRPJ e da CSLL  1.174.034,35  2.315.434,85
Imposto de Renda e Contribuição Social    (375.171,68)    (763.247,86)
Lucro (Prejuízo) do Exercício  798.862,67  1.552.186,99

Das Atividades Operacionais               2017               2016
Recebimento de Clientes 641.479,59 462.650,73
Pagamento Fornecedor (1.074.937,41) (532.976,20)
Pagamento Funcionários (519.632,79) (616.641,52)
Recolhimento do Governo    (750.322,80)    (954.433,26)
Disponibilidades Geradas pelas
  Atividades Operacionais (1.703.413,41)   (1.641.400,25)
Das Atividades de Financiamentos
Recebimento de Empréstimos 17.000,00 70.000,00
Amortização de Empréstimos (1.900.000,00) (3.700.053,91)
Recebimento Juros de Aplicação   2.358.124,43    3.191.187,92

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)

Total do Total do
Contas Patrimônio Resultado do Patrimônio
Patrimoniais Líquido em 2016       Exercício Líquido em 2017
Capital Social
Capital Social       1.448.954,00                    -      1.448.954,00
Total do Capital Social      1.448.954,00                    -      1.448.954,00
Reservas de Capital
Reserva de Lucro            7.751.453,27      798.862,67      8.550.315,94
Total das Reservas
  de Capital      7.751.453,27      798.862,67      8.550.315,94
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Transferência
  Reserva de Lucro  -  (798.862,67)  (798.862,67)
Lucro (Prejuízo)
  Acumulado                       -      798.862,67         798.862,67
Total do Patrimônio
  Líquido  9.200.407,27  798.862,67  9.999.269,94

Duoskam Empreendimentos e Participações S.A.Duoskam Empreendimentos e Participações S.A.Duoskam Empreendimentos e Participações S.A.Duoskam Empreendimentos e Participações S.A.Duoskam Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: nº 64.915.291/0001-20
Demonstrações Financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de
acordo com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela
Lei 6.404/76 e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor
  CPF/MF: 129.362.368-78

Mario Adamo Esposito Filho
 Técnico Contábil CRC - 1SP157955/O-4

Disponibilidades Geradas pelas
  Atividades de Financiamento 475.124,43 (438.865,99)
Variação Líquida do Caixa (1.228.288,98) (2.080.266,24)
Disponibilidades - no início do período 24.981.759,78 27.062.026,02
Caixa Saldo Final  23.753.470,80 24.981.759,78
Variação Disponibilidades Início
  Final do Período (1.228.288,98) (2.080.266,24)

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Ativo / Circulante                2017                2016
Ativo Não Circulante: Investimentos  108.429.962,78  88.626.731,48
Total do Ativo Não Circulante  108.429.962,78  88.626.731,48
Total do Ativo  108.429.962,78  88.626.731,48

Passivo / Circulante                2017              2016
Passivo Não Circulante
Patrimonio Líquido / Capital Social 1.000,00 1.000,00
Reserva de Lucros 108.428.962,78 88.625.731,48
Total do Patrimônio Líquido 108.429.962,78 88.626.731,48
Total do Passivo 108.429.962,78 88.626.731,48

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)

Contas  Total do Patri- Resultado Total do Patri-
Patrimoniais mônio Líquido  do mônio Líquido

        em  2016         Exercício           em 2017
Capital Social/Capital Social      1.000,00                     -           1.000,00
Total do Capital Social         1.000,00                     -           1.000,00
Reservas/Reserva Lucro  88.625.731,48   19.803.231,30 108.428.962,78
Total das Reservas
  de Capital  88.625.731,48   19.803.231,30 108.428.962,78
Lucro Acumulado/Reserva de Lucro  - (19.803.231,30)  (19.803.231,30)
Lucro do Exercício                    -   19.803.231,30   19.803.231,30
Total do Patrimônio
   Líquido  88.626.731,48  19.803.231,30  108.429.962,78

Notas Explicativas
O balanço patr imonial e demonstrações f inanceiras elaboradas
de acordo com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos
pela Lei 6.404/76, Decreto Lei 1.598/77, Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor - CPF/MF: 129.362.368-78
  Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil CRC - 1SP157955/O-4

Demonstrações do Resultado
Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)

Resultado Equivalência Patrimonial                 2017                2016
Resultado Equivalência Patrimonial    19.803.231,30  23.560.419,82
Total   19.803.231,30  23.560.419,82
Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto
 de Renda e da Contribuição Social   19.803.231,30  23.560.419,82
Lucro (Prejuízo) do Exercício 19.803.231,30 23.560.419,82

Imak Participações S.A.Imak Participações S.A.Imak Participações S.A.Imak Participações S.A.Imak Participações S.A.
CNPJ: 04.281.631/0001-87

Demonstrações Financeiras

Ativo / Circulante              2016              2015
Disponível  701.868,75  977.415,61
Clientes a Receber  1.031.566,72  1.777.800,60
Outros Créditos  389.665,62  262.895,26
Estoque de Imóveis  5.104.600,70  5.395.613,73
Total do Circulante  7.227.701,79  8.413.725,20
Ativo não Circulante/Outros Créditos  17.411.261,81  19.105.638,03
Imobilizado  385.650,65  385.650,65
(-) Depreciação Imobilizado  (385.606,19)  (385.606,19)
Total do Ativo Não Circulante  17.411.306,27 19.105.682,49
Total do Ativo  24.639.008,06  27.519.407,69

Passivo / Circulante              2016               2015
Fornecedores  -  1.625,30
Obrigações Sociais e Trabalhistas  7.210,13  6.529,48
Obrigações Tributarias  180.022,68  212.834,70
Outra Obrigações 922.530,95 859.062,09
Total do Circulante  1.109.763,76  1.080.051,57
Passivo não Circulante/Outros Débitos  202.893,91  563.831,42
Patrimonio Líquido/Capital Social  4.268.784,00  4.268.784,00
Reserva de Lucro  19.057.566,39  21.606.740,70
Total do Patrimônio Líquido  23.326.350,39  25.875.524,70
Total do Passivo  24.639.008,06  27.519.407,69

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido Levantados em 31/12/2016 e 2015  (R$)
Contas Total do Patrimônio Reserva de Resultado Total do Patrimônio
Patrimoniais      Líquido em 2015               Lucro   do Exercício     Líquido em 2016
Capital Social/Capital Social           4.268.784,00                      -                    -          4.268.784,00
Total do Capital Social  4.268.784,00  -   -  4.268.784,00
Reservas de Capital/Reserva de Lucro         21.606.740,70   (7.500.000,00)  4.950.825,69        19.057.566,39
Total das Reservas de Capital          21.606.740,70   (7.500.000,00)   4.950.825,69         19.057.566,39
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Transferência reserva de lucros a distribuir  - 7.500.000,00  (4.950.825,69)  2.549.174,31
Distribuição de Lucros e Dividendos                            -   (7.500.000,00)                    -        (7.500.000,00)
Lucro (Prejuízo) Acumulado                            -                      -   4.950.825,69          4.950.825,69
Total do Patrimônio Líquido  25.875.524,70  (7.500.000,00)  4.950.825,69  23.326.350,39

Notas Explicativas
O  b a l a n ç o  p a t r i m o n i a l  e  d e m o n s t r a ç õ e s  f i n a n c e i r a s  e l a b o -
r a d a s  d e  a c o r d o  c o m  o s  p r i n c í p i o s  c o n t á b e i s  a c e i t o s ,  p r a -
t i c a d o s  e  e x i g i d o s  p e l a  L e i  6 . 4 0 4  d e  d e z e m b r o  d e  1 9 7 6  e
Dec re to  Le i  1 . 598 /1977 ,  Le i  11 .638 /07 ,  e  Le i  11 .941 /2009 .

Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.
CNPJ: nº 61.530.432/0001-07
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2016 e 2015 (R$)

Luiz Henrique Maksoud
Sócio Diretor - CPF 129.362.368-78

Mario Adamo Esposito Filho
 Técnico Contábil CRC - 1SP157955/O-4

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2016 e 2015 (R$)
Receita Operacional Bruta              2016               2015
Receita de Serviços  12.131,96  11.545,98
Receita de Aluguel  5.963.132,79  5.749.563,76
Receita de Venda de Imóveis  1.387.392,58  4.368.063,06
Total  7.362.657,33  10.129.172,80
Deduções da Receita Operacional Bruta
ISS PIS COFINS   (249.243,53)   (370.321,58)
Total   (249.243,53)   (370.321,58)
Receita Operacional Líquida  7.113.413,80  9.758.851,22
Custo Serviços Vendidos  (1.114.649,35)  (2.374.770,35)
Total  (1.114.649,35)  (2.374.770,35)
Lucro Operacional Bruto  5.998.764,45  7.384.080,87
Despesas Operacionais
Administrativas  (471.096,61)  (345.271,11)
Vendas                    -   (240.808,46)
Total   (471.096,61)    (586.079,57)
Receitas (Despesas) Financeiras
Receita  70.778,76  57.399,26
Despesas  (17.198,02)  (14.683,12)
Total  53.580,74  42.716,14
Resultado Operacional  5.581.248,58  6.840.717,44
Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto
  de Renda e da Contribuição Social  5.581.248,58  6.840.717,44
Imposto de Renda e Contribuição Social  (630.422,89)  (756.860,80)
Lucro (Prejuízo) do Exercício  4.950.825,69  6.083.856,64

Das Atividades Operacionais               2016               2015
Recebimento de Clientes   7.328.536,30   10.057.523,01
Pagamento Fornecedor   (677.869,15)   (535.313,06)
Pagamento Funcionários   (99.247,31)   (86.533,35)
Recolhimento do Governo   (1.067.590,68)  (1.097.805,55)
Disponibilidades Geradas pelas
  Atividades Operacionais   5.483.829,16   8.337.871,05
Das Atividades de Investimento
Investimento em Imóvel Próprio
 Construção Unidades   (74.084,45)   (516.520,52)
Disponibilidades Geradas pelas
 Atividades de Investimento   (74.084,45)   (516.520,52)

Das Atividades de Financiamentos              2016              2015
Recebimento de Empréstimo Concedido   1.694.376,22   2.760.818,16
Amortização de Empréstimos   63.468,86   94.874,22
Concessão de Empréstimo   -   (767.002,61)
Pagamento de Dividendos   (7.500.000,00)  (9.575.000,00)
Rendimento de Aplicações Financeiras   56.863,35   57.399,26
Disponibilidades Geradas pelas
 Atividades de Financiamento   (5.685.291,57)  (7.428.910,97)
Variação Liquida do Caixa   (275.546,86)   392.439,56
Disponibilidades - no início do período   977.415,61   584.976,05
Caixa Saldo Final   701.868,75   977.415,61
Variação Disponibilidades Início
 Final do Periodo   (275.546,86)   392.439,56

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2016 e 2015 (R$)

Ativo / Circulante              2017              2016
Disponível  481.952,05  701.868,75
Clientes a Receber  738.286,75  1.031.566,72
Outros Créditos  406.738,49  389.665,62
Estoque de Imóveis   5.222.101,52  5.104.600,70
Total do Circulante   6.849.078,81  7.227.701,79
Ativo Não Circulante/Outros Créditos  15.482.184,63  17.411.261,81
Imobilizado  385.650,65  385.650,65
(-) Depreciação Imobilizado   (385.606,19)   (385.606,19)
Total do Ativo Não Circulante  15.482.229,09 17.411.306,27
Total do Ativo  22.331.307,90  24.639.008,06

Passivo / Circulante              2017              2016
Obrigações Sociais e Trabalhistas  8.130,23  7.210,13
Obrigações Tributarias  179.263,13  180.022,68
Outra Obrigações      942.287,77      922.530,95
Total do Circulante   1.129.681,13   1.109.763,76
Passivo não Circulante/Outros Débitos  96.466,90  202.893,91
Patrimonio Líquido/Capital Social  4.268.784,00  4.268.784,00
Reserva de Lucro  16.836.375,87 19.057.566,39
Total do Patrimônio Líquido  21.105.159,87 23.326.350,39
Total do Passivo  22.331.307,90  24.639.008,06

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantados em 31/12/2017 e 2016  (R$)
Contas Total do Patrimônio Reserva de Resultado Total do Patrimônio
Patrimoniais      Líquido em 2016               Lucro   do Exercício      Líquido em 2017
Capital Social/Capital Social            4.268.784,00                      -                    -           4.268.784,00
Total do Capital Social             4.268.784,00                      -                    -           4.268.784,00
Reservas de Capital/Reserva de Lucro           19.057.566,39   (6.500.000,00)   4.278.809,48         16.836.375,87
Total das Reservas de Capital          19.057.566,39   (6.500.000,00)   4.278.809,48         16.836.375,87
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Transferência reserva de lucros a distribuir -  6.500.000,00  (4.278.809,48)  2.221.190,52
Distribuição de Lucros e Dividendos -  (6.500.000,00) -  (6.500.000,00)
Lucro (Prejuízo) Acumulado                             -                      -   4.278.809,48           4.278.809,48
Total do Patrimônio Líquido  23.326.350,39  (6.500.000,00)  4.278.809,48  21.105.159,87

Notas Explicativas
O  b a l a n ç o  p a t r i m o n i a l  e  d e m o n s t r a ç õ e s  f i n a n c e i r a s  e l a b o -
r a d a s  d e  a c o r d o  c o m  o s  p r i n c í p i o s  c o n t á b e i s  a c e i t o s ,  p r a -
t i c a d o s  e  e x i g i d o s  p e l a  L e i  6 . 4 0 4  d e  d e z e m b r o  d e  1 9 7 6  e
Dec re to  Le i  1 . 598 /1977 ,  Le i  11 .638 /07 ,  e  Le i  11 .941 /2009 .

Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.
CNPJ: nº 61.530.432/0001-07
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2017 e 2016  (R$)

Luiz Henrique Maksoud
Sócio Diretor - CPF/MF: 129.362.368-78

Mario Adamo Esposito Filho
 Técnico Contábil CRC - 1SP157955/O-4

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Receita Operacional Bruta             2017               2016
Receita de Serviços  13.921,49  12.131,96
Receita de Aluguel  5.420.593,34  5.963.132,79
Receita de Venda de Imóveis     576.337,05   1.387.392,58
Total  6.010.851,88   7.362.657,33
Deduções da Receita Operacional Bruta
ISS PIS COFINS   (220.809,71)    (249.243,53)
Total   (220.809,71)    (249.243,53)
Receita Operacional Liquida  5.790.042,17  7.113.413,80
Custo Serviços Vendidos   (503.907,83) (1.114.649,35)
Total   (503.907,83) (1.114.649,35)
Lucro Operacional Bruto  5.286.134,34  5.998.764,45
Despesas Operacionais
Administrativas  (425.970,25)    (471.096,61)
Total  (425.970,25)    (471.096,61)
Receitas (Despesas) Financeiras
Receita  18.339,97  70.778,76
Despesas     (8.908,39)     (17.198,02)
Total        9.431,58       53.580,74
Resultado Operacional  4.869.595,67   5.581.248,58
Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto
  de Renda e da Contribuição Social  4.869.595,67  5.581.248,58
Imposto de Renda e Contribuição Social  (590.786,19)    (630.422,89)
Lucro (Prejuízo) do Exercício  4.278.809,48  4.950.825,69

Das Atividades Operacionais               2017               2016
Recebimento de Clientes   6.016.591,90   7.328.536,30
Pagamento Fornecedor   (355.631,51)   (677.869,15)
Pagamento Funcionários   (104.375,25)   (99.247,31)
Recolhimento do Governo   (824.302,41) (1.067.590,68)
Disponibilidades Geradas pelas
 Atividades Operacionais     4.732.282,73   5.483.829,16
Das Atividades de Investimento
Investimento em Imóvel Próprio
  Construção Unidades      (423.040,77)     (74.084,45)
Disponibilidades Geradas pelas
  Atividades de Investimento   (423.040,77)   (74.084,45)

Das Atividades de Financiamentos               2017               2016
Recebimento de Empréstimo Concedido   1.940.259,56   1.694.376,22
Amortização / Empréstimos Efetuados   12.241,81   63.468,86
Pagamento de Dividendos   (6.500.000,00)   (7.500.000,00)
Rendimento de Aplicações Financeiras        18.339,97       56.863,35
Disponibilidades Geradas pelas
 Atividades de Financiamento   (4.529.158,66)   (5.685.291,57)
Variação Líquida do Caixa   (219.916,70)   (275.546,86)
Disponibilidades - no início do período   701.868,75   977.415,61
Caixa Saldo Final   481.952,05   701.868,75
Variação Disponibilidades Início
  Final do Período   (219.916,70)   (275.546,86)

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2017 e 2016  (R$)

Ativo / Circulante               2017              2016
Disponível  16.249.227,52  13.839.152,46
Clientes a Receber  420.000,00  402.037,24
Estoque de Imóveis    6.200.894,64   6.011.519,04
Total do Circulante  22.870.122,16  20.252.708,74
Ativo Não Circulante
Imobilizado         2.000,00         2.000,00
Total do Ativo Não Circulante         2.000,00         2.000,00

Total do Ativo  22.872.122,16  20.254.708,74

Passivo / Circulante              2017              2016
Fornecedores  13.899,87  -
Obrigações Sociais e Trabalhistas  6.000,00  5.279,60
Obrigações Tributarias      124.203,30      139.985,73
Total do Circulante      144.103,17      145.265,33
Passivo Não Circulante
Patrimonio Líquido/Capital Social  10.000,00  10.000,00
Reserva de Lucro  22.718.018,99 20.099.443,41
Total do Patrimônio Líquido  22.728.018,99 20.109.443,41
Total do Passivo  22.872.122,16  20.254.708,74

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor - CPF/MF: 129.362.368-78
Mario Adamo Esposito Filho -  Técnico Contábil  CRC - 1SP157955/O-4

Makol Empreendimentos e Participações S.A.Makol Empreendimentos e Participações S.A.Makol Empreendimentos e Participações S.A.Makol Empreendimentos e Participações S.A.Makol Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: nº 02.398.986/0001-25
Demonstrações Financeiras

Notas Explicativas: O balanço patrimonial e demonstrações fi-
nanceiras elaboradas de acordo com os princípios contábeis
aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404 de dezembro de
1976 e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Das Atividades Operacionais              2017             2016
Recebimento de Clientes 3.864.260,68 4.518.216,41
Pagamento Fornecedor (50.721,71) (46.158,92)
Pagamento Pro Labore (71.279,60) (62.881,80)
Recolhimento do Governo    (575.329,12)   (604.852,09)
Disponibilidades Geradas pelas
  Atividades Operacionais   3.166.930,25  3.804.323,60
Das Atividades de Investimento
Aquisição de Estoques     (189.375,60)                   -
Disponibilidades Geradas pelas
  Atividades de Investimento (189.375,60) -
Das Atividades de Financiamentos
Recebimento Amortização de Empréstimo - 3.600.000,00
Rendimento de Aplicação Financeira 1.432.520,41 1.609.407,21
Pagamento de Dividendos (2.000.000,00) (2.000.000,00)
Disponibilidades Geradas pelas
  Atividades de Financiamento (567.479,59) 3.209.407,21
Variação Líquida do Caixa 2.410.075,06 7.013.730,81
Disponibilidades - no início do período 13.839.152,46 6.825.421,65
Caixa Saldo Final 16.249.227,52 13.839.152,46
Variação Disponibilidades Início
  Final do Período 2.410.075,06 7.013.730,81

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Contas Total do  Patrimônio  Reserva Resultado do Total do  Patrimônio
Patrimoniais      Líquido em 2016         de Lucro        Exercício      Líquido em 2017
Capital Social/Capital Social                10.000,00                     -                     -                10.000,00
Total do Capital Social                10.000,00                     -                     -                10.000,00
Reservas de Capital/Reserva de Lucro         20.099.443,41  (2.000.000,00)    4.618.575,58          22.718.018,99
Total das Reservas de Capital         20.099.443,41  (2.000.000,00)    4.618.575,58          22.718.018,99
Lucro (Prejuízo) Acumulado/Transferência Reserva de Lucro a Distribuir -  2.000.000,00  (4.618.575,58)  (2.618.575,58)
Distribuição de Lucros e Dividendos                            -  (2.000.000,00)                     -          (2.000.000,00)
Lucro (Prejuízo) Acumulado                            -                     -    4.618.575,58            4.618.575,58
Total do Patrimônio Líquido  20.109.443,41  (2.000.000,00)  4.618.575,58  22.728.018,99

Receita Operacional Bruta               2017              2016
Receita de Serviços   3.882.223,44   4.561.963,62
Total    3.882.223,44   4.561.963,62
ISS PIS COFINS    (141.045,52)    (151.837,34)
Total    (141.045,52)    (151.837,34)
Receita Operacional Líquida    3.741.177,92   4.410.126,28
Lucro Operacional Bruto  3.741.177,92  4.410.126,28
Despesas Operacionais/Administrativas    (101.429,87)    (109.520,12)

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Total    (101.429,87)    (109.520,12)
Receitas (Despesas) Financeiras/Receita  1.432.520,41  1.609.407,21
Despesas  (122,30)  (156,55)
Total    1.432.398,11   1.609.250,66
Resultado Operacional   5.072.146,16   5.909.856,82
Lucro (Prejuízo) Antes do IRPJ e da CSLL  5.072.146,16  5.909.856,82
Imposto de Renda de Contribuição Social    (453.570,58)     (446.349,46)
Lucro (Prejuízo) do Exercício  4.618.575,58  5.463.507,36

Open 
banking: 

tecnologia 
a serviço do 
consumidor 

Thiago Arnese (*)

O conceito de open 
banking pode soar 
como novidade 
para a maioria das 
pessoas.

Porém, esse é um 
assunto que se faz 
cada vez mais presente 

na economia mundial, uma 
ideia que vem modifi cando a 
experiência dos usuários ao 
criar todo um novo universo 
de oportunidades.

Ele consiste na utilização 
de APIs abertas de um ou mais 
bancos para criar produtos 
e soluções sobre aquela 
tecnologia, aumentando o 
alcance, a diversidade e as 
possibilidades do seu uso. 
Dentre as possibilidades 
dessa inovação, está a 
de plugar diversas APIs 
em uma única solução de 
pagamentos. Assim, com 
um ponto de interação 
unifi cado, é possível, além 
do acesso ao ecossistema 
de pagametnos, acessar o 
ecossistema bancário.

O open banking possui, 
atualmente, importância 
vital para a cadeia de 
pagamentos. Isso por causa 
de seu potencial de levar 
aos clientes uma solução 
mais completa e unifi cada, 
possibilitando que, por 
meio da completude da 
ferramenta, ela seja o próprio 
banco dos clientes ou redes 
de estabelecimentos.

O boom das fi ntechs nos 
últimos anos pode estar 
ligado ao fato de a tecnologia 
ou a experiência do usuário 
(UX) dessas companhias 
serem melhores do que 
presentes no atual modelo 
bancário – ou pelo fato de 
elas não possuírem o mesmo 
fardo regulatório dos players 
tradicionais. Seja qual for 
a causa, o open banking 
vem para fortalecer essa 
tendência.

Com o aumento na quantia 
de soluções oferecidas, é 
normal que haja, também, 
um crescimento por parte da 
adesão de clientes ao open 
banking. Isso refl ete em um 
aumento de concorrência, 
o que é muito bem visto 
no mercado, pos assim, 
a tecnologia avança de 
maneira ainda mais rápida, 
assertiva e inovadora.

Nesse cenário, o papel 
de instituições como o 
Banco Central é primordial 
para fomentar e capilarizar 
conceitos como o open banking. 
Cada vez mais empresas que 
estão inseridas em algum 
nicho, como a venda direta, 
franquia, sistema de salões 
de beleza, distribuidores ou 
atacados, estão trazendo 
serviços fi nanceiros para a 
rede de clientes. 

Nesse contexto, o open 
banking é um enorme 
viabi l izador de novos 
negócios e criação de uma 
nova linha de receita que 
não era possível antes.

(*) - É fundador da Hash lab, 
empresa de tecnologia para o 

ecossistema de meios
de pagamentos

(http://hashlab.com.br/).

Rapper inglês 
desapare no Rio

São Paulo - A Polícia Civil 
do Rio de Janeiro busca 
informações sobre o paradeiro 
de Kenny Paul Mukendi, mais 
conhecido como Kenny Vulcan, 
rapper inglês que desapareceu 
na cidade na última sexta-feira 
(13). Ele estava no estúdio do 
coletivo ODKill na Barra da 
Tijuca, na zona oeste, e depois 
não foi mais visto.

As redes sociais do artista foram 
apagadas. Quando desapareceu, 
Vulcan estava vestindo uma 
camiseta do Flamengo, calça 
preta, tênis branco e marrom e 
um boné. Segundo relatos nas 
redes, ele é albino, mede cerca 
de 1,80m e estava com o cabelo 
tingido de azul. Morava no Rio 
desde dezembro, e tentava 
obter um visto de trabalho 
para viver no Brasil de maneira 
defi nitiva (AE).
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De acordo com o Banco 

Central, a estimativa 

para o crescimento do 

Produto Interno Bruto 

(PIB) em 2018 é de 2,6%

A informação é do relatório 
de inflação do primeiro 
trimestre. Já o mercado 

espera um crescimento um pouco 
maior, de 2,89%. No ano passado, 
depois de dois anos consecutivos 
de queda, a economia brasileira 
saiu da recessão e registrou uma 
expansão de 1%. O mercado 
está se aquecendo e a melhora 
parece iminente. Porém, tanto 
para contribuir com o crescimento 
do país quanto para aproveitar 
os bons ventos para seu próprio 
negócio, os empresários precisam 
se planejar e executar bem as ações 
que os levarão ao crescimento.

O planejamento empresarial é 
muito importante para alcançar 
o crescimento e precisa ser feito 
periodicamente, porém é costume 
na maioria das empresas que 
haja um plano macro anual, que 
é muitas vezes engavetado no 
meio da execução, diminuindo 
as chances de obtenção dos 
resultados almejados. Para que 
isso não ocorra o empresário 
deve fazer trimestralmente seu 
planejamento e colocar em prática 
as estratégias deste plano.

Para ter base para preparar as 
ações e estimar o crescimento 
é importante manter relatórios 
dos quatro trimestres anteriores 
com informações relevantes para 
gestão tanto fi nanceira como de 
vendas e marketing. Medições 
de prospectos, conversão, ticket 
médio, número de transações 
(vendas repetidas) e margem são 
essenciais para que o empresário 
tenha sucesso em determinar 
quais estratégias irá implantar 
para o futuro. O segundo trimestre 
é uma época muito particular 
do movimento de mercado, 
e é preciso estar atento para 
aproveitá-la. Os planejamentos 
precisam ser focados em um 
aspecto crucial nessa época do 
ano: a prospecção.

A maioria das empresas tem 
sua sazonalidade em um período 
específi co. O mais comum é ter 
esse período no fi m do ano, seja 
para a alta ou para a baixa. Isso 
normalmente é seguido de uma 
época de morosidade no início do 
ano seguinte. Independentemente 
do tipo de sazonalidade, o segundo 
trimestre é igualmente importante 
em termos de prospecção de novos 
clientes. Muitos empresários 
podem achar que isso não se aplica 
no seu caso, mas é certamente 
aplicável para todos. 

Quem vende pouco no fi nal do 
ano precisa aumentar o volume 
de clientes potenciais, e quem 
vende muito precisa aumentar a 
qualidade (que também vem com 
o volume). Assim é preciso iniciar 
o relacionamento com os novos 
prospectos, nutrindo-os com 
informações novas e relevantes 

a respeito de sua empresa para 
que eles estejam prontos para 
decidir comprar de você na época 
de maior ou menor conversão. É 
por isso que esse período se torna 
chave para começar a investir 
pesado em prospecção. É uma 
hora importante para esse aspecto 
em qualquer negócio. Somente 
assim é possível extrair o máximo 
da época e alimentar a empresa o 
ano inteiro. 

Esse é o momento de rever 
e implementar estratégias de 
marketing, sejam elas diretas, 
digital, via PDV, etc. Assim 
como investir em vendedores. 
É preciso entender que uma vez 
que o marketing está funcionando, 
alguém qualifi cado para atender 
o prospecto precisa estar dentro 
da empresa para efetivar o bom 
relacionamento e a conversão. Só 
que essa contratação não deveria 
ocorrer apenas no momento do 
pico, pois é preciso treinar, avaliar 
e otimizar o processo de venda.

É hora então de preparar sua 
equipe para que ela possa atender 
plenamente aos novos negócios 
que surgirão, começar a se voltar 
a estratégias de abordagem e 
comunicação diferentes, que 
não foram usadas ou foram mal 
aproveitadas. Além disso, é uma 
época onde, costumeiramente, os 
clientes estão mais suscetíveis. 
Os meses passados permitiram 
“sentir” o mercado. É possível 
começar o trimestre com ideias de 
custo e possíveis focos de lucro, 
baseado no comportamento do 
cliente. Para melhorar, contamos, 
ainda, com datas comemorativas 
como Dia das Mães e Dia dos 
Namorados, que estão entre as 
melhores datas para o varejo.

A promoção que apenas diminui 
o preço nem sempre é a melhor 
para isso. Muitas vezes, táticas de 
fi delização funcionam melhor em 
datas como essas, onde a ideia é 
presentear alguém. Isso auxilia a 
criação de um relacionamento de 
longo prazo. Não se pode deixar 
para abordar o potencial cliente 
no seu momento mais crucial. A 
construção do relacionamento 
irá fomentar as vendas futuras. É 
preciso olhar para esses aspectos 
a fi m de aproveitar o quadro geral. 
Independente do ramo de atuação 
da empresa, ela vende, precisa 
de equipe de prospecção e se 
relacionar bem com seu cliente 
potencial.

Uma das chaves para grandes 
negócios é justamente adequar 
sua empresa com a ação certa para 
o momento certo. Isso potencializa 
sua estratégia de longo prazo 
e permite extrair maior lucro, 
reduzir custos e, acima de tudo, 
crescer como marca dentro 
da mente de seu prospecto, 
alimentando sua relação com ele.

Prospecção é a chave para 
um ano de lucro. Atente-se a ela 
desde agora.

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

ActionCOACH São Paulo (https://
acsaopaulo.com.br).

Segundo trimestre é o 
mais importante para 
prospectar clientes

Marcos Guglielmi (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência de 
confi ança,

ou ligue para

3043-4171
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Ativo / Circulante               2017              2016
Disponível  804.272,44  941.014,32
Clientes a Receber  622.217,88  613.134,19
Estoque de Imóveis   18.673.606,62 18.673.606,62
Total do Ativo Circulante   20.100.096,94 20.227.755,13
Ativo não Circulante
Total do Ativo  20.100.096,94  20.227.755,13

Passivo / Circulante               2017               2016
Obrigações Sociais  3.600,00  3.169,40
Obrigações Tributárias      219.966,71      220.516,39
Total do Ativo Circulante  223.566,71  223.685,79
Patrimonio Líquido /Capital Social  11.100.000,00  11.100.000,00
Reservas    8.776.530,23   8.904.069,34
Total do Patrimônio Líquido  19.876.530,23 20.004.069,34
Total do Passivo  20.100.096,94  20.227.755,13Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Contas Total do Total do
Patrimôniais  Patrimônio Resultado Patrimônio
Capital Social Líquido em  2016   do Exercício Líquido em 2017
Capital Social  11.100.000,00  -  11.100.000,00
Total do Capital Social  11.100.000,00  -  11.100.000,00
Reservas
Reserva de Ágio  7.631.581,87  -  7.631.581,87
Reserva de Lucro  1.272.487,47  (127.539,11)  1.144.948,36
Total das Reservas
  de Capital  8.904.069,34  (127.539,11)  8.776.530,23
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Reserva de Lucro -  127.539,11  127.539,11
Distribuição de Lucros
  e Dividendos -  (6.400.000,00)  (6.400.000,00)
Lucro (Prejuízo)
  Acumulado -  6.272.460,89  6.272.460,89
Total do Patrimônio
  Líquido  20.004.069,34  (127.539,11)  19.876.530,23

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$) Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Das Atividades Operacionais              2017              2016
Recebimento de Clientes  7.384.861,35  6.950.541,36
Pagamento Fornecedor  (50.344,21)  (49.481,14)
Pagamento Pro Labore  (42.769,40)  (37.728,11)
Recolhimento do Governo  (1.050.378,76)    (912.874,33)
Disponibilidades Geradas pelas
 Atividades Operacionais    6.241.368,98   5.950.457,78
Das Atividades de Investimento
Rendimento de Aplicações Financeiras        21.889,14        76.133,55
Disponibilidades Geradas pelas
 Atividades de Investimento  21.889,14  76.133,55
Das Atividades de Financiamentos
Pagamento de Dividendos  (6.400.000,00) (6.300.000,00)
Disponibilidades Geradas pelas
 Atividades de Financiamento  (6.400.000,00)  (6.300.000,00)
Variação Líquida do Caixa  (136.741,88)  (273.408,67)
Disponibilidades - no início do período      941.014,32   1.214.422,99
Caixa Saldo Final  804.272,44  941.014,32
Variação Disponibilidades Início
  Final do Período  (136.741,88)  (273.408,67)

Makrei Empreendimentos S.A.Makrei Empreendimentos S.A.Makrei Empreendimentos S.A.Makrei Empreendimentos S.A.Makrei Empreendimentos S.A.
CNPJ: nº 07.000.319/0001-66
Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Receita Operacional Bruta               2017              2016
Receita de Serviços   7.393.945,04   6.995.771,24
Total   7.393.945,04   6.995.771,24
Deduções da Receita Operacional Bruta
ISS PIS COFINS    (269.547,48)    (232.966,28)
Total    (269.547,48)    (232.966,28)
Receita Operacional Líquida    7.124.397,56   6.762.804,96
Lucro Operacional Bruto  7.124.397,56  6.762.804,96
Despesas Operacionais/Administrativas       (77.159,72)      (76.003,65)
Total      (77.159,72)      (76.003,65)
Receitas (Despesas) Financeiras/Receita  21.889,14  76.133,55
Despesas     (10.619,51)      (11.494,29)
Total        11.269,63        64.639,26
Resultado Operacional   7.058.507,47   6.751.440,57
Lucro (Prejuízo) Antes do IRPJ e da CSLL  7.058.507,47  6.751.440,57
Imposto de Renda e Contribuição Social     (786.046,58)     (696.315,85)
Lucro (Prejuízo) do Exercício  6.272.460,89  6.055.124,72

Notas Expl icat ivas:  O balanço pat r imonia l  e  demonstrações
f inanceiras elaboradas de acordo com os princípios contábeis
aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404 de dezembro de
1976 e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor - CPF/MF: 129.362.368-78
Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil CRC - 1SP157955/O-4

Sustentare Saneamento S/A
CNPJ/MF nº 17.851.447/0001-77

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados

Ativo 2017 2016
Circulante 126.795.269 104.178.236
Disponível 10.403.534 2.719.177
Aplicação Financeira 15.000 15.000
Contas a Receber 51.364.602 55.416.049
Outras Contas a Receber 42.459.964 41.991.588
Impostos a Recuperar 21.962 230.073
Partes Relacionadas 21.250.884 2.625.063
Estoques 1.026.206 849.709
Despesas Antecipadas 253.117 331.577
Não Circulante 104.079.941 96.548.747
Realizável a longo prazo 42.524.401 42.471.776
Outras Contas a Receber 42.372.731 42.372.731
Depósitos para Garantia 151.670 99.045
Investimentos 49.256.261 50.034.148
Provisão para Perdas – (777.888)
Imobilizado 12.263.901 4.795.525
Intangível 35.378 25.186

Total do Ativo 230.875.210 200.726.983

Passivo 2017 2016
Circulante 49.321.202 56.655.880
Fornecedores 8.268.155 6.934.593
Financiamentos 4.467.192 375.584
Obrigações Fiscais e Sociais 12.944.438 15.886.067
Obrigações com pessoal 16.479.141 15.008.405
Parcelamento de Tributos 2.503.883 3.705.377
Outras Contas a Pagar 19.810 28.858
Provisões de despesas 2.077.324 3.198.224
Provisão Imposto de Renda/CSLL 2.561.259 11.518.772
Não Circulante 39.460.626 20.368.243
Exigível a longo prazo 39.460.626 20.368.243
Financiamentos 3.133.058 728.240
Obrigações Fiscais e Sociais – 3.032.953
Parcelamento de Tributos 21.189.595 10.380.004
Provisões para Contingências 15.137.973 6.227.046
Patrimônio Líquido 142.093.382 123.702.860
Capital social 123.702.860 101.034.808
Lucros (Prejuízos) acumulados 18.390.522 22.668.052
Total do Passivo 230.875.210 200.726.983

Receita Operacional Bruta 2017 2016
Receita de serviços prestados 260.143.830 224.916.254
Impostos incidentes sobre os serviços (35.169.483) (30.947.442)
Receita Operacional Líquida 224.974.347 193.968.812
Custo dos serviços prestados (184.956.283) (161.633.491)
Lucro Bruto 40.018.064 32.335.321
Despesas gerais e administrativas (13.505.000) (10.379.712)
Receitas (despesas) financeiras líquidas (2.382.501) (4.559.834)
Outras receitas (despesas) líquidas (3.178.782) (686.631)
Lucro Operacional 20.951.781 16.709.144
Provisão para IRPJ/CSLL (2.561.259) (3.025.872)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício 18.390.522 13.683.272

1. Contexto Operacional – A Companhia, constituída e organizada sob a 
forma de Sociedade Anônima, nos Termos da Lei 6.404/76, opera sob a 
denominação social de Sustentare Saneamento S/A., e tem sede social 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Engenheiro Antônio 
Jovino nº 220, 6º andar, conjunto 64 – CEP 05727-200, podendo criar, ins-
talar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agencias, representações ou 
escritórios onde e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qual-
quer local do território nacional ou exterior. A Companhia foi constituída pela 
cisão parcial da sociedade “Sustentare Serviços Ambientais S.A., através de 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.01.2013. Posteriormente, 
em 18.12.2013, a Companhia realizou Assembleia Geral Extraordinária, em 
13.01.2014, para re-ratificar modificação no Protocolo de Cisão. A Compa-
nhia tem por objeto a execução de obras e serviços relativos aos sistemas 
de limpeza pública e privada, saneamento ambiental, inclusive construção 
pertinente a tais objetivos, no território nacional ou no exterior, tendo como 
compromisso precípuo a proteção, preservação e a melhoria constante do 
meio ambiente, para entidades públicas e privadas, sob regime de contrata-
ção, de permissão, de autorização ou de concessão. Ações da Administra-
ção no Exercício: Com o intuito de fortalecer sua governança corporativa, 
a Sustentare Saneamento está investindo no desenvolvimento do seu sis-
tema de Compliance. A Administração acredita que a partir deste conjunto 
de ações, que explicita boas práticas de transparência e integridade, estará 
contribuindo ativamente para a evolução da organização e da sociedade 
brasileira como um todo. 
2. Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis 
– As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2.1. Moeda Funcional e de Apre-
sentação: As demonstrações contábeis da sociedade estão sendo apre-
sentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação. 2.2. Caixa 
e equivalentes de Caixa: Incluem caixa, contas bancárias e aplicações 
financeiras com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor, 
demonstrado pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, tendo como contrapartida o resultado do exercício. 2.3. Instrumen-
tos Financeiros: A administração classifica seus ativos financeiros sob as 
seguintes categorias: mensurados ao valor justo e empréstimos e recebí-
veis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos e suas classificações são definidas no reconhecimento ini-
cial. Mensurados ao valor justo por meio de resultado são os ativos financei-
ros mantidos para negociação ativa e frequente e encontram-se registrados 
no Ativo Circulante. Os ganhos ou perdas apuradas são apresentados na 
demonstração do Resultado na rubrica de Receitas Financeiras Líquidas, no 
período em que ocorrem, a menos que o instrumento tivesse sido contratado 
em conexão com outra operação. Empréstimos e recebíveis são os valores 
concedidos e os créditos financeiros não derivativos com pagamentos ou 
recebimentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. 
2.4. Imobilizado: O imobilizado é avaliado pelo custo histórico de aquisição, 
deduzido das respectivas depreciações e das provisões por perdas do valor 
recuperável. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que 
representam a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os valo-
res residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final de cada 
exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 
prospectivamente. 2.5. Provisão para Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos Não Financeiros: A Administração revisa anualmente o valor con-
tábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indi-
car deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências 
identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é cons-
tituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao 
valor recuperável. 2.6. Outros Ativos e Passivos: Um ativo é reconhecido 
no balanço quando se trata de recurso controlado pela Sociedade decor-
rente de eventos passados e do qual se espera que resultem em benefí-
cios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. 2.7. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis 
Significativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
da Sociedade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e 
adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despe-
sas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, 
na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a 
essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um 
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos 
futuros. Estimativas e Premissas: Com base em premissas, a Sociedade 
faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contá-
beis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com pro-
babilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos 
e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: 
a) Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: A Sociedade 
reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recen-
tes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a ava-

Capital social Reserva de lucros Lucros (prejuízos) acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 101.034.808 9.984.780 – 111.019.588
Distribuição de Dividendos – (1.000.000) – (1.000.000)
Lucro (Prejuízo) líquido do período – – 13.683.272 13.683.272
Transferência para Reserva de Lucros – 13.683.272 (13.683.272) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 101.034.808 22.668.052 – 123.702.860
Aumento de Capital com Reservas de Lucros 22.668.052 (22.668.052) – –
Lucro (Prejuízo) líquido do período – – 18.390.522 18.390.522
Transferência para Reserva de Lucros – 18.390.522 (18.390.522) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 123.702.860 18.390.522 – 142.093.382

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro líquido do exercício 18.390.522 13.683.272
Ajustes ao Lucro Líquido
Baixas Líquidas do Ativo Imobilizado 306.979 –
Provisão para Contingências 8.910.927 200.000
Depreciações e Amortizações 2.433.017 740.071

30.041.445 14.623.343
Aplicações Financeiras – (9.000)
Contas a Receber 4.051.447 (3.879.682)
Outras Contas a Receber (468.376) (204.453)
Despesas Antecipadas 78.460 (35.956)
Estoques (176.497) (220.076)
Impostos a Recuperar 208.111 840.774
Depósitos em Garantia (52.625) (48.545)
Fornecedores 1.333.562 (4.351.641)
Obrigações Fiscais e Sociais (5.974.582) 3.202.841
Obrigações com Pessoal 1.470.736 1.475.978
Parcelamento de Tributos 9.608.097 2.707.844
Provisão para Despesas (1.120.900) 296.952
Outras Contas a Pagar (9.048) (78.715)
IRPJ e CSLL (8.957.513) 5.003.394

(9.128) 4.699.715
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
Operacionais 30.032.317 19.323.058

Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível (10.218.564) (4.151.103)
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
de Investimentos (10.218.564) (4.151.103)

Atividades de Financiamento
Captação de Empréstimos 6.496.425 1.103.825
Diminuição (Aumento) de Empréstimos a 
partes Relacionadas (18.625.821) (16.667.051)

Distribuição de Dividendos – (1.000.000)
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
de Financiamento (12.129.396) (16.563.226)

Aumento (Redução) no Caixa e 
Equivalentes de Caixa 7.684.357 (1.391.271)

No inicio do exercício 2.719.177 4.110.448
No final do exercício 10.403.534 2.719.177
Variação 7.684.357 (1.391.271)

Demonstração do Fluxo de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Referentes
liação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identifi-
cadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financei-
ras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A 
Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. 
2.8. Tributação: A Sociedade é tributada pelo IRPJ e CSLL, apurando-os 
de acordo com as determinações legais de apuração pelo Lucro Real. O 
Programa de Integração Social e a Cofins são apurados de acordo com 
a metodologia de não-cumulatividade de acordo com a legislação vigente. 
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
o caixa, os depósitos bancários, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão compostos das seguintes contas:

2017 2016
Fundo Fixo 8.500 3.215
Bancos Conta Movimento – Sede 9.909.745 2.715.962
Bancos Conta Movimento- Filiais 485.289 –
Total de Equivalentes de Caixa 10.403.534 2.719.177
4. Contas a Receber 2017 2016
Duplicatas a Receber 65.547.043 65.996.854
Provisão Para Devedores Duvidosos (14.182.441) (10.580.805)
Total de Valores Realizáveis 51.364.602 55.416.049
A administração da Sociedade considera o montante de R$ 14.182.441 
suficiente, para fazer face às possíveis perdas no recebimento de créditos.
5. Outras Contas a Receber

Curto Prazo Longo Prazo
2017 2016 2017 2016

Clientes Performados (a) 41.494.572 41.494.572 42.372.731 42.372.731
Adiantamentos Diversos 631.944 497.016 – –
Outras Contas a Receber 333.448 – – –
Total de Outras contas 
a receber 42.459.964 41.991.588 42.372.731 42.372.731

(a) A sociedade possuía crédito com a sociedade Sustentare Serviços 
Ambientais S.A. que foram objeto de liquidação parcial na data de 31 de 
maio de 2016, recebendo direitos de créditos decorrentes de prestação de 
serviços com clientes públicos; formalizados através de instrumento particu-
lar de ativos sem torna. De acordo com a opinião dos assessores jurídicos 
da sociedade, tais créditos podem ser considerados de realização prati-
camente certa, e, consequentemente foram registrados, de acordo com a 
expectativa de sua realização, no ativo circulante e não circulante.

6. Impostos a Recuperar 2017 2016
Cofins a Recuperar 14.579 –
Outros Impostos a Recuperar 7.383 230.073
Total de Impostos a Recuperar 21.962 230.073
7. Partes Relacionadas 2017 2016
Ativo Circulante
Sustentare Serviços Ambientais S/A 20.770.095 2.625.063
Modernna Ambiental S/A 480.789 –

21.250.884 2.625.063
Representam operações de empréstimos efetuados a empresas relaciona-
das, devidamente lastreadas por contratos de mútuo. Estão demonstrados 
pelos valores concedidos, acrescidos dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias incorridas até a data do balanço, cujas taxas corres-
pondem às usuais de mercado. Conforme mencionado nas notas explicati-
vas nº 5, parte relevante dos créditos existentes junto à Sustentare Serviços 
Ambientais foi objeto de permuta de ativos na data de 31 de maio de 2016, 
mediante o recebimento de direitos creditórios e participações no capital 
da sociedade Modernna Ambiental S A.. 8. Investimentos – A investida 
Modernna Ambiental S.A. encontra-se em fase pré-operacional até a data do 
encerramento das demonstrações financeiras e, portanto, ainda não apre-
sentou resultados para serem consolidados.

Aos Acionistas e administradores Sustentare Saneamento S/A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Sustentare Sanea-
mento S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Sustentare Saneamento S.A., 
em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações, as muta-
ções do patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase 
– valor de realização das contas a receber: Chamamos a atenção que 
no exercício de 2017 a Sociedade manteve registrados créditos provenien-
tes de prestação de serviços realizados em exercícios anteriores, no valor 
total de R$ 83.867 mil, recebidos como forma de liquidação de saldo de 
empréstimos de mútuo efetuados à empresas relacionadas, que, de acordo 
com seus assessores jurídicos, tem alto grau de realização. Nossa opinião 
não contém ressalva relacionada a esse assunto. Ênfase – Provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: Chamamos a atenção para o fato que 
as contas a receber de clientes e os créditos mencionados no parágrafo 
de ênfase acima, são, em sua maioria, compostos por valores vencidos e 
não recebidos em suas respectivas datas de vencimento. A administração 
optou por constituir provisão para perdas no recebimento desses créditos no 
valor de R$ 14.182 mil, por entender que o referido montante seja suficiente 
para refletir as possíveis perdas futuras. Ênfase – Partes Relacionadas: A 
Sociedade mantém registrados no Ativo Circulante, os valores dos créditos 
provenientes de operações de mútuo com empresas coligadas, de acordo 
com a expectativa de realização dentro do próximo exercício. Nossa opinião 
não está modificada por esse assunto. Responsabilidade da Administra-
ção e da Governança sobre as demonstrações contábeis: A Administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 

demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Com-
panhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-

cluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Com-
panhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis 
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunica-
mos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações con-
tábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública 
do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinar-
mos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público.  São Paulo, 10 de abril de 2018.

Sergio de Andrade Behrend – Sócio Diretor – CRC 1SP 197.708/O-8
Tríade Auditores Independentes – CRC 2SP 015.090/O-5

Adilson Alves Martins – Diretor Presidente
Marcel Gelfi – Diretor

Diretoria

Marlene Maria Teixeira – CRC 1SP 199.702/O-3
Contador

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

9. Imobilizado Custo Corrigido Depreciação Acumulada Imobilizado Líquido
2017 2016 2017 2016 2017 2016

Máquinas e Eqtos Pesados 8.621.527 3.816.621 (3.580.797) (2.650.924) 5.040.730 1.165.697
Equipamentos de Apoio 1.623.887 1.623.887 (1.520.033) (1.518.467) 103.854 105.420
Veículos em Geral 14.146.995 9.638.873 (8.014.164) (6.756.596) 6.132.831 2.882.277
Carrocerias 4.612.671 4.612.671 (4.571.765) (4.557.551) 40.906 55.120
Móveis e Utensílios 499.375 490.107 (292.867) (289.120) 206.508 200.987
Computadores e Periféricos 584.920 451.224 (296.910) (218.521) 288.010 232.703
Imobiliz. em Andamento 169.968 107.274 – – 169.968 107.274
Outros 375.146 107.399 (94.052) (61.352) 281.094 46.047
Imobilizado 30.634.489 20.848.056 (18.370.588) (16.052.531) 12.263.901 4.795.525

O imobilizado contempla as readequações de valores (custo atribuído), 
incorporados em seu patrimônio, baseados em laudos de avaliação, con-
forme previa os procedimentos inerentes às determinações expressadas na 
Lei 11.638/07, do Conselho Federal de Contabilidade e do Comitê de Pro-
nunciamento Contábil – ICPC 10 referente ao Ativo Imobilizado. 
10. Fornecedores – Representa os saldos a pagar na data de encerra-
mento das demonstrações financeiras aos fornecedores de serviços e mate-
riais aplicados na consecução das atividades operacionais da Sociedade. 
11. Obrigações Fiscais e Sociais – As obrigações fiscais e tributárias estão 
atualizadas pelas taxas de juros oficiais e estão classificadas de acordo com 
a expectativa da administração em liquidá-las.

2017 2016
PIS a Recolher 1.176.764 1.747.628
Cofins a Recolher 5.306.280 5.485.654
ISS a Recolher 2.922.205 2.829.755
IRRF a Recolher 366.475 720.631
INSS a Recolher 733.329 2.662.201
FGTS Recolher 741.489 817.551
Outros Impostos a Recolher 1.310.776 1.271.695
Outros Encargos Sociais a Recolher 387.120 350.952
Total das Obrigações Fiscais e Sociais 12.944.438 15.886.067
12. Parcelamentos Curto Prazo Longo Prazo

2017 2016 2017 2016
FGTS 98.171 183.563 1.080.717 568.201
PERT – Receita Federal 2.000.947 – 17.174.795 –
PERT – Previdenciário 404.765 – 2.934.083 –
INSS – Simplificado – 232.639 – 1.248.517
INSS – Ordinário – 906.748 – 2.266.872

Curto Prazo Longo Prazo
2017 2016 2017 2016

Cofins – 1.981.115 – 5.235.803
PIS – 401.312 – 1.060.611
Total de Parcelamentos 2.503.883 3.705.377 21.189.595 10.380.004
Nesse exercício a sociedade optou pela adesão ao Programa Especial de 
Regularização Tributária – PERT, desistindo de parcelamentos anteriores e 
incluindo tributos e contribuições em atraso permitidos pela regulamentação 
do referido programa de parcelamento.
13. Provisão para Contingências – A Sociedade apura e apropria as con-
tingências existentes na data de seu balanço consideradas juridicamente 
como “prováveis”, para fazer face às perdas estimadas por seus advoga-
dos. As contingências passivas, cujos assessores jurídicos da sociedade 
entendem ser de risco provável montam em:

2017 2016
Contingências Tributárias 14.937.973 6.027.046
Contingências Cíveis 200.000 200.000
Total de Provisão para Contingências 15.137.973 6.227.046
14. Capital – O Capital Social integralizado é composto por 123.702.860 
ações ordinárias, nominativas emitidas pelo valor de R$1,00 por ação. Em 
15 de dezembro de 2017 os sócios deliberaram sobre o aumento de capital 
social no valor de R$ 22.668.052 com aproveitamento de reservas de lucros 
acumulados até o exercício de 2016. 

Green Stone Participações e Investimentos S.A.
CNPJ: 18.035.988/0001-90

Demonstrações Financeiras Apurado no Período de 01/01 a 31/12/2017 e 2016
Balanço Patrimonial 2017 2016

Ativo/Ativo Circulante 985.106,71 2.416.736,88
 Caixa e Equivalentes de Caixa
  Caixa Administrativo 200,85 200,85
  Bancos Conta Movimento 11.826,94 15.347,71
  Soma 12.027,79 15.548,56
 Outros Créditos: Valores a Receber Diversos 541.218,48 244.504,11
  Lucros/Dividendos a Receber 371.787,80 2.136.405,85
  Soma 913.006,28 2.380.909,96
 Cauções e Retenções
  Cauções e Retenções Contratuais 21.895,00 –
 Despesas do Exercício Seguinte
  Prêmios de Seguro 18.467,79 18.946,70
  Despesas Diversas 19.709,85 1.331,66
  Soma 38.177,64 20.278,36
Ativo não Circulante 1.817.049,80 7.105,00

Investimentos: Participações em Empresas 2017 2016
  Participações em Empresas 1.807.629,80 1.735,00
 Intangível: Marcas e Patentes 9.420,00 5.370,00
Total do Ativo 2.802.156,51 2.423.841,88
Passivo/Passivo Circulante 135.330,17 1.118.130,60
 Fornecedores Diversos 3.323,85 27.862,73
 Contas a Pagar 130.117,68 1.088.306,35
 Obrigações com Pessoal e Encargos 1.452,35 1.636,80
 Obrigações Tributárias 436,29 324,72
 Soma 135.330,17 1.118.130,60
Patrimônio Líquido 2.666.826,34 1.305.711,28
 Capital Social 473.400,00 473.400,00
 Reservas de Lucros: Reserva Legal 115.140,49 43.690,88
 Lucros/Prejuízos Acumulados
  Lucros Acumulados 2.078.285,85 788.620,40
  Soma 2.078.285,85 788.620,40
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.802.156,51 2.423.841,88

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receitas/Despesas Operacionais
 Despesas com Pessoal (116.186,70) (93.989,88)
 Gerais e Administrativas (253.794,05) (119.571,06)
 Despesas Tributárias (1.368,70) (1.153,95)
 (+) Resultado Positivo 
  Equivalência Patrimonial 1.803.970,80 1.091.994,52
 Soma 1.432.621,35 877.279,63
Resultado antes das 
 Receitas e Despesas Financeiras 1.432.621,35 877.279,63
Resultado Financeiro: (–) Despesas Financeiras (3.629,16) (3.462,01)
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro 1.428.992,19 873.817,62
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 1.428.992,19 873.817,62
Lucro/(Prejuízo) por Quota de Capital 3,02 1,85

São Paulo, 31 de dezembro de 2017
Green Stone Participações e Investimentos S.A. - Denise Lima Seiler

Nobuioshi Tanaka - CT - CRC 1SP150348/O-5

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A.  (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, em segunda convocação, no dia 30 de abril de 2018, às
10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) fixação do
número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos membros
titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do Presidente e 
Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) instalação do Conselho Fiscal e fixação do número de membros 
titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho
Fiscal da Companhia; e em Assembleia Geral Extraordinária: (vi) fixação da remuneração global dos administradores
da Companhia para o exercício de 2018; (vii) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia 
para o exercício de 2018; e (viii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio 
Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido 
de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens “i”, “ii”, “iii”, “iv”, “v”, “vi” e “vii” acima no âmbito de tal subsidiária
integral. Instruções  Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os
respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do
Estatuto Social, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas
de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 20/04/2018. Madeira Energia S.A. - Mesa.  
Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.
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